INVITAȚIE
SIMPOZION ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL
„ROLUL CĂRȚII ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII
BUCOVINENILOR DE-A LUNGUL GENERAȚIILOR”
EDIȚIA I

ORGANIZATOR:
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus

PARTENERI
Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava
Primăria Orașului Vicovu de Sus
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII
30 mai 2017, ora 10.00
Campusul școlar al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus

PROGRAMUL SESIUNII:
9.30-10.00 – Primirea participanților
10.00-12.00 – Sesiunea de comunicări și referate științifice
12.00-12.15 – Pauză
12.15-13.00 – Program artistic
13.00-13.30 – Concluzii

ÎNSCRIEREA LUCRĂRILOR
- se face până la data de 22 mai 2017
- prin e-mail la adresa: secretariat.ltin@gmail.com,
- cu următoarele precizări: numele și prenumele, unitatea de învățământ,
titlul articolului.
Publicarea lucrărilor se va realiza în format electronic pe CD cu ISBN,
motiv pentru care vă rugăm să respectați termenul de 22 mai 2017.
CERINȚELE DE PUBLICARE sunt:
- lucrarea va fi tehnoredactată în format A4;
- titlul va avea format Times New Roman 12, cu majuscule;
- numele și prenumele, precedat de funcția didactică (profesor, profesor
învățământ primar, etc.) și urmat de unitatea de învățământ, va fi plasat sub titlu,
la un rând, aliniat la stânga, format de literă Times New Roman, cu caracter 12
pt;
- textul lucrării va avea format de literă Times New Roman 12 pt, cu distanţa
între rânduri de 1 pt, aliniere justify;
- se vor utiliza semnele diacritice corespunzătoare limbii române;
- fiecare lucrare va conține maximum 5 pagini;
- bibliografia este obligatorie și se va consemna la sfârșitul lucrării.
PARTICIPANȚII LA SIMPOZION VOR PRIMI CD-ul și DIPLOMA DE
PARTICIPARE, cu menționarea temei prezentate în cadrul sesiunii. Persoanele
care nu participă la simpozion vor primi doar formatul electronic al publicației.
TAXA DE PARTICIPARE: 15 RON / persoană. Aceasta se achită în data de 30
mai, direct la locul de desfășurare al simpozionului.

PROPUNERI

ORIENTATIVE

REFERITOARE

LA

TEMATICA

MANIFESTĂRII
Pentru a veni în întâmpinarea dvs. în pregătirea unor lucrări legate de
tematica principală a manifestării, propunem ca lucrările să trateze subiecte
precum:
- Literatura în dezvoltarea creativității (personalități marcante bucovinene);
-Tehnologia în dezvoltarea abilităților (rolul tehnologiei în găsirea informațiilor,
noile tehnologii);
- De la biblioteca școlară la biblioteca universitară (rolul bibliotecii în formarea
personală);
- Cartea științifică și rolul ei în formarea specialiștilor (o prezentare de carte
și/sau a unui autor ce a marcat cariera personală).
- Tradiție și continuitate în învățământul bucovinean
- Folclor și spiritualitate în ținutul Bucovinei, între trecut și prezent
- Iconografia creștină – expresie a creativității bucovinene
Aceste propuneri sunt orientative. Se pot alege și alte titluri ce se încadrează
în tematica manifestării.

VĂ AȘTEPTĂM!

