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круглы стол

«КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ПРАКТЫКІ АКТУАЛІЗАЦЫІ ПОМНІКАЎ КНІЖНАЙ
КУЛЬТУРЫ», 

прымеркаваны да 30-годдзя Музея беларускага кнігадрукавання

Мэта  правядзення  круглага  стала:  абмен  вопытам,  абмеркаванне  праблем  і  вылучэнне
перспектыў традыцыйных і інавацыйных падыходаў да камунікацыі «кніга – чалавек».

Да ўдзелу запрашаюцца:  супрацоўнікі музеяў, бібліятэк, архіваў, навуковых і адукацыйных
устаноў, даследчыкі.

Рабочыя мовы: беларуская, руская.

Удзел у круглым стале ажыццяўляецца адным з варыянтаў:
1) удзел у якасці эксперта з дакладам (рэгламент выступлення — 10 хвілін);
2) удзел без даклада.

Рэгістрацыя  ўдзельнікаў  ажыццяўляецца  на  падставе  заяўкі,  пададзенай  у  вызначаны
Аргкамітэтам  тэрмін.  Заяўкі (для  экспертаў  гл. Дадатак 1;  для  ўдзельнікаў  без  дакладаў
гл. Дадатак 2) і  тэзісы дакладаў (для  экспертаў)  прымаюцца да  9  жніўня  2020 г. па
электроннай пошце mbk-30@museum.by.

Запрашэнні будуць высланы пасля заканчэння рэгістрацыі.
Праграма  работы  круглага  стала  будзе  сфарміравана  да  1  верасня  2020  г.  і  даслана  на
электронную пошту зарэгістраваных удзельнікаў.
Плануецца  электронная  публікацыя  матэрыялаў  круглага  стала  на  сайце  Нацыянальнага
Полацкага  гісторыка-культурнага  музея-запаведніка  (гл. Дадатак 3). Тэрмін  падачы
матэрыялаў для публікацыі — 10 верасня 2020 г.
Аргкамітэт  пакідае  за  сабой  права  рэгістрацыі  ўдзельнікаў  і  адбору  матэрыялаў  для
публікацыі.
Камандзіровачныя выдаткі за кошт накіроўваючай арганізацыі.

Кантактныя дадзеныя Аргкамітэта:
- тэлефон для даведак:
Гаўрылава Славіна Вячаславаўна, загадчык філіяла +375 29 185-18-36
Ашуева Вера Яўгенаўна, вядучы навуковы супрацоўнік +375 214 46-57-25
- электронная пошта: mbk-30@museum.by;
- адрас: вул. Ніжне-Пакроўская, 22, г. Полацк, Віцебская вобл., Рэспубліка Беларусь, 211400.



Дадатак 1
ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ  З ДАКЛАДАМ

(для экспертаў)

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку

2. Вучоная ступень, званне

3. Пасада, месца працы

4. Навуковыя інтарэсы

5. Кантактны тэлефон

6. Адрас электроннай пошты

7. Назва даклада

8. Згода на электронную публікацыю (так/не)



Дадатак 2
ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ

(без даклада)

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку

2. Вучоная ступень, званне

3. Пасада, месца працы

4. Кантактны тэлефон

5. Адрас электроннай пошты

6. Навуковыя інтарэсы



Дадатак 3

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ МАТЭРЫЯЛАЎ
(для экспертаў)

- матэрыялы для публікацыі прымаюцца у фармаце rtf (магчымы doc, odt);
- аб'ём да 10 старонак А4 (шрыфт Times New Roman, кегль 14 з адзінарным міжрадковым
інтэрвалам; выраўноўванне па шырыні без пераносаў; палі: верхняе і ніжняе – 2 см, левае – 3
см, правае – 1,5 см; абзацны водступ – 1,25 см);
-  колькасць  выяў  –  да  10  шт.;  фармат:  tiff,  jpeg;  вырашальнасць:  300  dpi;  дасылаюцца
асобнымі файламі.

Тэрмін падачы матэрыялаў для публікацыі — 10 верасня 2020 г.


