Луганська обласна організація Національної спілки
краєзнавців України
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Відділ історичної спадщини ПАТ «Укрзалізниця»
Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Луганщина: краєзнавчі розвідки», яка відбудеться
19 квітня 2019 року на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ).
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Наукова проблематика конференції:
Дослідження історії міст, сіл та розвитку освіти на Луганщині.
Джерелознавчі та історіографічні дослідження.
Історія залізничної спадщини краю.
Музеї та музейна справа Луганщини.
Вивчення природно-кліматичних та демографічних особливостей регіону.
Мовні особливості Луганської області.
Літературне краєзнавство.

Просимо до 1 квітня 2019 року надіслати оформлені відповідно до вимог
матеріали та відомості про автора на електронну адресу olga3405@gmail.com.
Роботи приймаємо тільки в електронному вигляді. Автори несуть
відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, який друкуватиметься в
авторській редакції.
За матеріалами конференції буде видано збірник. Участь у конференції,
публікація та отримання збірника безкоштовні. Проїзд, проживання та харчування
за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення статей:
– обсяг 3–4 сторінки;
– аркуш формату А-4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, без переносів,
інтервал – 1,5, поля ліворуч, зверху, праворуч, знизу – 2 см; абзац – 1 см;
– ініціали та прізвище автора в правому кутку (жирним), у дужках на
наступному рядку зазначити навчальний заклад, у якому працює або навчається
автор статті;
– на наступному рядку (по центру) назва статті (шрифт жирний);
– далі (без відступу) – текст статті;
– приклади виділяти курсивом;
– посилання на літературу та джерела: у квадратних дужках, нумерація за
порядком посилання у тексті на зразок: [7, с.270] або [8, арк.20]. Перелік джерел
розташовується у порядку їхньої нумерації наприкінці статті після заголовку:
Джерела та література.
– бібліографію, оформлену відповідно до вимог, подавати одразу після
основного тексту в алфавітному порядку, без абзаців.
Матеріали, що не відповідають вимогам, із помилками або подані
невчасно, прийматися до друку не будуть.
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