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Конференція присвячується
100-річчю державної наукової установи «Книжкова палата України
імені Івана Федорова»
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ науково-практичній конференції «Сучасні видавництва
вищих навчальних закладів», організаторами якої є Книжкова палата України та Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова (ОНУ).
Місце проведення: ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, співробітники редакційновидавничих відділів вищих навчальних закладів, а також видавництв (видавничих організацій), які
спеціалізуються на випуску навчальної та наукової літератури.
Робочі мови конференції – українська та російська.
Мета проведення конференції – підвищення культури наукових і навчальних видань вищих
навчальних закладів, обмін практичним досвідом.
Теми, запропоновані для обговорення:
 100-річний ювілей Книжкової палати України та її роль в розбудові видавничої справи в
Україні.
 Підготовка кадрів за різними аспектами спеціальності «Теорія та історія видавничої справи
та редагування».
 Питання авторського права та інтелектуальної власності.
 Електронні навчальні підручники та посібники: стан і перспективи випуску.
 Проблеми якісної підготовки наукових видань та їхньої реєстрації в різних наукометричних
системах.
 Ідентифікація наукових і навчальних видань у Міжнародних системах стандартної
нумерації.
 Оформлення вихідних відомостей в наукових і навчальних виданнях.
 Інші питання в рамках тематики конференції.
Програма конференції буде формуватися на підставі поданих заявок учасників.

У рамках конференції планується проведення конкурсу навчальних і наукових видань
вищих навчальних закладів.
Мета конкурсу – визначення видань із найкращим оформленням вихідних відомостей. Для
участі в конкурсі учаснику потрібно подати конкурсній комісії по одному примірнику видання з
кожної номінації, яке було випущено в 2016-2017 рр.
Номінації: "Краще оформлення підручника", "Краще оформлення навчального посібника
(навчально-методичного посібника)", "Краще оформлення монографії", "Краще оформлення
словника".
Учасникам конференції пропонується представити видавничу продукцію свого вищого
навчального закладу у вигляді стендової рекламної інформації.
Вимоги до тексту доповіді: кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал — 1.5,
обсяг — 8-12 сторінок.
Заплановано публікацію матеріалів конференції.
Заявки на участь і тексти доповідей надсилати до 15 квітня 2017 р. на електронну адресу:
druk@onu.edu.ua.
Для участі у конференції необхідні:
 Заявка на участь у роботі конференції (форма заявки додається).
 Текст доповіді.
 Демонстраційні матеріали доповіді (у вигляді електронної презентації).
Витрати на проїзд, проживання та харчування тощо (за рахунок учасників конференції).
Організаційний внесок становить 300 грн (сплачується під час реєстрації).
Для підтримки та надання спонсорської допомоги у проведенні науково-практичної
конференції та виданні матеріалів конференції заохочуються небайдужі особи та установи.
З усіх організаційних питань звертатися до організаційного комітету
в м. Києві:
Погореловська Ірина Олександрівна (044) 296-32-36
Плиса Галина Миколаївна (044) 292-61-81,
e-mail: isbn@ukrbook.net
в Одесі:
Юргелайтіс Ніна Георгіївна:(048) 723-28-39
Дьяченко Лариса Федорівна:(048) 723-28-39
Слюсаренко Варвара Дмитрівна (048) 723-28-39
e-mail: druk@onu.edu.ua

Заявка на участь у конференції
«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»
Прізвище
Ім’я та по батькові
Посада
Назва навчального закладу/наукової установи
Місцезнаходження і поштова адреса
Контактний телефон
E-mail
Форма участі в конференції
(виступ / доповідь / слухач)
Назва доповіді
Форма доповіді
(усна / стендова)
Потреба у пошуку місця проживання (так/ні)

