НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХІV Всеукраїнській науковій історикокраєзнавчій конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному
просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченій 160річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження
Михайла Грушевського, яка відбудеться у листопаді 2016 року в
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (дату
проведення буде повідомлено додатково)
Тематичні напрями роботи конференції
– Теоретико-методологічні засади наукового краєзнавства в контексті
сучасної соціогуманітарної парадигми;
– Українська Франкіана: краєзнавчий вимір;
– Історико-краєзнавчі візії Михайла Грушевського;
– Історія українського краєзнавства;
– Проблематика сучасних краєзнавчих досліджень.
У рамках конференції відбудеться засідання круглого столу «Постать
Бориса Возницького в українській культурі», присвяченого 90-річчю від дня
народження Героя України Бориса Возницького.
Приймаються матеріали обсягом до 10 сторінок, набрані в редакторі Word
14 кеглем, через 1,5 інтервалу в електронному варіанті. Посилання на джерела
подаються в автоматичному режимі післятекстово згідно правил
бібліографічного опису. Матеріали, виконані з порушенням вимог та які не
відповідають тематиці конференції, розглядатися не будуть.
Матеріали надсилаються до оргкомітету до 1 вересня 2016 року за
електронною адресою: vetrov@npu.edu.ua. За цією ж адресою надсилається
заявка (додаток) на участь у конференції.
Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок для учасників конференції та авторів публікацій у
збірнику матеріалів – 150 грн.
Для довідок: тел. 097-952-79-12 (Вєтров Ігор Георгійович)
097-311-90-04 (Маньковська Руслана Вікторівна)
Оргкомітет

Додаток
Заявка
учасника ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції
«Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції
та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана
Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського
Прізвище____________________________________________________
Ім’я, по-батькові_______________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання__________________________________
Посада, місце роботи (повна назва закладу, установи, організації)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________
Контактні телефони_____________________________________________
Назва доповіді (виступу)_________________________________________
______________________________________________________________
Тематичний напрямок, за яким плануєте взяти участь
______________________________________________________________

