МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Міжнародна науковa конференція молодих вчених, аспірантів та мігістрів
«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР»
м. Київ, 7-8 грудня 2017 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «КУЛЬТУРА І
МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року у
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за адресою. До участі в її роботі
запрошуються молоді вчені, аспіранти та магістри.
Наукові напрями конференції
 Експертна діяльність в галузі культури і мистецтва
 Культура та інформаційні комунікації
 Сценічне та аудіовізуальне мистецтво: творчість і технології
 Музичне мистецтво: традиції та сучасність
 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в соціокомунікаційних процесах сучасності
 Міжкультурний потенціал соціокультурної послуги: від теорії до практики
 Дизайн і реклама: культурно-мистецький вимір
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Умови участі у конференції:
1. Бажаючим взяти участь у роботі конференції пропонується надіслати статті або тези
доповіді і заявку про участь до 1 грудня 2017 р. на адресу оргкомітету. Приймаються
оригінальні матеріали, що раніше не друкувалися. Обсяг статей – до 10 сторінок, тез – до 5
сторінок (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, поля – всі по 2 см, шрифт – Times New
Roman). Матеріали приймаються електронною поштою.
2. Вимоги до статей/тез аспірантів та магістрів: матеріали подаються в електронному та у
друкованому вигляді. Обов’язковою умовою є наявність підпису наукового керівника, яким
засвідчується, що він ознайомлений із текстом статей/тез.
3. Реєстрація учасників - 07.12.2017 р. з 9.00 до 10.00. Початок конференції - 07.12.2017 р. о
10.00. (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 7 (актовий зал).
4. Проїзд, розміщення та харчування за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню
учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом.
Адреса оргкомітету:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11, каб. 203.
тел. (+380 44) 289-21-93 E-mail: nauka@dakkkim.edu.ua
Запрошуємо до співпраці!

ЗАЯВКА
учасника Міжнародної науково-практичної конференції
«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР»
м. Київ, 7-8 грудня 2017 року

Прізвище

Ім’я

Українською
Англійською
Українською
Англійською

По-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи

Українською
Англійською

Посада
Очна

Форма участі

Заочна
Науковий напрям
Українською
Назва доповіді
Англійською
Контактна адреса
Контактний телефон
E-mail
Необхідні технічні засоби

