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Запрошуємо до участі
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Русалка Дністровая» – перша книга українською мовою в Галичині:
загальнонаціональний та європейський контекст»
(З нагоди 180-річчя з дня першого виходу)
Конференція відбудеться в м. Івано-Франківську 27 вересня 2017 р.
в Івано-Франківському національному медичному університеті
Напрями роботи конференції:
1. «Русалка Дністрова» - перша ластівка західноукраїнської літератури: Досвід
національно-духовного відродження Галичини (історико-культорологічний аспект).
2. «Руська трійця» і національно-культурне відродження Галичини в ХІХ ст.
3. «Руська трійця» в контексті розвитку народознавства і нової української літератури.
4. «Русалка Дністрова» в українській літературі: художня інтерпретація на рівні сюжетів,
мотивів, тем.
5. Роль греко-католицького духовенства у формуванні світогляду і діяльності «Руської
трійці».
6. Науково-культорологічна діяльність Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та Івана
Вагилевича.
7. Ідеї «Руської трійці» у творчій спадщині Антіна Могильницького та послідовників.
Дослідники літературної і наукової творчості «Руської трійці».
8. «Руська трійця» у проблемному полі музеєфікації регіону.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника.
Для участі у конференції просимо до 15 червня 2017 р. надіслати електронною поштою на email: if.oblpnz@gmail.com до Оргкомітету ЗАЯВКУ та матеріали учасника (вкладений
файл)
Робоча мова конференції – українська
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ
(СТАТТІ):
1. Обсяг статті – до 10 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97-2000 (шрифт –
Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см, поля:
зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см)

2. На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку
подається шифр УДК (звичайним шрифтом)
3. На початку статті подати анотацію українською мовою (3–4 речення) та ключові слова.
У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова
англійською і російською мовою.
4. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела
та література. Посилання у тексті статті зазначаються в квадратних дужках, перша
цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра –
номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с. 35].
Контактні телефони:
1. Любчик Ігор Дмитрович - lubczyk-79@ukr.net, тел. 0973274299;
2. Королько Андрій Зіновійович - korolko_andr@ukr.net, тел. 0967452643;
3. Залевська Оксана Михайлівна – Kaf.lit@ukr.net, тал. 0954954241;
4. Вороневич Дмитро Петрович - if.oblpnz@gmail.com, тел. 0500506124.
З повагою, оргкомітет конференції

