Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Інститут культурології Національної академії мистецтв України оголошує про
проведення
11 жовтня 2018 р.
наукового круглого столу
"Відродження втрачених пам’яток
як інструмент політики пам’яті і формування ідентичності "
До обговорення пропонуються такі теми:
1. Програма відродження видатних пам'яток історії та культури України (1995–2007): від
концепції до наслідків.
2. Відбудова втраченої храмової архітектури Києва у 1990–2000х роках в контексті
концепції «відтворення видатних пам'яток історії та культури».
3. «Відроджені» історико-архітектурні комплекси та місцеві громади: культурні,
суспільно-політичні та інші аспекти (на прикладах Батурина, Чигирина).
4. Пам’яткоохоронець, чиновник і девелопер: єдність у протистоянні? (український і
світовий досвід)
Для участі у науковому круглому столі необхідно до 30 вересня 2018 р. надіслати на
електронну адресу оргкомітету vmp.iknamu@gmail.com заявку на участь і тези виступу,
оформлені згідно з наведеними вимогами (Додаток 1). Назва файлу повинна містити прізвище
доповідача із зазначенням: для заявки – Заявка, для тез – Тези.
Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська.
Місце проведення: зала засідань Вченої ради Інституту, м. Київ, бул. Шевченка 50–52, (7
поверх).
Початок роботи: з 10.00. Початок реєстрації з 9.30.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці круглого
столу. Оргкомітет направить офіційне запрошення до участі в роботі круглого столу або
мотивовану відмову.
За результатами круглого столу планується видання електронного збірника тез.
Публікація тез – безкоштовна.
З питань організації круглого столу звертатися:
Оляніна Світлана Валеріївна, s.olianina@ukr.net

Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь в роботі наукового круглого столу

"Відродження втрачених пам’яток
як інструмент політики пам’яті і формування ідентичності"
11 жовтня 2018 р.
Прізвище______________________________________________________________
Ім’я___________________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________________
Вчений ступінь, звання __________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________
Тема доповіді __________________________________________________________
Тематичний напрямок (див. інформ. лист)
Робоча адреса__________________________________________________________
Контактний телефон____________________________________________________
Адреса електоронної пошти______________________________________________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тексту — до 5000 знаків (включно із переліком літератури).
Технічні параметри:
Формат файлу –*.doc, *.docх або *.rtf.
Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0 пт.
Поля – 25 мм.
Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль16 пт.
Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт.
Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт.
Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт.
Порядок оформлення таблиць, формул, підписів всередині рисунків:
Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив. Підписи таблиць –
ставляться над таблицею, вирівнювання по правому краю.
Список літератури – за алфавітом.
Посилання на літературу робити за зразком: [3, 27].

