ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ
Пры падачы творчых работ неабходна выканаць наступныя патрабаванні:
•

•
•
•
•

•

матэрыялы прадстаўляюцца ў электронным выглядзе па электроннай
пошце: studnyova63@yandex.ru або ў аддзел культурна-асветніцкай
работы бібліятэкі ім. Д. Р. Новікава (кабінет № 8, 2-гі паверх);
неабходна прадставіць фота і невялікую аўтабіяграфію (у электронным
выглядзе);
усе работы, якія падаюцца да публікацыі, павінны мець аўтара
(суаўтараў) і назву;
мова літаратурных твораў – любая; аб’ём тэксту – не больш за 40 тыс.
знакаў (з прабеламі);
тэкст работ афармляецца ў рэдактары Microsoft Word: арыентацыя
аркуша – кніжная, фармат А4, усе палі – 20 мм, шрыфт Times New Roman
(Times New Roman Cyrillic) у звычайным напісанні, кегль – 14 пт,
міжрадковы інтэрвал – паўтарачны; выраўноўванне асноўнага тэксту па
шырыні старонкі, прозвішчаў і ініцыялаў аўтараў, назваў работ,
найменняў арганізацый – па цэнтры; старонкі не нумаруюцца;
лічбавыя копіі жывапісных і графічных работ, фатаграфіі прадстаўляюцца
асобнымі файламі ў фарматах jpg, png або bmp з распазнаваннем не менш
за 300 dpi. Суправаджальная інфармацыя да работы (аўтар, назва і інш.)
прыводзіцца ў асобным тэкставым файле ў фармаце дакумента Microsoft
Word (мае пашырэнне doc, docx, rtf).

Звесткі пра аўтара
* Прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам)
* Вучоная ступень і званне (пры наяўнасці)
* Назва (цалкам) і адрас арганізацыі, якую прадстаўляе аўтар
* Пасада
* Кантактны тэлефон
* Е-mail

Звесткі аб творчай рабоце
Аўтар (пажаданы варыянт, якім будзе падпісана работа ў зборніку, –
прозвішча і імя аўтара;
прозвішча, імя і імя па бацьку; творчы псеўданім)
* на беларускай мове
* на рускай мове
* на англійскай мове
Назва работы
* на беларускай мове
* на рускай мове
* на англійскай мове
Жанр літаратурнага твора, від і тэхніка твора выяўленчага мастацтва
* на беларускай мове
* на рускай мове
* на англійскай мове
Дата стварэння работы
* Я даю згоду на збор, апрацоўку, захоўванне і карыстанне пазначаных мною
персанальных даных

