НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЕТНОКОМУНІКАЦІЇ

запрошує вас взяти участь у

IV Міжнародній науково-практичній конференції
«Історико-культурна спадщина:
міжкультурний простір міста»

Конференція відбудеться 21-22 квітня 2017 року
Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська

Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика:
•

історико-культурна спадщина міста: національний і міжнародний вимір;

•

інтеграція та діалог в соціально-культурному просторі міста;

•

місто і міграційні процеси;

•

теоретичні та прикладні засади музеєзнавства та екскурсознавства;

•

пам’яткоохоронна діяльність в умовах сучасного міста: теорія та практика;

•

націєтворчий та виховний потенціал історико-культурної спадщини;

•

підготовка фахівців в галузі історико-культурної спадщини міста;

•

освітня складова збереження та популяризації історико-культурної
спадщини Львова та інших міст;

•

популяризація історико-культурної спадщини міста з допомогою Інтернет
ресурсів та ЗМІ.

У рамках проведення конференції відбудеться засідання Круглого столу,
присвяченого 100-літтю від початку Української національної революції 19171921

рр.

«Спадщина

Української

революції

1917-21

рр.:

проблема

ідентичності й суспільного вибору».
За результатами конференції планується видання тез доповідей учасників.
Заявки на участь (форму див. далі) та тексти доповідей для публікації у
збірнику тез конференції просимо надсилати прикріпленими файлами на
електронну пошту Оргкомітету kurdynajulia@gmail.com до 10 квітня 2017 року,
в повідомленні вказати тему «Конференція-2017». Назву файлів потрібно
оформити наступним чином: прізвище та ініціали автора, тип файлу (заявка,
текст доповіді), наприклад: Tyshchenko_R.zayavka Tyshchenko_R.tekst
Обсяг доповіді – від 5000 до 10000 знаків з пробілами (включно зі списком
використаної літератури) в редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір
шрифту – 12, інтервал – одинарний.
На першій сторінці подається така інформація: прізвище, ім’я, по-батькові
автора (у правому кутку), науковий ступінь, вчене звання автора, назва
установи, в якій він працює, його електронна адреса.
Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де
зазначається порядковий номер видання у списку літератури та, після коми,

номер сторінки, наприклад: [3, с. 165]; список використаної літератури
укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після тексту.
Текст тез повинен бути змістовним, науково оригінальним та відповідати
граматично-стилістичним стандартам. Пізніше на Вашу електронну скриньку
надійде програма конференції.
Доповіді

студентів

мають

супроводжуватися

рецензією

наукового

керівника із відповідним зазначенням у тексті статті.
Наукові статті для публікації у науковому фаховому журналі «Історикокультурні студії» просимо надсилати на адресу відповідального секретаря Хоми
Івана Ярославовича khomaivan@ukr.net З вимогами до публікації можна
ознайомитися

на

сайті

журналу

http://science.lp.edu.ua/hcs/vol-2-no-2015-

1/istoriko-kulturni-studiyi

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Кафедра історії України та етнокомунікації
Інституту гуманітарних і соціальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»
Україна
79013, Львів,
вул. Митрополита Андрея 3,
4-й корпус, кімната 202Телефон: (032) 258 21 59
Додаткову інформацію можна отримати у асистентів кафедри Курдини Юлії Михайлівни –
тел.: (098) 9278864 та Панас Наталії Богданівни тел.: (097) 2129107.
Заявки та тези надсилати за електронною поштою (з позначкою «Конференція-2017») на
електронну адресу: kurdynajulia@gmail.com

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ПІП
Назва ВНЗ, факультету (відділення), спеціальності або музейної установи
Контактна адреса учасника, телефон, електронна адреса
Науковий ступінь, вчене звання
Тема доповіді
Наявність чи відсутність потреби в готелі

