Управління культури Волинської облдержадміністрації
Обласний науково-методичний центр культури
Волинський краєзнавчий музей
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців
України

проводять 10-11 серпня 2018 року Міжнародну наукову конференцію
«Народна творчість українців у просторі та часі»,
в рамках Восьмого Міжнародного фестивалю
українського фольклору “Берегиня”
Пропонуються такі напрями роботи конференції:
1. Дослідники та історія вивчення народнопобутової культури
українського народу.
2. Традиційна народна культура та фольклор Волині та Полісся.
3. Національно-визвольні змагання українського народу в фольклорі та
народній творчості. Енергетика козацьких та повстанських народних
творів як феномен світогляду свободи українців.
4. Духовна культура і мистецтво українців в ХХ – ХХІ ст.: здобутки і
втрати.
5. Заклади культури в дослідженні, збереженні та популяризації
традиційної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини
українського народу.
6. Загальні питання української етнології, етнографії, фольклору та
народознавчої освіти.
Матеріали планується видати до початку конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА
1. До друку приймаються статті, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word
for Windows.
2. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кеглів, міжрядковий
інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи
робляться автоматично без використання пробілів і табуляції. Обсяг
друкованого тексту – до 12 сторінок книжкової орієнтації формату A4.
3. Текст статті записується в окремий файл, який підписується прізвищем автора
(наприклад – Дмитренко.doc). В окремому текстовому файлі подається
список та назви ілюстрацій і підписується прізвищем автора (наприклад –
Дмитренко_спис_рис.doc). Ілюстрації записуються в окремі підписані файли

(наприклад – Рис_1) і розміщуються в спільній папці, що підписана прізвищем
автора (наприклад – Дмитренко_рис). Посилання на додані ілюстрації у
тексті обов’язкові!
4. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.
5. Посилання в тексті на джерела та літературу обов’язкові (!) і подаються в
квадратних дужках за таким зразком: [7, с. 123], [18, s. 55] або [9, c. 44, рис. 2].
Якщо посилання йде на декілька позицій, тоді [7; 15; 36]. Якщо на архівні
джерела, тоді [22, арк. 168, 177 зв.].
6. В кінці статті обов’язковим є список використаних джерел та літератури, що
оформляється під заголовком Джерела та література в алфавітному порядку
за вимогами державних стандартів.
7. Автори подають про себе такі відомості:
 Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
 Науковий ступінь, учене звання;
 Місце роботи, посада;
 Адреса для листування, телефон (роб., моб.), електронна пошта.
Оформлення поданих до статті ілюстрацій.
1. Ілюстрації записані окремими файлами мають бути подані у форматі JPEG або
TIFF, роздільною здатністю не менше 300 dpi.
2. Усі ілюстрації позначаються: Рис. і номер ілюстрації (наприклад – Рис_1) і
розміщуються у спільній папці, підписаній прізвищем автора (Див. вище).
3. Нумерація ілюстрацій подається наскрізною і послідовною, без пропусків та
повторень згідно зі списком ілюстрацій.
4. Увага! Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками, поганої якості і
невідповідною роздільною здатністю до збірника не приймаються.
Деталі проведення конференції (точна дата, година, місце) будуть повідомленні авторам
після завершення прийому матеріалів у вигляді Запрошення. Учасники конференції, що
особисто взяли участь у роботі конференції отримують науковий збірник матеріалів.
Оргкомітет забезпечує учасників проживанням та харчуванням, транспортні витрати – за
рахунок учасників та відряджуючих організацій.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним є автор.
Редколегія залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми та
збірника матеріалів конференції.
Заявки до участі в конференції приймаються до 25 червня 2018 р.
Матеріали приймаються до 15 липня 2018 р. за поштовою адресою:
Обласний науково-методичний центр культури, оргкомітет конференції, 43025, м.
Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16.
nmckv@ukr.net, zubovych@gmail.com Зубович Віктор Сігізмундович, (0332) 771039,
0668693092.
Волинський краєзнавчий музей, 43005, м. Луцьк, вул. Шопена, 20,
anatoliysylyuk@ukr.net, Силюк Анатолій Михайлович, (0332) 720364, 0977914725.

