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Makalah Pendamping  merupakan hasil penelitian primer atau review yang berkaitan dengan peran 
perpustakaan sebagai sarana pengembangan budaya baca dan menulis.  Hasil dari optimalisasi 
perpustakaan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dan kreatif. Makalah 
penunjang dapat dipresentasikan secara oral 
 

Tema 
 

Optimalisasi Perpustakaan Sebagai Sarana Pengembangan Budaya Baca dan Menulis Dalam 
Rangka Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif 

 
 

Alamat Email  
Makalah dapat dikirimkan melalui email : pustaka@uns.ac.id 

 
Tanggal Penting 

Batas akhir pengiriman makalah  28 September 2015 
Pengumuman diterima sebagai Pemakalah 1 Oktober 2015 

 
 

Informasi 
Website 

http://pustaka.uns.ac.id 
Contact Person 

Achmad Nur Chamdi, S.Pt., M.Si.   (085867118023) 
Henny Perwitosari, A.Md  (085642307610) 

  
 
 
Ketentuan Makalah : 

1. Peserta untuk kegiatan Call for Papers ini adalah Dosen, guru, pustakawan dan pengelola 
perpustakaan 

2. Makalah lengkap ditulis secara lugas (baik dan benar) dalam Bahasa Indonesia 
3. Makalah tidak lebih dari 6 halaman, ukuran kertas A4, diketik dengan program MsWord, jenis huruf 

times new roman 12 pt, 1,5 spasi dengan margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm 
4. Makalah harus memuat : judul, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan  daftar 

pustaka (menuliskan sitasi yang dicantumkan dalam daftar pustaka) 
5. Makalah lengkap dalam bentuk MsWord disampaikan kepada panitia melalui 

email pustaka@uns.ac.id 
6. Bagi peserta yang terlambat mengirimkan makalah maka makalah tersebut tidak dapat ditampilkan 

dalam prosiding 
7. Bagi makalah yang terdiri lebih dari 1 penyusun (tim), sertifikat sebagai pemakalah hanya akan 

dimiliki oleh satu orang yaitu presenter (terdaftar sebagai peserta pemakalah) 
8. Setiap orang hanya diperbolehkan melakukan 1 kali presentasi dengan makalah yang belum 

dipublikasikan 
9. Biaya kontribusi untuk paper Rp. 150.000,- (peserta biasa), Rp. 200.000,- (pemakalah pendamping) 

dan prosiding seminar Rp. 150.000,- 
10. Pembayaran biaya dapat di tansfer melalui rekening BNI No. Rek. 0395280780 an. Subagyo, S.IP 

 
Salam Pustaka : Menyibak Jendela Dunia untuk Kemajuan Pendidikan Indonesia  
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