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НАЦІОНАЛЬНОГО НАДБАННЯ»
Учасники: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут
мікрографії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, Державний департамент страхового фонду
документації, Центральний Державний науково-технічний архів України, Національний університет
цивільного захисту України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», члени Харківської громадської організації «Центр стратегічних досліджень та інноватики»,
Приватного акціонерного товариства «Комсомольська правда – Україна».
Запрошені:
Представники Державної архівної служби України, Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
На Круглий стіл також запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, посадові особи
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі
наукових ступенів, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи.
Засідання Круглого столу за тематикою «Національна безпека: регіональна політика у сфері
збереження національного надбання» (далі – Круглий стіл) відбудеться 7 листопада 2013 р. о 15.00, у
прес-центрі Харківської філії приватного акціонерного товариства «Комсомольська правда – Україна»
(61045. Україна. м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18 г, 4-й поверх).
Організаторами Круглого столу є Науково-дослідний, проектно-конструкторський та
технологічний інститут мікрографії, Харківська громадська організація «Центр стратегічних досліджень
та інноватики», кафедра права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при президентові України,
Приватне акціонерне товариство «Комсомольська правда – Україна».
Метою Круглого столу є узагальнення результатів наукових досліджень у сфері формування,
ведення та використання страхового фонду документації України на об'єкти культурної спадщини,
обговорення проблематики збереження архівних документів та розробка пропозицій щодо підвищення
ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування при прийнятті
управлінських рішень для забезпечення збереженості об’єктів, що становлять національне надбання.
У рамках Круглого столу відбудеться розгляд питань за наступним тематичним планом:
1.
Страховий фонд документації для збереження документів на об'єкти культурної
спадщини.

2.
Законодавче регулювання у сфері збереження документації на об’єкти культурної
спадщини.
3.
Механізми реалізації законодавчих та нормативно-правових актів направлених на
збереження об’єктів, що становлять національне надбання.
4.
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
5.
Проблемні питання щодо забезпечення збереженості архівних документів.
6.
Моделі інформаційного забезпечення користувачів публічною інформацією та
інформацією, що міститься в архівних документах.
7.
Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів та шляхи його
подолання.
8.
Шляхи підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування при прийнятті управлінських рішень для забезпечення збереженості об’єктів, що
становлять національне надбання, у тому числі з використанням страхового фонду документації.
Офіційні мови Круглого столу: українська, російська, англійська.
Розпорядок роботи Круглого столу 07 листопада 2013 року:
14.30 – 15.00 Реєстрація учасників
15.00 – 18.00 Робота Круглого столу
Виступи з доповідями – до 10 хвилин.
Повідомлення – до 5 хвилин.
Відповіді на запитання – до 5 хвилин.
За підсумками роботи Круглого столу планується видати збірник тез доповідей Круглого столу
«Національна безпека: регіональна політика у сфері збереження національного надбання»
Вимоги до матеріалів, що подаються.
1. Технічні: обсяг –до 4 сторінок, формат аркуша – А4, через півтора інтервали, без малюнків і
схем (шрифт №14 у текстовому редакторі Word for Windows), мова українська (для зарубіжних учасників –
російська чи англійська), береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі – 2 см, знизу – 2 см.
2. Оформлення:
– в режимі «по ширині» без відступів подаються: відомості про автора українською мовою
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, e-mail,
контактний телефон (разом із кодом міста), адреса для розсилки збірника тез, номер та назва секції;
– нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – виклад основного матеріалу;
– окремим абзацом наводяться пропозиції до рекомендацій Круглого столу та список
використаних джерел.
3. Електронний варіант тез повинен бути надісланий на e-mail colonel2004@ukr.net;
ndi_m@ukr.net (назва файлу та тема на зразок – Круглий стіл. Сидоренко І.В.).
4. Рукопис тез, засвідчений підписом автора простимо надавати листом за адресою:
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії,
61046, пров. Пархоменка, 1/60, м. Харків, Україна.
5. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці
Круглого столу чи встановленим вимогам щодо оформлення.
Заявки на безпосередню участь з доповідями на Круглому столі приймаються до
31 жовтня 2013 р.
Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників Круглого столу.
Контакти:
Тел. (0572) 94-48-61, (067) 803-70-07 (Кривулькін Ігор Михайлович)
(057) 732-32-55, дод. 145, (067) 727-33-68 (Сергієнко Микола Григорович),
e-mail: colonel2004@ukr.net; ndi_m@ukr.net

