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Основні тематичні напрямки роботи конференції:
 історія університетів;
 видатні постаті університетів – науковці, випускники та їх внесок у світовий науковий
поступ;
 роль університетів у культурному просторі міста;
 історико-культурна спадщина університету: цінності та ідентичність;
 збереження, вивчення, доступ та популяризація колекцій університетських музеїв,
архівів, бібліотек;
 архітектурно-художнє надбання університетів як об’єкт туристичної привабливості;
 використання освітніх, наукових, культурних здобутків університетів для
брендування та популяризації вищої школи;
 проблеми підготовки фахівців у галузі музейної, пам`яткоохоронної діяльності й
культурного туризму.

Матеріали конференції будуть розміщені у електронному збірнику тез доповідей.
Кількість публікацій одного автора не обмежується.
Для участі в конференції необхідно до 10 травня 2021 року подати в Оргкомітет тези на
електронну адресу: yuliia.m.kurdyna@lpnu.ua, вказавши у графі «тема» - «конференція».
Організаційний внесок – 150 грн.
Проведення конференції планується офлайн, однак, враховуючи епідеміологічну ситуацію на
час проведення – подія відбудеться онлайн.
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – 2-6 сторінок (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,15). Текст повинен бути
надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без
переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»).
При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.
Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем
автора (наприклад, Іваненко.doc) та обов’язково зберігати у текстовому форматі doc.
Автори (та їх наукові керівники) несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і
посилань. Подається матеріал електронною поштою. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають
відповідного оформлення, містять плагіат та залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Особливо
звертаємо увагу на належне оформлення списку літератури. Список літератури оформляти за алфавітним
порядком. Посилання в тексті – у квадратних дужках: [1, с.3].
Наприкінці тез – просимо подати довідку про автора.
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