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Вельмишановні колеги! 

Державний історико-культурний заповідник м. Дубна проводить у квітні 2016 року 
міжнародну наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 90-річчю від дня народження 
визначного мистецтвознавця, директора Львівської галереї мистецтв, академіка Української академії 
мистецтв, Героя України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка, заслуженого працівника 
культури України та Польщі, президента Українського національного комітету Міжнародної ради 
музеїв, експерта ЮНЕСКО, почесного громадянина м. Дубна,  доктора honoris causa Бориса 
Григоровича Возницького.  

На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:  
1. Наукова спадщина та історіографічний доробок Б. Г. Возницького. 
2. Мистецтвознавчі дослідження Б. Г. Возницького. 
3.Діяльність Б. Г. Возницького в напрямку збереження української і світової мистецько-культурної 
спадщини. 
4. Особистість Б. Г. Возницького у житті і професійній діяльності. 
5. Дубенщина в житті Б. Г. Возницького. 
6. Видатні архітектурні пам’ятки України середньовічного і ранньомодерного часу. 
7. Актуальні питання історії та сьогодення архівної, бібліотечної, музейної та пам’яткоохоронних справ 
краєзнавчого напрямку. 

Запрошуємо Вас взяти участь у конференції. Планується видати збірник матеріалів 
конференції. Матеріали приймаються до 1 квітня 2016 року із урахуванням наступних вимог: 
1) обсяг робіт 5-10 сторінок тексту, набраного в редакторі WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, 12 
кегель, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см; 
2) посилання на джерела та літературу в тексті в квадратних дужках, наприклад [1; 12] відповідно до 
списку використаних джерел та літератури. Джерела та література розміщуються за абеткою наприкінці 
тексту; 
3) ілюстрації в електронному варіанті TIF (300 dpi) або JPEG із підписами до них; 
4) роботи подаються в роздрукованому та електронному вигляді (дискета 3,5, CD-диск); 
5) відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня або робоча адреса, індекс, контактний 
телефон, E-mail, місце роботи або навчання, науковий ступінь, посада). 
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджених тем, достовірність наведених фактів, 
посилання на джерела тощо. Статті друкуються в авторській редакції.  

Матеріали надсилати за адресою: 
Державний історико-культурний заповідник 
вул. Замкова, 7а 
м. Дубно 
Рівненська обл. 
35600 
E-mail: zapovidnyk@meta.ua 
Наш сайт: www.zamokdubno.com.ua 
- Контактні особи: 0999539490 - Любецька Надія Олександрівна (заступник директора по 
науковій роботі), 0992855341 – Дмитренко Тамара Борисівна (завідуюча відділу історії). 
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