ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Студентський круглий стіл
«РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ:
до 80-річчя “Великого терору” 1937-1938 рр.»
15 лютого 2018 року, м. Миколаїв
Засідання круглого столу проходитиме в рамках діяльності
студентського наукового дискусійного клубу «Гілея»
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія
Київського національного університету культури і мистецтв»
Основна мета роботи круглого столу: публічне обговорення та обмін
думками про причини, методи здійснення та наслідки «Великого терору»,
його вплив на морально-психологічний стан українського суспільства.
Тематичні напрямки роботи круглого столу:
1. «Великий терор» на Миколаївщині: події, аналіз, наслідки.
2. Мікроісторія: епоха в світлі трагедії особи (на основі архівно-слідчих
справ архіву УСБУ в Миколаївській області: документно-інформаційний
аналіз).
3. «Репресовані музи» – долі репресованих діячів культури і мистецтв
Миколаївщини в часи «Великого терору».
4. Документи органів державної безпеки УРСР 1920-1930-х років:
джерелознавчий аналіз.
5. Трагедія народів. Масові національні операції 1937-1938 рр. на
Миколаївщині.
6. Механізм збору інформації органами державної безпеки УСРР/УРСР
в 1920-1930-х рр. ХХ ст.
7. Механізм функціонування карально-репресивної системи в УРСР в
часи «Великого терору» (на прикладі архівно-слідчої справи ГДА СБУ
начальника обласного управління НКВС по Миколаївській області
П. В.Карамишева).
8. Негласні (агентурні) методи збору інформації як засобів проведення
державного терору в СРСР-УРСР в 1920-1930-х рр. ХХ ст. та формування
нового морально-психологічного стану суспільства.
Доповіді учасників мають супроводжуватися презентаціями для
більшої доступності та цікавості виступів. За результатами засідання
круглого столу буде надруковано Збірник тез учасників круглого столу. До
опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

За додатковою інформацією з питань проведення круглого столу
звертатись на кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи:
Макарчук Сергій Сергійович (095) 878-39-00
Борко Тетяна Миколаївна (097) 431-98-92
Доній Вікторія Сергіївна (095) 051-02-04
Вимоги до оформлення тез:
Тези подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі
MS Word і надруковані тільки на лазерному або струйному принтері на білих
листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг
тез не більше 4 сторінок.
Інформаційні відомості: ініціали та прізвища авторів, шифр
академічної групи набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman
розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по
лівому краю.
Назва тез: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ, розмір 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання
по ширині, розміщується через один інтервал після шифру групи.
Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле –
1,5 см.
Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви,
набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром
14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1.
Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см.
Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на
1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер
(Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву
таблиці, вирівнюючи по центру.
Список використаних джерел є обов`язковим і подається загальним
списком в кінці рукопису.
Прийом тез доповідей до 01 лютого 2018 року.
Електронна адреса: kafedra-informac@ukr.net з приміткою «круглий
стіл».
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого
співавтора (наприклад Ivanov.doc).
Початок роботи круглого столу 15 лютого 2018 року о 13 год. 20 хв.
(мультимедійна аудиторія кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної
справи № 23, вул. Декабристів, 17).

