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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна металургійна академія України
Гуманітарний факультет
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції
«Освіта і наука в Україні», яка відбудеться 21-22 червня 2013 р. у Національній
металургійній академії України (Дніпропетровськ).
Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки
в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних
явищ в освітній та науковій сферах.
Планується робота секцій за такими напрямами:
Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
Досягнення технічних наук в Україні
Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
Актуальні питання правових наук в Україні
Історичні науки у пошуку нових методів та тем.
Філософські проблеми науки.
Політичні науки в Україні та в світі
Соціологія та соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення
Актуальні проблеми філологічних наук.
Наукові дослідження у галузі культурології, документознавства та інформаційної
діяльності.
Конференція буде проводитися 21-22 червня 2013 р. у конференц-залі НМетАУ
(м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 21 червня з 10.00 до
11.00 в холі біля конференц-зали. Початок конференції – 11.00.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Збірник матеріалів конференції вийде до 30 липня 2013 р. та буде надісланий
учасникам конференції (безкоштовно).
Вимоги до оформлення доповіді: текст доповіді подавати обсягом від 2 до 6
сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New

Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки:
зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см. На першій сторінці у правому верхньому
кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими
літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних
дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга –
номер сторінки, наприклад: [7,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці
статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному
порядку відповідно до бібліографічних вимог.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції,
видання програми і збірнику матеріалів конференції та вартість пересилання
збірника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання
збірника матеріалів учасникам конференції. Оргкомітет не забезпечує проживання та
харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо
проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується
учасниками самостійно.
Учасники конференції мають до 10 червня 2013 року відправити на адресу
електронної пошти gumf@i.ua:
1) заявку на участь у конференції,
2) текст доповіді,
3) відскановану (або сфотографовану) електронну копію чека про переказ
організаційного внеску.
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:
Висоцького Олександра Юрійовича
Контактний телефон: 050-5335476
e-mail: gumf@i.ua
Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 4, к.428, Гуманітарний
факультет НМетАУ. https://dmeti.dp.ua/ua/mfac/i1008/p753
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Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет управління
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
за підтримки НМК з менеджменту і адміністрування
(секція «Менеджмент зовнішньоекономічної
і антимонопольної діяльності»)

Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Шановні колеги !
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах
інтеграційних та глобалізаційних процесів»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку світової та
регіональної економік, зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах
інтеграційних та глобалізаційних процесів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати:
до 21.05.13 – заявку на участь (зразок додається),
до 01.65.13 – тези доповідей.
Видання збірнику тез доповідей планується в червні 2013 року.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Проблеми світового і геоекономічного розвитку.
2. Теорія і практика сучасного менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності.
3. Ринкова трансформація економіки регіону.
Тези доповідей будуть розміщені на форумі:
www.professura.at.ua
Коментарі та обговорення здійснюються на форумі та за e-mail учасника
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ
1. До публікації приймаються наукові роботи, які не друкувалися раніше.
2. Рукописи і заявки надсилаються на адресу електронної пошти

організаційного комітету.
3. Обсяг рукопису – 3-5 повних сторінок формату А4, кількість авторів – не
більше трьох.
4. Матеріали мають бути підготовлені в текстовому редакторі MS Word, поля
– 2 см з усіх боків. Міжрядковий інтервал – 1,2; абзацний виступ – 1 см; шрифт
основного тексту – Times New Roman, 16 кегль.
5. Назва тез – по центру великими літерами, шрифт жирний.
6. Прізвище, ім’я, по-батькові авторів, установа, місто, вчене звання, науковий
ступінь – після назви тез, курсивом, шрифт жирний, вирівнювання по правому
краю сторінки.
7. Рукописи повинні містити наступні змістові елементи, виділені абзацами:
постановка проблеми в загальному вигляді, мета дослідження, виклад матеріалів
основного дослідження, висновки, список літератури (за необхідністю).
8. Для оформлення таблиць і рисунків використовувати шрифт Times New
Roman, всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Не припускається
використання кольорових зображень.

9. Відповідальність за інформацію, подану у рукописах несуть автори, але

редакція залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який був
підготовлений з порушенням даних вимог.
Вартість публікації однієї сторінки тез доповідей становить 25 грн.
Оплата тез доповідей здійснюється за реквізитами редакційного відділу: МПП
«ВІК»
ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ
ЗКПО 30255340
МФО 300023
Р/р 26009000098526
З позначкою – «за публікацію матеріалів конференції»
Заявки і тези в електронному варіанті просимо
надіслати на адресу: e-mail: nauka_Men-ZED@mail.ru
Контактні особи:
Дятлова Валентина Василівна
Науменко Світлана Миколаївна
тел./факс: (38 062) 338-42-96;
моб. тел.: 099-762-01-92
Місце проведення конференції:
83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, б. 108, к. 202, кафедра «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності» Донецького державного університету
управління.
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Національна академія медичних наук
Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ВГО «Українська гастроентерологічна Асоціація»
Конференція «Новітні технології в клінічній і теоретичній гастроентерології»
-І наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України
відбудеться 20-21 червня 2013 року в м. Дніпропетровську,
пл. Т. Шевченка 1,
Палац студентів ім. Ю.О. Гагаріна
Наукові напрями конференції:
1. Хвороби стравоходу
2. Захворювання шлунку і дванадцятипалої кишки
3. Клінічна панкреатологія
4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів
5. Хронічні запальні захворювання кишечника
6. Педіатрична гастроентерологія
7. Хірургічне лікування хвороб органів травлення
8. Організація спеціалізованої служби
9.Стандартизація, автоматизація та ціноутворення в медицині
10. Секція молодих учених

Науковий керівник директор інституту ДУ «Інститут гастроентерології НАМН
України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології,
віце-президент «Української гастроентерологічної асоціації», д-р мед. наук,
професор Степанов Ю.М.
ОРГКОМІТЕТ:
Заступник директора з наукової роботи, виконавчий директор «Української
гастроентерологічної асоціації», канд. мед. наук Діденко Володимир Ізотович
тел. (056)760-33-05
e-mail: vladdidenko@gmail.com
Канд. мед. наук , с.н.с. Гравіровська Ніна Георгіївна
тел. 098-828-45-47
e-mail: gastro.grav@gmail.com
Зас. директора з лікувальної роботи - головний лікар, д-р
мед. наук Ратчик Вадим Михайлович
тел. 067-953-90-53
e-mail: ratchik@mail.ru
Канд. мед. наук, с.н.с. Скирда Ірина Юріївна
тел. 066-464-69-57
e-mail: irina-skirda@rambler.ru
______________________________________________________________________
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Пропонуємо Вам взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», яка
відбудеться 16-19 жовтня 2013 р. у Харківському національному аграрному
університеті імені В.В. Докучаєва.
Чекаємо на Ваші матеріали за електронною адресою
kafedra_lesovodstvaKhnau@mail.ru
Програмою конференції передбачені пленарне та секційні засідання на базі
факультету лісового господарства та ознайомча екскурсія з дослідними об’єктами
державного підприємства «Скрипаївське навчально-дослідне лісове
господарство».
Прохання розмістити інформаційний лист у вашому закладі, на вашому
факультеті, кафедрі, підрозділі тощо.
______________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ФСП

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Марксизм та сучасність:
ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ, ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ
ВИМІРИ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ
(З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ВИХОДУ КНИГИ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ
«НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ»)
Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас до участі у IV Міжнародній науково-практичній
конференції «Марксизм та сучасність: політекономічний, філософський та
соціологічний виміри глобальної кризи», яка відбудеться у м. Києві 21-22
листопада 2013 року
Напрями роботи конференції:
Історичні та логічні межі розвитку капіталізму
Політична економія, критика політичної економії та економікс
«Накопичення капіталу» Рози Люксембург та світ-системний аналіз
Соціально-економічні та ідейні підстави створення теорій та концепцій
імперіалізму на початку ХХ століття та в наші дні
«Капітал» Маркса та «Накопичення капіталу» Рози Люксембург
Ленінська теорія імперіалізму та теорія імперіалізму Рози Люксембург
Становлення світової історії та доля національних держав
Причини розпаду СРСР з точки зору марксистської теорії та з позицій світсистемного аналізу
Глобалізація та всесвітність історії
Спадщина Рози Люксембург та глобальні перспективи лівого фемінізму
Світовий ринок. Світова війна. Світова революція
До питання про центри світового революційного руху
Що прийде на зміну імперіалізму: ультраімперіалізм, «нове середньовіччя»,
комунізм…?
Теоретична спадщина Рози Люксембург та сучасні проблеми управління в
соціально-економічній сфері
Трансформації світ-системи – трансформації світ-системного аналізу
Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 2013 року подати до
оргкомітету наступні матеріали:
Заявку на участь
Матеріали доповіді
Матеріали, необхідні для участі у конференції, приймаються ВИКЛЮЧНО в
електронному вигляді на e-mail конференції: conf.ua@gmail.com
Заявка на участь у конференції оформлюється наступним чином:

Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце роботи: організація, підрозділ (ВНЗ, факультет, кафедра, відділення і т.п.)
Посада, вчений ступінь, вчене звання
Контактний телефон, електронна та поштова адреса
Назва доповіді
Потреба у поселенні, вказати дату приїзду та від’їзду (наприклад, приїзд 21
листопада – ранок, виїзд 22 листопада – вечір), обов’язково відмітити кількість
діб.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення текстів, не оформлених належним
чином та таких, що не відповідають тематиці конференції. Також будуть
відхилені тези, написані в співавторстві більш ніж двома особами.
За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
Розмір оргвнеску для участі у конференції становить:
для учасників з України – 125 грн.;
для учасників з країн СНД – 150 грн. (еквівалент 20 USD);
для учасників з країн дальнього зарубіжжя – 200 грн. (еквівалент 20 EURO).
Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, підготовку та видання
збірки тез конференції.
Культурна програма, проживання та харчування учасників здійснюється за
їх власний рахунок.
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Тези доповіді: формат А4 з полями 2 см з кожного боку. Шрифт Arial, кегль 14,
інтервал - 1.5. Матеріали приймаються виключно в електронному варіанті в
форматі файлів MS WORD (висилаються на e-mail конференції вкладеним
файлом). Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (наприклад:
Акимова_тезисы.doc; Акимова_заявка.doc), тема листа зазначається як
«Марксизм та сучасність». Обсяг тез має становити 2 повні сторінки.
ОБОВ’ЯЗКОВО перевіряйте, щоб Вам у відповідь було надіслане підтвердження
про отримання Вашого електронного листа!!!!
Розташування на сторінці: прізвище, ініціали автора, місто повинні бути
надруковані в правому верхньому кутку курсивом без вказівки ступеню та звання;
на наступному рядку по центру e-mail автора; нижче - на наступному рядку
друкується назва статті посередині рядка, напівжирний шрифт; з наступного
рядка друкується текст тез.
Посилання по тексту - в квадратних дужках, із зазначенням прізвища цитованого
автора, назви праці, року видання праці, номера сторінки.
Увага! Оргкомітет сприяє поселенню учасників у студмістечку в тому
випадку, якщо потреба у поселенні була зазначена в заявці! (наприклад,
приїзд 21 листопада – ранок, від’їзд 22 листопада – вечір). Орієнтовна вартість
проживання – 200 грн. за добу. Про програму проведення конференції оргкомітет
проінформує додатково.
Робочі мови конференції – українська, російська, німецька, англійська
Місце проведення конференції: Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», факультет
соціології і права, пр. Перемоги, 37.
Контактна інформація:

• м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, факультет соціології і права, кафедра
філософії
• е-mail: conf.ua@gmail.com
• Веб: www.fsp.kpi.ua
• Контактний телефон: +38 (063) 410 11 70
• Контактна особа: Дерев’янко Анна Володимирівна
______________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Юридичний факультет
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1. Тел.: декан – (044) 456-41-42 (тел/факс),
заступники декана – 371-61-23 (тел/факс), канцелярія – 371-61-19, деканат – 45560-29 (тел/факс) Web: www.kneu.kiev.ua, e-mail: lawfacultu@kneu.kiev.ua
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» в рамках заходів, присвячених 20-ти річчю
факультету, планує провести у жовтні 2013 року всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Актуальні питання підготовки юристів в непрофільних
вузах».
Для обговорення пропонуються наступні тематичні напрямки:
Загальні проблеми підготовки юристів в непрофільних вузах;
Організаційно-правові аспекти підготовки юристів в непрофільних вузах;
Проблеми стандартизації та спеціалізації в підготовці юристів в
непрофільних вузах;
Особливості підготовки юристів в соціально-гуманітарних вузах;
Особливості підготовки юристів в технічних вузах.
До участі у конференції запрошуються представники вищих навчальних закладів
та науково-дослідних установ України, посадові особи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Збірник матеріалів конференції планується надрукувати до початку її
проведення. Будемо щиро Вам вдячні, коли до 01 липня 2013 року будуть
надіслані до Оргкомітету заявки на участь у конференції за відповідною

формою та доповідь до 10-ти сторінок чи тези виступу до 5-ти сторінок,
оформлені відповідно до встановлених вимог за адресою:
e-mail: ivac@mail.ru
поштова адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, юридичний
факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» (на конверті зазначити - «Конференція»). У випадку
надсилання заявки та доповіді поштою додається також її електронний
варіант на СD, підписаний автором.
Контактні телефони: +38(044) 371-61-23, факс: +38(044) 456-41-42.
_______________________________________________________________________
Кафедра литературы Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Экспертно-методический центр»
Уважаемые коллеги!
11 июня 2013 г. состоится V Международная заочная научно-практическая
конференция «Инновации в науке: пути развития».
Конференция проводится с целью публикации результатов научных
исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным проблемам
современной науки; обмена научными результатами и исследовательским
опытом.
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, аспиранты,
докторанты, соискатели, педагоги, психологи образовательных учреждений,
студенты высших учебных заведений и все, интересующиеся актуальными
проблемами современной науки.
Форма проведения конференции – заочная, с изданием сборника статей.
Сборник будет выслан авторам заказным письмом по адресу, указанному в заявке,
в течение 3 месяцев с момента окончания приема заявок. Электронный вариант
сборника будет доступен на нашем сайте: umc21.ru через 2 (два) месяца после
окончания приема заявок.
Сборнику присваивается международный индекс ISBN и производится
рассылка по основным библиотекам России.
Каждый участник конференции получает СЕРТИФИКАТ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо прислать в Оргкомитет по
электронной почте с пометкой «НПК» заявку (см. Приложение) и статью для
публикации. Заявку и статью следует оформить в отдельных файлах. Последний
день приема заявок и статей – 11 июня 2013 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Архитектура, строительное дело.
2. Естественные науки.
3. История, социология, политология.
4. Культурология.
5. Педагогика и психология.
6. Пищевая промышленность.

7. Физика, математика, информатика.
8. Филология и литература.
9. Философия.
10. Экономика и финансы.
11. Электроника, системы управления.
12. Юридические науки.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К публикации в сборнике принимаются статьи объемом не менее 3 страниц.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация
листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times
New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта
для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по
ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или
«Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц
НЕ допускается.
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Изображения должны быть четкими и легко воспроизводимыми.
Названия и номера рисунков указываются под изображениями (например,
Рисунок 1. Внешний вид устройства), выравниваются по центру. Номера таблиц
обозначаются над таблицами, выравниваются по правому краю (Таблица 1),
названия таблиц – по центру. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны
выходить за пределы указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник
списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).
Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос компенсирует затраты по изданию сборника и
составляет
150 рублей за одну страницу. Количество публикаций от одного
автора не ограничивается.
На 1 (одну) опубликованную статью бесплатно полагается 1 (один)
экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа
соавторов. Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника.
Стоимость дополнительного экземпляра – 230 рублей.
Организационный взнос не включает в себя стоимость пересылки сборника.
Почтовые расходы оплачиваются дополнительно и составляют за пересылку
ОДНОГО сборника: по России – 120 рублей, страны зарубежья – 300 рублей.
Срок доставки сборника зависит от удаленности региона и составляет, как
правило,
1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях,
предусмотренных правилами работы Почты России.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80Г, офис 25, Экспертно-методический
центр
Тел./факс: 8(8352) 64-17-41
E-mail: articulus21@mail.ru
Контактные лица – Валентина Николаевна, Светлана Романовна
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ВИСТАВКИ
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XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-ФОРУМ
"УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ"
6 – 8 червня 2013 року Міністерство культури України, Українська
асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Одеська національна наукова
бібліотека
ім. М. Горького, за підтримки Одеської обласної державної
адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, проводять XIV
Всеукраїнську виставку-форум “Українська книга на Одещині”.
Основна мета заходу - збереження та примноження духовного і культурного
надбання українського народу, створення сприятливих умов для видання та
популяризації української книги, поповнення бібліотек Південного регіону
новими виданнями, розповсюдження книг серед читачів, підтримка молодих
учених, письменників і поетів.
Програма виставки передбачає широкий спектр інформаційно-рекламних
заходів. Серед них: презентації нових видань, видавництв, видавничих проектів;
конференції, зустрічі з видавцями, діловими людьми, поетами і письменниками;
автограф-сесії, майстер-класи; семінари для бібліотечних працівників тощо.
Планується проведення конкурсу "Краща книга виставки-форуму 2013
року". Переможців конкурсу буде відзначено дипломами та подяками Оргкомітету.
Приймаючи естафету попередніх виставок, програма XIV Всеукраїнської
виставки-форуму
“Українська книга на Одещині” передбачає проведення
виїзного свята української книги в м. Іллічівську Одеської області, благодійної
акції – передачі книг у сільські бібліотеки, дитячі будинки, школи-інтернати.
Будуть також відзначені видавництва, які впродовж багатьох років беруть
участь у виставці-форумі “Українська книга на Одещині”.
УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ-ФОРУМІ
1. Виставка-форум “Українська книга на Одещині” відбудеться 6 - 8 червня 2013
р. у приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького (вул.
Пастера,13).
2. Виїзна виставка в м. Іллічівську Одеської області – 7 червня.
3. Продукцію видавництв буде розміщено на столах Головного читального
залу
безкоштовно,
4. Участь у виставці-форумі здійснюється на благодійній основі. Благодійний
внесок для кожного учасника становить 400 грн .
5. Для участі у виставці-форумі необхідно подати до Оргкомітету заявку,
завірену підписом і печаткою, до 30 травня 2013 р. за адресою:
ОННБ ім. М.Горького, вул. Пастера, 13. м. Одеса - 23. 65023
та переказати зазначену суму (п. 4) на наш рахунок:
отримувач: ОННБ ім. М. Горького, р/р 31258276221767, МФО 828011.
ЄДРПОУ 02226151. Банк ГУДКСУ в Одеській області.

Призначення платежу: благодійний внесок. Код 25020100; символ 276. Без
ПДВ.
6. Для участі у конкурсі "Краща книга виставки-форуму 2013 року" просимо
надсилати на адресу бібліотеки видання (два примірники), надруковані не раніше
травня 2012 р., з позначкою "на конкурс" .
7. Бронювання місць у готелі здійснювати самостійно.
8. Додаткова інформація – за телефонами:
048-723-24-78; моб.: 096-358-10-38 – Василевська Емілія Іванівна, зав. відділу
наукового комплектування фондів; 723-21-93; 095-879-57-45 – Ніколаєнко
Лариса Василівна, зав. сектора відділу обслуговування користувачів
(інформація про готелі).
Тел/факс 048- 723-02-52.
E-mail: completeognb@ukr.net
Internet : www.odnb.odessa.ua
______________________________________________________________________

КОНКУРСИ
______________________________________________________________________
Конкурс статей з філософії релігії та філософської теології
За сприяння фонду Джона Темплтона проводиться конкурс, спрямований на
пошук і підтримку талановитих українських, російських і білоруських філософів
та теологів, що цікавляться аналітичною філософією релігії або філософською
теологією. Учасники конкурсу повинні бути громадянами і постійними
жителями України, Росії чи Білорусії.
Заохочуються статті англійською мовою. Проте роботи, написані українською
чи російською, будуть прийняті на рівних умовах. Приймаються статті
неопубліковані або опубліковані в неангломовних виданнях, але не раніше
2011 року.
Характер і тематика статей
Статті мають бути систематичного, а не історико-філософського чи
дескриптивного характеру. У статті має бути висунуте чітке і важливе
твердження, підкріплене аргументами, та, при можливості, запропонований
розгляд закидів проти представленої позиції. Заохочуються теми, дотичні до
сучасних дискусій з вибраної проблематики. Статті мають належати до сфери
філософії релігії або філософської теології. Під «філософією релігії» мається
на увазі галузь філософського дослідження, що вивчає питання про Бога і
релігійну віру. Під «філософською теологією» розуміємо галузь систематичної
теології, в якій розглядаються теологічні питання за допомогою філософських
засобів. Дві дисципліни частково збігаються, однак лінія розрізнення між
ними є загалом такою: аргументація в філософії релігії базується на засновках у
принципі відомих за допомогою виключно природного розуму, коли ж

аргументація в філософській теології може спиратися на засновки, прийняті на
основі надприродного одкровення. В обох випадках особлива увага має
надаватися послідовності роз’яснення, ретельності визначення термінів, чіткості
логіки, узгодженості з результатами емпіричних досліджень (де це необхідно), а
насамперед – побудові сильного аргументу на підтримку власного
твердження. Ось кілька прикладів тематики досліджень, що, втім, не
претендують на вичерпність: докази за і проти існування Бога, філософський
розгляд Божої природи (всемогутність, всезнання, вічність тощо), дискусії
про раціональність (чи ірраціональність) релігійної віри, проблема свободи
волі людини і Божого всезнання, відношення між Богом і моральністю тощо.
Порядок конкурсу
Конкурс проходитиме у два етапи.
До 1 вересня 2013 року зацікавлені особи подають тези майбутніх статей (обсягом
до 6000 знаків [750 слів]). Тези мають передавати головну думку, яку обстоює
автор, і, при можливості, аргументи на її користь. До 15 жовтня комісія з
трьох членів (американських та британських філософів і теологів) вибере 2030 тез, що продовжать участь у конкурсі.
До 15 січня 2014 року переможцям першого етапу потрібно подати повний текст
статей (приблизним обсягом 1-1,5 авт. арк. [5-8 тис. слів]). До 20 квітня 2014 року
комісія визначить десять переможців. Перші п’ять одержать грошову премію 1
тис. USD. Премія наступних п’яти становитиме 500 USD.
Тези та статті можуть бути написані англійською, українською або
російською мовою. Для розгляду неангломовні роботи будуть перекладені на
англійську. Під час відбору перевага не буде надаватися статтям, первинно
написаним якоюсь з мов.
Заявки (тези та статті) учасників з України, Росії і Білорусі відсилати Майклу
Роуті (Michael Rota) на адресу ustphilrel@stthomas.edu. Для полегшення
сортування, будь ласка, вкажіть в темі повідомлення: «Essay Competition –
English» (якщо текст англійською), «Essay Competition – Ukrainian» (якщо –
українською) або «Essay Competition – Russian» (якщо – російською).
За детальнішою інформацією звертайтесь до Миколи Симчича
msymchych@gmail.com (Україна) або Кірілла Карпова kirill.karpov@gmail.com
(Росія).
Координатори проекту:
Майкл Роута, Університет св. Томи (Міннесота, США)
Кірілл Карпов, Інститут філософії РАН (Москва, Росія)
Микола Симчич, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН (Київ, Україна)
______________________________________________________________________
Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
(Н.І. Фречка) тел. 3-35-45

