Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі Наукових читань, присвячених 75-річчю від дня
народження Бориса Васильовича Іваненка (1933–2008), які відбудуться 20 жовтня
2008 р.
Організатори наукових читань:
• Державний комітет архівів України
• Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
• Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного
• Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
• Центральний державний архів громадських об’єднань України
• Товариство “Чернігівське земляцтво в Києві”
•

Місце проведення заходу:
Конференц-зал Державного комітету архівів України (м. Київ, вул. Солом'янська,
24, 3 поверх).
Початок роботи наукових читань о 11.00

На трьох пленарних секціях передбачається обговорити такі проблеми:
• Внесок Б. В. Іваненка у розвиток національної архівної справи та сучасної
архівознавчої думки;
• Науково-організаційні здобутки Б. В. Іваненка в добу відновлення
української державності;
• Борис Васильович Іваненко як громадський та політичний діяч;
• Журналістський та літературний доробок Б. В. Іваненка;
• Роль Б. В. Іваненка в організації і діяльності Чернігівського земляцтва в
Києві.
Під час роботи наукових читань відбудеться:
• Виставка архівних документів, що присвячена 75-річчю від дня народження
Б. В. Іваненка.
Робочі мови наукових читань: українська, російська, англійська
Заявку на участь роботі наукових читань, тези наукових доповідей та повідомлень
надсилати до організаційного комітету до 10 жовтня 2008 р. за адресою:
Україна, 03110, м. Київ-110, вул. Солом’янська, 24
Український
науково-дослідний
інститут
архівної
справи
та
документознавства; тел./факс (38-044) 275-1374; 275-9057
Е-mail: nvasilevsky@archives.gov.ua; imaga@archives.gov.ua
Матеріали наукових читань будуть надруковані у спеціальному фаховому науковому
збірнику.
Технічні вимоги до робіт, що подаються на розгляд такі: розміри нижнього і
верхнього берегів, аркушу формату А-4, мають становити – 20 мм, лівого берегу – 30 мм,
а правого – 15 мм; обсяг – до 20 тисяч друкованих знаків, шрифт – Tims New Romans,
кегль – 14, інтервал – 1,5. Форма бібліографічних посилань – кінцеві зноски. До наукової
доповіді та повідомлення необхідно подати анотацію (українською та англійською
мовами) обсягом до 500 друкованих знаків та коротку довідку про автора (прізвище, ім’я,
по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; посада, місце роботи; контактний телефон,
Е-mail). Роботи надсилати в друкованому вигляді та електронній формі.
За додатковою інформацією просимо звертатися за вказаною вище адресою або за
телефонами: 8-044- 275-9057; чи Е-mail: imaga@archives.gov.ua
Контактні особи: Андрієвська Лариса Вікторівна, Мага Ірина Миколаївна

