
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Державний архів Харківської області 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас взяти участь 

у засіданні круглого столу за темою: 

«Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» 

(до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні) 

 

Засідання відбудеться 29 вересня 2017 року (початок о 10.30) 

в читальному залі Державного архіву Харківської області 

за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 41 

 

Ми запрошуємо до конструктивного діалогу представників 
архівних установ, освітніх закладів, культурних та наукових установ, усіх, хто 

цікавиться історією та практикою архівної справи, діловодством та 

краєзнавством. 

 

Плануються виступи за наступними напрямами: 

 

 Історія, сучасний стан та актуальні проблеми архівної справи в 

Харківській області. 

 Практика та напрями співробітництва архівних установ Слобожанщини зі 

ЗМІ, з культурними та науковими установами, освітніми закладами. 

 

У рамках круглого столу відбудеться презентація виставки архівних 

документів та друкованих видань, присвячена 100-річчю створення системи 

архівних установ в Україні. 

 

 Розпорядок роботи:  

 10.00-10.30 – реєстрація учасників 

 10.30-13.00 – засідання круглого столу (виступи учасників та 

обговорення). 

 

Вимоги до виступу: тривалість – до 10 хвилин; обговорення – 5-10 

хвилин; робочі мови: українська, російська. 

 

Бажаючих взяти участь у дискусії просимо до 15 вересня 2017 року 

надіслати в Оргкомітет анкету учасника та тези доповіді (з позначкою Круглий 

стіл). Матеріали надсилаються вкладеним файлом на E-mail 

vor_archive_kh@arch.gov.ua 
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Вимоги до оформлення матеріалів: 

обсяг тез – до 3 сторінок, формат аркуша – А4, інтервал – 1,5, шрифт 

Times New Roman №14, береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, угорі – 2 см, 

знизу – 2 см, текстові файли у форматі .doc, фотоматеріали – JPEG (JPG), мова 

українська або російська. 

 

За підсумками роботи круглого столу планується публікація тез 

доповідей у науково-інформаційному віснику «Харківський архівіст». 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не 

відповідають тематиці круглого столу чи встановленим вимогам щодо 

оформлення. 

 

 

Адреса Оргкомітету:  

Державний архів Харківської області 

вул. Мироносицька 41, м. Харків, 61002 

тел. (8-057)715-73-15 (секретар Оргкомітету Гриньова Ю.С.) 

Е-mail: vor_archive_kh@arch.gov.ua 
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Додаток 

 

Анкета учасника круглого столу за темою: 

«Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» 

(до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні) 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Організація  

Адреса організації  

Посада, вчений 

ступінь 

 

Контактні відомості 

(E-mail, моб. тел.) 

 

Назва теми доповіді  

Форма участі 

(доповідь з 

презентацією, 

доповідь без 

презентації) 

 

 


