МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
БІЛОСТОЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВИДАВНИЦТВО «Athenae Gedanenses»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 1-2 квітня 2016 року взяти участь
у Міжнародній науковій конференції
“ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС:
СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ”
Проблематика конференції
1. Концептне поле віри та аксіології в українській літературі ХІ–ХVІІІ ст.
2. Національна ідентичність у літературі ХІХ–ХХ ст. як теоретико-літературний конструкт
3. Націєтворчі тенденції в сучасній українській літературі та культурі: індивідуальність,
спільнота, країна, світ.
4. Міжкультурні та мульткультурні контакти – ключ до посттоталітарної ідентичності.
5. Моделі ідентичностей у мас-медіа: Медіа-ідентичність в пошуках Себе та Іншого.
6. Вивчення ідентичностей: методологія, стратегії, технології.
7. Лінгвокультурний код сучасної української ідентичності: мова, переклад, плюралізм.
Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)
Порядок роботи:
1 квітня
2 квітня
Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00
Екскурсія за окремою програмою.
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00
День улюбленого вірша про ідентичність.
Перерва на обід: 12.00 – 13.00
Секційні засідання: 13.00 – 16.00
Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, іспанська, італійська,
французька, польська, турецька.
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат
на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, обід) та видання збірників матеріалів і програми
конференції); вартість друку статті у науковому фаховому виданні з філології «Літературний
процес: методологія, імена, тенденції» (наказ МОН України № 41 від 17.01.2014) – 30 грн. за одну
сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка
Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35422201048659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою
“Оргвнесок на проведення конференції”.
Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що
відряджає.
Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без
співавторства) не сплачують.
Видання матеріалів планується до початку конференції.
Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

Для участі у конференції
просимо до 1 лютого 2016 року подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом
(назва файла “Прізвище автора.заявка”. Наприклад: “Кудряшова.заявка”).
2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла “
Кудряшова.оргвнесок”).
3.Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла “
Кудряшова.оплата друку статті”).
4. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
5. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у двох
форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (назва файла “ Кудряшова.стаття”).
6. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника
на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією
статті до друку (назва файла “ Кудряшова.рецензія”).
Вимоги до оформлення статті можна переглянути на сайті кафедри української
літератури та компаративістики
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не
відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а
також за дотримання авторських прав.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Міжнародної наукової конференції
“ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ”
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
(повна назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції
(необхідне підкреслити)
Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 500 грн/доба).

Для своєчасного отримання офіційного запрошення для участі у
конференції необхідно обов’язково вказати e-mail
Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації

Необхідно зазначити дати приїзду та від’їзду

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра української літератури та
компаративістики (ауд. 220).
Е-mail: lit.pro@kubg.edu.ua, kulksk.gi@kubg.edu.ua - кафедра української літератури та компаративістики.
Координатори конференції, контактні телефони: з питань участі у конференції - Удовиченко Лариса
Миколаївна (067-976-31-37); з питань друку збірника наукових праць – Кудряшова Оксана Валентинівна (096499-20-79, o.kudriashova@kubg.edu.ua); кафедра української літератури та компаративістики (044 426-46-60).

Оргкомітет конференції

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
DEPARTMENT OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF
KIEV CITY STATE ADMINISTRATION
BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY
INSTITUTE OF PHILOLOGY OF KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY
UNIVERSITY OF BIAŁYSTOK
«Athenae Gedanenses» PUBLISHING HOUSE

CALL FOR PAPERS
International Conference
LITERARY PROCESS:
FORMATION OF IDENTITIES
1–2 April 2016
Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine) welcomes researchers to participate in the International
Conference “Literary Process: Formation of Identities”. The conference focuses on:
1. Conceptual model of belief and axiology in the Ukrainian literature of the XI–XVIII centuries.
2. National identity in the Ukrainian literature of the XIX–XX centuries as a theoretical and literary
construal.
3. Nation-forming tendencies in the contemporary Ukrainian culture and literature: individuality,
community, state, world.
4. Cross-cultural and multi-cultural contacts: a way to post-totalitarian identity.
5. Identity models in mass media: Media-identity in the quest for the Self and the Other Some.
6. A study of identities: methodology, strategies, and technologies.
7. Linguocultural code of the contemporary Ukrainian identity: language, translation, pluralism.
Events
•
•
•
•
•

April, 1
Registration: 8.30–10.00
Plenary meeting: 10.00–12.00
Lunch: 12.00–13.00
Panel discussions: 13.00–16.00
Conference conclusions:16.30–17.30

April, 2
• Excursion.
• Favorite identity verses recitation
and discussion.

Conference languages are Ukrainian, Russian, English, German, Spanish, Italian, French, Polish, Turkish.

Paper submission deadline:
Researchers who wish to participate should submit the Registration Form and the paper formatted
accordingly to the Conference E-mail address no later than 1 February 2016.
Paper requirements:
Papers must be formatted in MS Word, Times New Roman; must have 6–10 standard pages in a 14-point
font; line spacing: 1.5; margins: left – 2.5 cm, right – 1.5 cm, top and bottom – 2 cm. References in the text
should be made in square brackets, first the number of the title in the References at the end of the paper, then
the number of the page to which the reference is made, e.g. [1, 95–96].
Papers violating the instructions may not be included in the Conference proceedings. The authors are solely
responsible for the content of their papers.

Conference fee is 200 hrn. (to cover costs for the coffee break, lunch, and publication of a participant’s
report). However, the conference organizers are not able to reimburse participants for any other costs
connected with travel, accommodation, visa, etc.
E-mail for Registration Forms, papers submission, questions and suggestions:
lit.pro@kubg.edu.ua.
Conference address:
Borys Grinchenko Kyiv University
13-B Tymoshenko Str.
Kyiv, Ukraine
Contact phones of conference organizers:
+38 067 976 31 37 (Larysa Udovychenko)
+38 096 449 20 79 (Oksana Kudryashova)
Note:
The terms of participation specified in this Call for Papers are for participants from outside CIS countries
only. CIS participants should use the Ukrainian / Russian versions of Call for Papers as guidelines.
Conference organizers

Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine
International conference
LITERARY PROCESS: FORMATION OF IDENTITIES
1–2 April 2016
REGISTRATION FORM
Participant’s name
and surname
Affiliation
(full name of the
university, company,
institution,
department, etc.)
Position
Academic degree(s)
E-mail
Contact phones
Participation options Only the publication, without personal attendance
Publication and paper presentation
Only paper presentation
Only personal attendance
Paper title
Please, note the dates of your arrival and departure
Necessity for hotel
booking (from 500
hrn per day)

