ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА
Інформаційний лист
Вельмишановні панове!
Маємо за честь запросити Вас до участі в Четвертій міжнародній науковій конференції
«Українська енциклопедистика», яка відбудеться 24–25 вересня 2015 року в м. Києві.
Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Енциклопедія як джерело комплексного системного достовірного знання.
2. Енциклопедія – вагомий чинник створення громадянського суспільства, виховання
громадянина і патріота України.
До обговорення пропонуємо також широке коло питань:
1. Теоретичні проблеми енциклопедистики.
2. Історія енциклопедичної справи у світі та Україні.
3. Основні напрями розвитку української енциклопедистики.
4. Методика створення тематичних та галузевих енциклопедій.
5. Особливості підготовки універсальних енциклопедій.
6. Мова і стиль енциклопедичного видання.
7. Енциклопедичні словники як лексикографічний ресурс у навчальних програмах.
8. Електронні енциклопедії та словники.
Для участі в конференції просимо надіслати заявку (форму додаємо) до 1 травня 2015
року на поштову або електронну адресу Оргкомітету, зазначивши в темі листа «Оргкомітет
конференції».
Тексти доповідей будуть опубліковані до початку конференції.
Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.
Адреса Оргкомітету:
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
вул. Терещенківська, 3, к. 47, м. Київ, Україна, 01601;
тел./факс: (044) 234-40-48, 234-31-32, 234-19-34 (Железняк Микола Григорович; Рябець
Людмила Віталіївна); e-mail: esu@esu.com.uа
Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали слід подавати українською або російською мовами обсягом до одного
друкованого аркуша; формат А4, поля зверху, знизу та праворуч – 20 мм, ліворуч – 30 мм.
Інтервал між рядками – 1,5. Формат файлу – .DOC або .RTF . Текст набирати без переносів слів.
У лівому верхньому куті проставляється індекс “УДК” (шрифт Times New Roman,
напівжирний, розмір 12 пт). Нижче через один рядок – прізвище та ініціали автора, науковий
ступінь, учене звання та назва організації, яку він представляє (шрифт Times New Roman,
напівжирний, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – ліворуч). Нижче через два рядки друкується
назва статті великими літерами (шрифт Times New Roman, напівжирний, розмір 14 пт,
вирівнювання абзацу – посередині). Далі слід подати коротку анотацію статті з ключовими
словами українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman, розмір 14 пт,
вирівнювання абзацу – по ширині). Далі через два рядки розміщується текст статті (шрифт
Times New Roman, розмір 14 пт, вирівнювання абзацу – по ширині). Посилання на наукові
джерела подавати в прямих квадратових дужках із зазначенням порядкового номера джерела і
через двокрапку – сторінки, наприклад: [5:23–25]. У кінці статті через один рядок подається
список літератури у порядку посилань у тексті (шрифт Times New Roman, розмір 14 пт,
вирівнювання абзацу – по ширині).
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