Шановні колеги!
Український центр культурних досліджень при
Міністерстві культури України
Кафедра фольклористики Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
запрошують Вас 10-11 грудні 2015 року взяти участь у роботі
Всеукраїнська підсумкової науково-практичної конференції на тему:
«Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини: підсумки та перспективи»
Місце проведення: Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Тематика конференції визначається за такими науково-практичними
напрямами:
 Міжнародний досвід збереження нематеріальної культурної
спадщини
 Управління процесом збереження нематеріальної культурної
спадщини на державному і регіональному рівнях
 Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний
ресурс розвитку регіонів
 Роль системи освіти у формуванні механізмів збереження
нематеріальної культурної спадщини
Адреса оргкомітету: Український центр культурних досліджень, м. Київ-15,
вул. Івана Мазепи, 21, корп. 5, тел. (44) 254-36-33, електронна адреса УЦКД –
uckd2014@gmail.com
Снігирьова Лілія Михайлівна (моб. 096 500 99 05), Телеуця Валентина
Василівна (моб. 0673820278, 099 122 04 26).

Витрати на відрядження, поселення та харчування здійснюються за власний
рахунок учасників конференції.
Передбачається форма участі очна і заочна (з наданням презентації Вашої доповіді,
яка буде вивішена на сайті УЦКД), для закордонних учасників – скайп-доповідь.

Проект програми роботи
10 грудня 2015 року

9.00 – 10.00

Реєстрація учасників

10.00 – 10.30

Відкриття Конференції
Вітання учасників заходу

10.30 – 13.00

Пленарне засідання

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 17.00

Панельна дискусія
11 грудня 2015 року

9.00 – 10.00

Реєстрація учасників

10.30 – 13.00

Панельна дискусія

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 16.00

Панельна дискусія

16.00 – 17.00

Підведення підсумків, прийняття пропозицій та
рекомендацій
Закриття Конференції

Регламент: доповіді – до 3 хв.
виступи – до2 хв.

Для участі в науково-практичній конференції необхідно
до 7 грудня 2015 року подати:
• письмову заявку на електронну адресу УЦКД – uckd2014@gmail.com, в якій
зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові,
місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, в разі наявності вчене
та почесне звання, телефони, факс, е-mail, підтвердження потреби в готелі)
(див. додаток);
• тези доповідей обсягом 2 сторінки, статті обсягом 5-7 сторінок подаються в
електронному та паперовому варіантах в Оргкомітет до завершення роботи
конференції.
Робоча мова конференції: українська.
Вимоги до тез доповіді
Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New
Roman №12, праворуч)
Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки):
шрифт Times New Roman №14, bold.
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові автора,
повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New
Roman №14.
Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New
Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під
назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за
списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 16].
Обсяг тексту: до 5-7 сторінок зі списком використаних джерел.
Авторам доповідей редакційною колегією наукового збірника «Література.
Фольклор. Проблеми поетики» (Затверджено постановами президії ВАК
України, протокол № 1-05/4 від 26.05.10) буде запропоновано опублікувати
наукові статті у черговому випуску збірника (на платній основі).

Додаток
Заявка
на участь у Всеукраїнській підсумковій науково-практичній конференції
на тему:
«Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини: підсумки та перспективи»
(м. Київ, 10-11 грудня 2015 р.)
Прізвище __________________________________________________________
Ім’я ______________________________________________________________
По батькові________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Науковий ступінь __________________________________________________
Вчене звання ______________________________________________________
Домашня адреса ____________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
Потреба в житлі (так, ні)_____________________________________________
Дата _________________________________________

