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КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній науковій конференції на тему:
«НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ
КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ».
Місце проведення: м. Львів-Винники, вул. Галицька 26; вул. Івасюка 5.
Термін проведення: 8-9 листопада 2018 р.
Прийом заявок та тез доповідей - до 14 жовтня 2018 р., матеріалів - до 31 березня 2019 р.

Тези доповідей, обсягом близько 1500 знаків, та програма конференції будуть розміщені на
сайті музею (www.vynnyky.com.ua), або ж надіслані на e-mail учасників до початку її роботи.

Вимоги до статей:
•

мови – англійська, польська, українська;

•

обсяг до 40 тис. знаків (Times New Roman, кегль 14);

•

ілюстрації – рисунки, таблиці (формат tiff, dpi 600);

•

список джерел та літератури подається після статті в алфавітному порядку згідно
вимог до фахових видань;

•

посилання напівкодом: [Пелещишин, 1996, с. 37; ДАЛО, ф. 26, оп. 7, спр. 114, арк. 7];

•

анотація (5-7 рядків) та ключові слова мовою статті – перед текстом статті;

•

резюме англійською мовою – наприкінці статті (до 1 тис. знаків). Переклад резюме
англомовних статей українською візьме на себе редколегія.

Організатори залишають за собою право відбору матеріалів. Заявки, надіслані без тез
доповідей, розглядатися не будуть.
Проживання - за рахунок організаторів конференції.
Заявки, тези та матеріали надсилати на e-mail: nbilas@meta.ua
Організаційні питання: тел. моб. +38 067 673 25 96 (Наталія Білас).

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції
«НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ
КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ».
1.Прізвище____________________________2. Ім’я ____________________________________
3. Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________
4. Місце праці, посада ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Тема доповіді__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Ключові слова та хронологія _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Телефон ____________________________8. Е-mail __________________________________
9. Потреба в проживанні:  так,  ні.

