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1-е ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції
«V –і  ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського», яка відбудеться у вересні-жовтні 2009 року в Херсонському державному університеті.

Основний напрямок роботи конференції:
Проблеми  вивчення, охорони  та  раціонального  використання  рослинного світу
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Форми участі у конференції: заочна та очна (усна доповідь, постерна доповідь, участь без доповіді).

Попередня програма конференції
1-й день
Приїзд учасників конференції, реєстрація, поселення.
Робота в гербаріях та лабораторіях кафедри ботаніки ХДУ.
Екскурсія по кафедрі ботаніки Херсонського державного університету, місту Херсону, в Ботанічний сад Херсонського державного університету (для бажаючих).

2-й день.
Відкриття конференції.
Пленарне засідання.
Секційні засідання з перервою на каву-брейк.
Дружня вечеря (Ботанічний чай).

3-й день.
Екскурсія до запроектованого національних ландшафтних парків „Олешківські піски” та „Нижньодніпровський” .
Круглий стіл, присвячений проблемам охорони біорізноманіття .

4-й день
Закриття конференції.
Від’їзд учасників.

Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі необхідно:
	1. Надіслати на адресу оргкомітету конференції заявку, в якій вказати: ПІБ повністю, науковий ступінь та вчене звання, установу, в якій Ви працюєте чи навчаєтесь, посаду, контактну поштову адресу (бажано – адресу місця роботи/навчання), телефон, факс (при наявності), обов’язково - адресу контактної електронної пошти, назву доповіді, форму участі, участь в запланованих екскурсіях, необхідність номера в готелі (див. зразок).
Заявка надсилається окремим файлом Microsoft Office Word, формату *rtf, назва файлу латиницею має складатися з прізвища учасника та слова «zayavka».
	2. Надіслати на адресу оргкомітету конференції тези доповіді українською, англійською або російською мовами. Текст має бути набраний з використанням редактора Microsoft Office Word, обсягом 1- 2 сторінки друкованого тексту, формату А4, шрифт, Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, поля 2 см з усіх сторін без виділення напівжирним та курсивом. Тези повинні містити: ПІБ автора (співавторів), повну назву установи, в якій працює (навчається) автор, контактну електронну пошту, НАЗВУ доповіді і власне її текст. Текст тез НЕ повинен містити таблиць, графіків, фотографій, рисунків. За необхідності може бути наведений список літератури, можливі посилання на літературні джерела без його наявності. Посилання на літературу подаються в круглих дужках, вказуються прізвище автора або першого зі співавторів, та рік публікації.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Н. В. ЗАГОРОДНЮК
Херсонський державний університет, E-mail: HYPERLINK "mailto:netl@ksu.ks.ua" netl@ksu.ks.ua

МОХОПОДІБНІ В ЦЕНОЗАХ СТЕПОВОГО КРИМУ

	Мохоподібні степової частини Криму вивчені ще недостатньо, що відзначалося нами в публікаціях попередніх років (Загороднюк, 2003). Відтак, метою наших досліджень …..


	На адресу організаційного комітету надсилається електронний та друкований варіант тез, підписаний усіма авторами. Електронний варіант тез подається файлом формату *rtf, назва якого являє собою прізвище першого автора, набране латиницею. Матеріали студентів та аспірантів обов’язково має супроводжувати рекомендація наукового керівника: в друкованому варіанті – з підписом, завіреним у відділі кадрів відповідної установи, в електронному вигляді - окремим файлом формату *pdf.
За зміст тез відповідає автор (автори).
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, що не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених вимог. 
	Збірник тез доповідей буде надруковано до початку конференції. Оргкомітет може рекомендувати публікацію наукової статті за матеріалами доповіді у фаховому виданні «Чорноморському ботанічному журналі».

Організаційні внески
	
50 грн. – (покриває витрати на видання матеріалів конференції та пересилку автору друкованої збірки матеріалів).
150 грн. – очна участь однієї особи в роботі конференції, без участі в екскурсіях (перекриває організаційні витрати, організацію кави-брейк тощо).
Бажаючі можуть взяти участь в екскурсії до запроектованих національних ландшафтних парків „Олешківські піски” та „Нижньодніпровський” за окрему плату.

Гроші на оплату публікації просимо надіслати простим поштовим переказом до 30 квітня 2009 р. на адресу:
Загороднюк Наталія Володимирівна.
Херсонський державний університет, кафедра ботаніки,
вул. 40 років Жовтня, 27,
Херсон, 73000, Україна
Копія квитанції про оплату надсилається на поштову адресу оргкомітету разом з друкованим варіантом тез, або ж, у відсканованому вигляді, на контактну електронну пошту оргкомітету
Оплата публікації гарантує отримання Вами збірника матеріалів.

	Термін подання  матеріалів – до 30 квітня 2009 р. за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра ботаніки, ауд. 717,  Загороднюк Н.В. 
E-mail: netl@ksu.ks.ua або khodosovtsev@ksu.ks.ua.
Увага! Матеріали, надіслані після 30.04.2009 р. можуть не увійти до збірника тез. Надіслані матеріали автору не повертаються.

Приїзд, від’їзд та проживання
Свій приїзд та від’їзд учасники організовують і оплачують самостійно.
Проживання учасників оплачується ними самостійно. Можливе поселення учасників в наступних готелях та гуртожитках (вартість проживання за добу вказана на початок  2009 року. Увага! – очевидно, будуть зміни.

Готель „Чайка”
Номери без зручностей (?), 3-4-місні – 50 грн./місце
Номери зі зручностями, 2-місні (є окремий душ, туалет, телевізор, холодильник) – 70 грн./місце, 100 грн./місце
Можливе бронювання номера за тиждень.

Готель „Бригантина”
Номери класу „Люкс” – 594 грн./номер (сімейний варіант, для 2х осіб)
Номери класу „Люкс” одномісні – 324 грн.
Номери сімейні – 408 грн./номер
Номери зі зручностями 1-місні – 210 грн./номер
Номери зі зручностями 2-місні – 294 грн./номер
Номери без зручностей (телевізора немає, душ та туалет – в коридорі) 1-місні – 90 грн., 2-місні – 150 грн.

Приватні готелі (однокімнатні квартири на 2-3 спальних місця, в будинках поряд з університетом, зі зручностями, телевізор, холодильник, гаряча вода (електронагрівач), кухня)
200-250 грн/доба, в залежності від стану приміщення

	Другий інформаційний лист та офіційне запрошення на конференцію буде надіслано після 30 квітня 2009 року
Чекаємо на Вас! 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
міжнародної наукової конференції
«V –і  БОТАНІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ Й. К. ПАЧОСЬКОГО»   
Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
По-батькові ______________________________________________________
Науковий ступінь _________________________________________________
Учене звання _____________________________________________________
Місце роботи/навчання _____________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Поштова адреса для листування ______________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________
Контактний e-mail __________________________________________________
Назва доповіді _____________________________________________________
Форма участі: заочна, очна участь без доповіді, стендова доповідь, усна доповідь
Участь в екскурсіях: так, ні
Необхідність номера в готелі: так, ні
Дата ______________________________________________________________


















