
До 50-річчя Маневицького краєзнавчого музею 
 

Міжнародні музейно-краєзнавчі читання 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
Маневицький краєзнавчий музей – 

науково-дослідницький, туристично-мистецький 

центр Волинського Полісся» 

(смт. Маневичі, 3–4 листопада 2017 року) 
 

Маневицький краєзнавчий музей з нагоди 50-річчя створення, при підтримці 
Маневицьких райдержадміністрації та районної ради, за участі управління культури 
Волинської облдержадміністрації, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки, Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 
Волинського краєзнавчого музею, ряду наукових інституцій України, Польщі, Білорусії 

запрошує взяти участь 3-4 листопада 2017 року у Міжнародних музейно-краєзнавчих 
читаннях «Маневицький краєзнавчий музей – науково-дослідницький, туристично-
мистецький центр Волинського Полісся». 

 

Під час роботи музейно-краєзнавчих читань передбачаються такі напрями роботи: 
1. Маневицький краєзнавчий музей – осередок історії та культури, науково-

дослідницький, туристично-мистецький центр Волинського Полісся; 
2. Маневицький човен-моноксил – пам’ятка європейського значення; 
3. Історія села Городок Маневицького району (до ювілею села); 

4. Полісся в історії України, Польщі, Білорусії, Росії (780-річчя першої писемної згадки 
про Полісся). 

5. Перша світова війна на Волинському Поліссі (1917 рік); 
6. З історії євреїв Маневиччини. 
 
За матеріалами читань планується видати науковий збірник. 

 
Вимоги до оформлення матеріалів: 
Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, подані в електронному і друкованому 

варіанті. Приймаються тези та тексти обсягом до 10 сторінок через 1,5 інтервали. Ілюстрації 
подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF (300 dpi) або JPEG, з підписами 
(нумерація і підписи фотографій обов’язкові). Посилання виключно післятекстові; індекси 

посилань - у тексті в квадратних дужках із висхідною нумерацією (напр.: [2], [6, 2–4; 7, 10]; 
оформлення посилань згідно правил бібліографічного опису. 

На окремому аркуші подаються відомості про автора (П.І.П., науковий ступінь, вчене 
звання, місце роботи, посада, адреса, телефони та e-mail для контактів). 
Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді до публікації з огляду на їх 
відповідність тематиці конференції. 

 
Контактні адреси: 
Петро Микитович Хомич – 0968465967, 0337621040, mukutovuch_ok@mail.ru 
Анатолій Михайлович Силюк – 0977914725, anatoliysylyuk@ukr.net 
Геннадій Васильович Бондаренко – 0978983706 

 

Фінансування і проживання в готелі іноземних та іногородніх учасників музейно-
краєзнавчих читань здійснюється за рахунок Оргкомітету. Транспортні витрати оплачуються 
самими учасниками. Програма форуму буде надіслана кожному учаснику після остаточного 
узгодження її тематики та порядку проведення. 
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Заявка 
на участь у Міжнародних музейних-краєзнавчих читаннях 

«Маневицький краєзнавчий музей – науково-дослідницький, 
туристично-мистецький центр Волинського Полісся» 

(смт. Маневичі, 3-4 листопада 2017 року) 
 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові   

Місце роботи   

Адреси для контактів: 
організації 

  

Посада, вчений ступінь   

Тел, e-mail   

Теми доповіді, виступу   

Форма участі (доповідь з 
презентацією, доповідь без 
презентації, без виступу) 

  

 


