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Шановні колеги!
Реєстрація учасників конференції буде проводитися 25.05.2017 з 900 до 1030 в
Актовій залі гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова за адресою: Французький бульвар, № 24/26 (вестибюль,
ІІ поверх).
Проїзд від залізничного вокзалу трамваєм № 5 до зупинки «Інститут
Філатова»; тролейбус № 7 і маршрутки № 146, № 137, № 242 до зупинки
«вул. Довженко»; телефони служби такси з мобільного (безкоштовні) – 300,
15-70, (048)770-777-5.
Проїзд від міста проживання в Аркадії (санаторій «Молдова» та готель
«Вікторія») трамваєм № 5 до зупинки «Інститут Філатова».
25.05 і 26.05 засідання проводитимуться за адресою: Французький бульвар,
№ 24/26, Актова зала на другому поверсі.
Прийом заявок на участь у конференції та електронних варіантів статей до
збірника матеріалів конференції подовжено (обсяг 8–12 сторінок, шрифт Times
New Roman, міжрядковий відступ 1,5 інтервали).
Питання щодо прибуття та поселення учасників конференції будуть
вирішуватися в телефонному режимі та за електронною адресою: E-mail:
druk@onu.edu.ua

До уваги учасників конференції !
25-26 травня — у фойє Актової зали (ІІ поверх) відбудеться презентація
поліграфічного обладнання компаніі "Коніка Мінолта Україна".
26 травня відбудеться церемонія нагородження переможців у конкурсі «На
краще видання…» та вручення головного призу.
Культурна програма для учасників конференції передбачає проведення
екскурсії Одесою (25 травня) та відвідування Одеського національного
академічного театру опери та балету (балет «Спляча красуня»
П. І. Чайковського).
На 27 травня заплановано відвідування Гідробіологічної станції
університету для відпочинку та неформального спілкування учасників
конференції.
З усіх питань звертатися до організаційного комітету за Е-mail:
druk@onu.edu.ua і телефонами:
телефон видавництва — (048) 723-28-39;
Юргелайтіс Ніна Георгіївна – директор видавництва ОНУ (050-221-30-77);
Дьяченко Лариса Федорівна – провідний редактор (096-420-91-25);
Слюсаренко Варвара Дмитрівна – фахівець видавництва (063-148-63-08).
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