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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АВТОРІВ 
Редакторський колектив «Ніжинської старовини» запрошує до співпраці дослідників – професійних і аматорів, – що 
вивчають проблеми історії та культури міста Ніжина й Ніжинщини від найдавнішого часу до сьогодення, досліджу-
ють біографії визначних і пересічних міщан; відомих діячів, життя чи діяльність яких у будь-якій мірі пов’язане з 
давнім містом над Остром і його округою. Приймаємо також рецензії на видання, що зачіпають ніжинознавчі пробле-
ми або написані ніжинцями. 
Зважаючи на задекларовий характер збірки, при розгляді надісланих матеріалів приорітет буде надаватися науковим 
розвідкам. Науково-публіцистичні матеріали як за змістом, так і за оформленням (без посилань у тексті, але 
обов'язково зі списком використаної літератури після тексту) друкуються в краєзнавчому розділі, за винятком 
окремих випадків, узгоджених із упорядниками. Суто публіцистичні або надані без належного наукового оформлення 
(відомості про автора (авторів), науковий апарат) науково-публіцистичні роботи не розглядатимуться. 
Для публікації матеріалу необхідно надати (поштою або особисто одному з упорядників) його роздрук [1 примірник] і 
електронну версію на будь-якому носії [1 примірник] (останню можна надіслати по e-mail на одну з указаних нижче 
поштових скриньок із темою «для «Ніжинської старовини», бажано заархівовану в форматі *.rar [архів звичайний, не 
саморозпаковуучийся!]). 
Увага! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде! 

Вимоги до оформлення: 
 виконана в текстовому процесорі Word (не нижче версії 7.0) з розширенням *.doc або *.rtf; гарнітура Times 

New Roman Cyr, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2,5 см. з усіх боків; 
 посилання: 
− варіант 1: післятекстові (гарнітура Times New Roman Cyr, кегль 10, інтервал 1; індекси посилань у тексті в 
квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2], [15] тощо); в посиланнях на архівні документи інфор-
мація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-2356, оп.4, од.зб. 24556, арк. 35 зв.)); 
* післятекстові автоматичні посилання (EndNotes) мають бути зняті і переформатовані у звичай-

ний текст! 
− варіант 2: повним кодом, вилітні на пронумерований список літератури та джерел (гарнітура Times New 

Roman Cyr, кегль 12, інтервал 1) після тексту статті (напр.: [3, 25], [18, Т.2, 34], [4, 67; 8, 22] тощо, де перша 
цифра – номер джерела в списку; друга (курсивом) – сторінка (сторінки); посилання на використані архівні 
документи оформляється під спільним номером для назви архівної установи в загальному списку з указан-
ням у коді посилання через кому шифру фонду, номеру опису, номеру справи (одиниці зберігання – од.зб.) 
та номеру аркушу (напр.: [8, ф. Р-2356, оп.4, спр. 24556, арк. 56 зв.] тощо)). 

 графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носію; розши-
рення не менше 200 dpi, формат *.TIFF, розмір 10Х15 см (де 10 см – базова сторона, інша сторона – за про-
порціями); 

 для науково-публіцистичних статей, у яких відсутні посилання, обов’язково вказати після тексту список ви-
користаної літератури та джерел (гарнітура Times New Roman Cyr, кегль 12, інтервал 1); 

 у правому верхньому куті перед заголовком матеріалу вказати повністю прізвище, ім’я, по-батькові; наукову 
ступінь, вчене звання, посаду і місце роботи. 

Редакторський колектив залишає за собою право на орфографічне і пунктуаційне редагування матеріалів. Надіслані 
матеріали не рецензуються і не повертаються. 
Листування з авторами на сторінках збірки не ведеться. За достовірність фактів, посилань, приміток, коментарів від-
повідає автор публікації. 
Кожен автор (співавтор) має право на 1 авторський примірник, котрий отримується особисто. Авторський примірник 
може бути надісланий поштою, але за умови оплати отримувачем поштових витрат. 
КОНТАКТНІ КООРДИНАТИ: 

Зозуля С.Ю., вул. Об’їжджа, 56, м. Ніжин Чернігівської обл., 16600, Україна 
(із поміткою «для збірки «Ніжинська старовина») 
тел.  8-046-31-34825 (дом), 8-044-280-7879(роб), тел./факс 8-044-280-6463 (роб) 

8-066-749-2404 (моб), 8-063-438-5500 (моб) 

протоієрей Олександр Морозов, Кафедральний собор Всіх Святих (УПЦ КП), вул. Гребінки, 31, 
м. Ніжин Чернігівської обл., 16600, Україна 
(із поміткою «для збірки «Ніжинська старовина») 
тел. 8-046-31-71222 (роб), 8-066-705-5341 (моб) 
e-mail: m-center@ukr.net, el-havar-din@yandex.ru, el_havar_din@ukr.net 




