ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

Інформаційний лист-запрошення
Шановні колеги!
18-19 вересня 2017 року (пн., вт, початок о 10.00 год.)
у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї
відбудеться Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція
з міжнародною участю

«Часовий простір народних ремесел»:
(130 років першої української Крайової етнографічної
виставки у Тернополі)
Передбачається робота за темами:
 Етнографічно-побутові скансени світу;
 Музейні етнозбірки;
 Приватні етноколекції;
 Етноцентри України, Європи, світу;
 Відомі майстри народних ремесел;
 Експозиційні етнографічні розділи.
Офіційні мови конференції – українська, польська, англійська.
Для участі в науково-краєзнавчій конференції просимо надіслати текст
доповіді (виступу, повідомлення) українською мовою до 15.08.2017 року
(обсяг – до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій). Посилання на джерела та
літературу робити в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12],
відповідно до списку використаних джерел та літератури (озаглавлюється
«Джерела та література»), що розміщується за абеткою наприкінці тексту
(шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядний інтервал 1, абзацний відступ
1см, вирівнювання за шириною. Поля зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2
см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури і джерел – 12 кегль, інтервал
– 1).
На окремому аркуші необхідно подати інформацію про автора: місце
роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактні
телефони (робочий, домашній або мобільний), електронна пошта.
Передбачається видрукування збірника.
Адреса оргкомітету:
46008, Тернопіль, Площа Героїв Євромайдану, 3
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
е-mail: tokm-1913@ukr.net
Додаткова інформація:
Факс 524477, тел. (0352) 52-58-94,
моб. 0673542681 – Чеканова Наталія Богданівна, координатор.

Додаток 1

Заявка на участь у науково-краєзнавчій конференції
«Часовий простір народних ремесел»:
(130 років першої української Крайової етнографічної виставки
у Тернополі)
Прізвище та
ім’я

Науковий ступінь,
посада, місце роботи чи
навчання (повна назва
навчального, наукового,
музейного закладу або
установи)

Контактні
телефони та
електронна
адреса

Петровський
Олександр

кандидат історичних наук,
директор Тернопільського
обласного комунального
Інституту післядипломної
педагогічної освіти

тел. (0352) 43-57-83
o.petrovskyj@ippo.ed
u.te.ua

Виступ без
публікації

Дуда
Ігор

заслужений працівник
культури України,
директор Тернопільського
обласного художнього
музею

тел. (0352) 52-80-72

Виступ
Публікація

toxm@ukr.net

Назва статті

Форма
участі в
конференції

