Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Рада молодих учених НБУВ

Київ,
15
травня
2015 р.

VI міжнародна наукова конференція молодих учених
«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ:
Роль та місце бібліотек в модернізації науковоосвітнього простору»

Основні напрями роботи:
‒ Мережеві технології в розвитку
сучасного інформаційного простору;
– Бібліотечна освіта в умовах розвитку
суспільства знань;
– Імідж молодого науковця та мотивація
наукової діяльності молоді;
− Молодіжні наукові об’єднання
реалізації корпоративних проектів.

у

Організаційний
внесок
учасників відсутній.

для

Заявку
та
тези
доповіді
необхідно подати до 1 травня
2015 р.
За результатами конференції
буде
видано
збірник
матеріалів.
Публікація
безкоштовна.

До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці.
Мета проведення конференції ‒ всебічне висвітлення проблем та
перспектив молодіжних ініціатив модернізації української освіти та
науки, зокрема досвіду діяльності молодіжних об’єднань в науковоосвітньому просторі, залучення грантового фінансування науки,
розвитку наукового комунікативного простору засобами ІТ.

Заявку та тези доповіді необхідно надіслати на електронну скриньку
оргкомітету conferyoung@gmail.com, до 1 травня 2015 р.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ПІБ_________________________________________________
Місце роботи/навчання__________________________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________________
Посада/рік навчання, спеціальність _________________________
Обраний напрям роботи конференції________________________
УДК________________________________________________
Тема доповіді (великими літерами, без крапки в
кінці)_______________________________________________
Тези доповіді (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, 3-4
сторінки)____________________________________________
Потреба в презентаційному обладнанні (так/ні)________________
Потреба в офіційному запрошенні (так/ні)____________________
E-mail_______________________________________________
Контактний телефон____________________________________
Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на
конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною
поштою до 10 травня 2014 р.
Є запитання? Звертайся та слідкуй за новинами:
https://vk.com/rmvnbuv
https://www.facebook.com/rmvnbuv
Початок роботи конференції — 15 травня 2015 р. о 10 год. у
конференц-залі
Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3). Реєстрація
учасників ‒ з 09.30 до 10.00 15 травня 2015 р.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідей та
учасників.
Інформація на порталі НБУВ:
http://nbuv.gov.ua/node/2054
Контактна особа:
Волковинська Вероніка Олександрівна,
тел. (380-44) 525-54-70.

