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Міжнародна науково-практична конференція
«Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан
та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту»
Перше повідомлення
У рамках відзначення 10-ї річниці ухвалення Комітетом Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО рішення про включення українсько-словацької номінації «Букові праліси
Карпат» до переліку об'єктів Всесвітньої природної спадщини, Карпатський біосферний
заповідник проводитиме 26–29 вересня 2017 р., у м. Рахів Закарпатської області,
Міжнародну науково-практичну конференцію «Десятиріччя створення об’єкта
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси
Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи
менеджменту».
Для розгляду пропонуються орієнтовно такі питання:
1. Історія створення транснаціонального українсько-словацько-німецького природного
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові
ліси
Німеччини»
як
унікальний
приклад
поглиблення
міжнародної
природоохоронної співпраці;
2. Інтегрована система менеджмент-планів – основа управління, залучення місцевих
громад, громадських організацій та інших зацікавлених груп для збереження
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
3. Презентація глобальних цінностей та менеджменту нових складових частин об’єкта
Всесвітньої Спадщини «Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи»;
4. Стан та перспективи створення європейської мережі пралісів та старовікових лісів
Європи;
5. Значення букових пралісів та давніх букових лісів для пом’якшення впливу
глобальних кліматичних змін та впровадження екологічних моделей сталого
лісокористування;
6. Стан та перспективи поглиблення наукових досліджень й підготовки спеціалістів
для потреб охорони, збереження, відновлення та популяризації об’єктів Всесвітньої
спадщини;
7. Дослідження та моніторинг біологічного різноманіття на об’єктах Спадщини й на
інших природоохоронних територіях – важлива передумова збереження унікальних
природних цінностей;
8. Досвід та проблеми організації освітніх та інформаційних програм спрямованих на
формування поваги та прихильності людей до збереження об’єктів Всесвітньої
спадщини;

9.

Взаємодія зацікавлених сторін у рамках Міжурядової та міждисциплінарної
програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» – важливий інструмент збереження
природних екосистем та сталого розвитку регіону розташування об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
10. Міжнародні аспекти організації та вдосконалення механізмів співпраці «крізь
кордони» в сферах правового захисту, фінансування та обміну досвідом роботи в
рамках Всесвітньої спадщини;
11. Антропогенні загрози та ризики катастроф на об'єктах Всесвітньої Спадщини.
12. Шляхи удосконалення національних законодавств в сфері збереження Всесвітньої
спадщини.
На конференції передбачаються пленарні, секційні доповіді та сесія постерів.
Вимоги до оформлення статей
Матеріали до виступів обсягом до 5 сторінок українською або англійською мовами
приймаються до 1 липня 2017 р.
Тексти подаються в електронному вигляді (електронною поштою) у супроводі
роздрукованого екземпляру, набраними у редакторі Microsoft Word (*.doc або *.rtf).
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10, інтервал – одинарний, перший рядок
абзацу – відступ 0,85 см. Формат паперу – А5 (книжковий). Поля: верхнє і нижнє – 2 см,
ліве і праве – 1,5 см. Таблиці і рисунки розміщуються у тексті.
Порядок розміщення матеріалу:
у першому рядку зліва – індекс УДК, через рядок по центру – назва статті великими
літерами;
через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), нижче – назва установи, місто та
країна;
через рядок, українською та англійською мовами – прізвище та ініціали автора
(авторів), назва статті та анотації (не більше 60 слів кожна);
через рядок – основний текст. Список використаної літератури подається в кінці
публікації, розмір шрифту – 9 (слово "Література" не ставиться).
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не
відповідають наведеним правилам та основним тематичним напрямкам конференції.
Інформація щодо організаційних питань проведення конференції буде подана у
другому повідомленні.
Адреса оргкомітету конференції:
Карпатський біосферний заповідник,
а/с 8, м. Рахів, Закарпатська область, Україна, 90600
Тел. (03132) 22193; факс: (03132) 22632;
e-mail: cbr-rakhiv@ukr.net; http://cbr.nature.org.ua
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