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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, 
досліджують 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 проблеми або написані ніжинцями. 

Зважаючи на задекларовий характер збірнику, при розгляді надісланих матеріалів приорітет буде надаватися 
науковим розвідкам. Суто публіцистичні або надані без належного наукового оформлення (відомості про 
автора (авторів), науковий апарат) науково-публіцистичні роботи не розглядатимуться. 

Для публікації матеріалів доповіді необхідно надати (поштою або особисто одному з упорядників) її роздрук [1 
примірник] і електронну версію на дисковому носії 3,5’’, CD-R, CD-RW [1 примірник] або надіслати її по e-
mail на одну з указаних нижче поштових скриньок із темою “для “Ніжинської старовини”. Без електронної 
версії матеріал друкуватися не буде! 

Вимоги до оформлення: 
 виконана в текстовому процесорі Word 7.0, Word 2000 або Word XP 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 інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-2356, оп.4, од.зб. 24556, 
арк. 35 зв.)); 
* автоматичні посилання (EndNotes) мають бути зняті і переформатовані у звичайний 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 – сторінка (сторінки); посилання на 
використані архівні документи оформляється під спільним номером для назви архівної установи в 
загальному списку з указанням 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; 
розширення не менше 200 dpi, формат *.TIFF, розмір 10Х15 см (базова сторона – 10 см); 

 для науково-публіцистичних статей, у яких відсутні посилання, обов’язково вказати після тексту 
список використаної 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. 

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 
(з поміткою “для збірнику “Ніжинська старовина”) 

тел. 8-046-31-34825 (дом), 8-044-280-7879 (роб), 8-066-749-2404 (моб) 

протоієрей Олександр Морозов, Кафедральний собор Всіх Святих (УПЦ КП), вул.Гребінки, 31, м.Ніжин 
Чернігівської обл., 16600, Україна 
(з поміткою “для збірнику “Ніжинська старовина”) 

тел. 8-046-31-71222 (роб), 8-066-705-5341 (моб) 
e-mail: m-center@ukr.net, el-havar-din@yandex.ru 
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ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ! 

У структурі Центру пам’яткознавства діє Північнорегіональне відділення, метою якого є 
проводити й організовувати пам’яткознавчі дослідження північних етнічних (як сучасних, так і 
історичних) українських земель: Східного (Чернігівського) Полісся, Північної (Стародубщина) та 
Західної Сіверщини та Північної Полтавщини. Базовим виданням цього осередку є “Ніжинська 
старовина”, де праці відділення вміщуватимуться окремим блоком, а за відповідного наповнення і 
фінансових можливостей – окремим числом у межах власної серії “Праці Північнорегіонального 
відділення Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК”. Відтак, будемо раді налагодженню 
творчих і організаційних контактів із дослідниками пам’яткознавчих і пам’яткоохоронних проблем 
означеного регіону та пропонуємо надсилати відповідні матеріали. До розгляду прийматимуться 
авторські індивідуальні та колективні розвідки з пам’яткознавчих проблем указаного регіону; з 
історії пам’яткознавчого руху як указаного регіону, так і України загалом; публікації рукописних 
пам’яток, оформлені за загальнопринятими археографічними вимогами; рецензії тощо. Вимоги до 
оформлення матеріалів зазначені в параграфі “Інформація для майбутніх авторів” цього випуску 
збірнику. 

Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, спільно з рядом організацій, організовує і 
проводить наступні періодичні наукові форуми, де розглядаються проблеми пам’яткознавства: 

− щорічно наприкінці березня, спільно з Науково-дослідним підприємством “Часи козацькі” та 
УТОПІК, науково-практичну конференцію “Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні”, подання заявок до початку березня. 

− щорічно в середині травня, спільно з Державним політехнічним музеєм при НТУУ “КПІ”, 
Асоціацією працівників музеїв технічного профілю, Київською міською організацією УТОПІК 
та іншими, науково-практичну конференцію “Український технічний музей: історія, досвід, 
перспективи”, подання заявок до середини березня. 

− щорічно наприкінці жовтня, спільно з Академією інженерних наук України, Державним 
політехнічним музеєм при НТУУ “КПІ” та іншими, наукову конференцію “Актуальні питання 
історії техніки”, подання заявок до середини серпня. 

− що два роки (по парним рокам) на початку листопада, спільно з Інститутом української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Українським центром 
біографічної некрополістики та Державний історико-меморіальним Лук’янівським 
заповідником, наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної 
історичної науки. Джерела та результати досліджень”, подання заявок до початку жовтня. 

Запрошуємо до співпраці й участі в зазначених наукових зібраннях як дослідників, так й інших 
зацікавлених осіб – можливих співорганізаторів, спонсорів, меценатів тощо. За більш детальною 
інформацією просимо звертатися до Центру пам’яткознавства (контактні координати на останній 
сторінці обкладинки) або до упорядників “Ніжинської старовини” (контактні координати в параграфі 
“До наших авторів”). 

З повагою, 
О.М.Титова 

директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПТК, 
кандидат історичних наук, 

Заслужений працівник культури України 




