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Інститут історії України НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Центр дослідження історії Поділля
XV ПОДІЛЬСЬКА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІСТОРИКОКРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. ТА 100-РІЧЧЮ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
17–18 листопада 2017 року, м. Кам’янець-Подільський

Інформаційний лист
Організаційний комітет планує провести 17–18 листопада 2017 року в Кам’янецьПодільському національному університеті імені Івана Огієнка чергову ХV (ювілейну)
Подільську наукову історико-краєзнавчу конференцію і видати збірник її матеріалів.
Тематика конференції:
Українська національна революція 1917–1921 рр. і Поділля та Південно-Східна
Волинь.
 Етапи історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка (1918–2017 рр.).
 Постаті краєзнавчого руху.
 Проблеми теорії, методології, історіографії та джерелознавства в дослідженні
регіону.
 Аспекти історії краю від доби давнини до новітнього часу.
 Видатні діячі в історії та культурі регіону.
 Історія міст і сіл.
 Інші аспекти археології, економіки, пам’яткознавства, архівознавства,
музеєзнавства, методики викладання, військової справи, культури тощо на
Поділлі і суміжних областях.
Публікація матеріалів конференції
Збірник праць конференції буде виданий до початку роботи і розданий її учасникам.
Оргкомітет запрошує Вас до участі в роботі конференції. Приймає наукові доповіді
обсягом до 8–12 сторінок формату А4 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії у
вигляді комп'ютерного набору. Нижче заголовку - анотація і ключові слова українською
мовою, наприкінці тексту – англійською мовою. Текст: шрифт – 14, міжрядковий інтервал
– 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, ліве, верхнє і нижнє поля – 20, праве – 10 см, список
використаних джерел та літератури – у порядку посилань. Текст набирається в редакторі
Word. Малюнки виконуються в графічному редакторі і вставляються в текст у форматі
*.gif, *.jpd, *.bmp. У кінці рукопису подати відомості про автора(ів).
Заявку та рукописи доповідей надсилати до 15 жовтня 2017 р. на адресу: Україна,
32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, кімн. 15, Центр дослідження історії
Поділля Національного університету імені Івана Огієнка.(Баженову Леву Васильовичу);
на e-mail: centrpodil@ukr.net чи передати дискету, флешку, інший носій.
Контактні телефони: (03849) 2-54-42 (Центр); 096-610-76-94 (Баженов Л.В.).
У випадку ускладнення ситуації можливий невеликий оргвнесок до 100 грн. від
учасника конференції на видання збірника.


Оргкомітет

