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Запрошують взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

"Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура", яка відбудеться 

29 березня 2017 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

− Концептуальні питання києвознавства. 

− Події Української революції 1917 - 1921 pp. у Києві. Видатні особи в історії революції. 

− Київ в українській та зарубіжній історіографії. Внесок вчених Київського університету 

в розвиток києвознавства. 

− Діяльність наукових установ та товариств, навчальних закладів в галузі києвознавства. 

− Невідомі та маловідомі сторінки історії міста. 

− Історія розвитку науки, освіти, культури та мистецтва в Києві. 

− Дослідження київської топонімії. 

− Усна історія в києвознавчих студіях. 

− Етнонаціональне та конфесійне життя міста. 

− Повсякденне життя та ментальність киян. 

− Міські субкультури: історія та сучасність. 

За результатами роботи конференції заплановано опублікувати збірник матеріалів. 

Заявки на участь у конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора 

(прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, 

контактні дані) та матеріали надсилати до 10 березня 2017 року на адреси: 

ethnology@univ.kiev.ua , knush_ethnology@ukr.net . Обсяг матеріалів - до 5 сторінок у 

форматі doc. (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання на 

джерела подаються після тексту згідно правил бібліографічного опису. Індекси посилань у 

тексті у квадратних дужках (напр.: [15, с. 32] тощо). Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, 

географічних назв, посилань на джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право 

відбору матеріалів для публікації. Повідомлення про включення доповідей до програми та 

запрошення на конференцію будуть надіслані оргкомітетом після 10 березня 2017 р. 

Організаційний внесок - 150 грн. (для членів Київської міської організації НСКУ 

100 грн.) - вноситься під час реєстрації. Проїзд, проживання та харчування за власний 

рахунок учасників конференції. 

Конференція відбудеться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

історичний факультет. 

Координатори - доц. Олександр Гончаров, доц. Наталія Терес. 

Контактна особа - Ольга Лагунова, к. іст. н., cm. лаборант  
кафедри етнології та краєзнавства, ауд. 352. 

Телефон для довідок: + 38 (044) 239-33-18. Оргкомітет 
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