МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ БЕССАРАБІЇ»

Міжнародна науково-практична конференція

«НАРОДИ ТА КУЛЬТУРИ НИЖНЬОГО ДУНАЮ В ДАВНИНУ»
Шановні колеги!
У другій половині серпня – першій половині вересня 2018 року Ізмаїльський
державний гуманітарний університет і Одеський археологічний музей НАН України
планують провести міжнародну науково-практичну конференцію «Народи і культури
Нижнього Дунаю в давнину та ранньому середньовіччі».
Робота конференції буде проходити в м. Ізмаїлі та в с. Орлівка (городище Картал)
на базі Нижньодунайської археологічної експедиції Одеського археологічного музею.
Планується робота секцій:
- Народи і культури Нижнього Дунаю в преісторії (енеоліт-бронза);
- Народи і культури Нижнього Дунаю в ранньоісторичну епоху (1000 ВС – 500 АD);
- Народи і культури Нижнього Дунаю в ранньому середньовіччі (500 – 1000 АD).

-

-

Для участі у конференції необхідно:
до 1 грудня 2017 р. надіслати заявку учасника та назву доповіді; оргкомітет
підтверджує отримання заявки (другий інформаційний лист);
до 1 березня 2018 р. надіслати тези доповіді, а також інформацію про учасника
конференції (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, країна, адреса
електронної пошти); оргкомітет підтверджує отримання матеріалів (третій
інформаційний лист);
до 1 червня 2018 р. підтвердити участь у конференції.

Вимоги до оформлення тез: обсяг тексту до 15 000 знаків + 1-2 ілюстрації, шрифт
Times New Roman, 12 кегль, інтервал 1,5; поля – 2 см з кожного боку; покликання через
верхній індекс (не автоматичні).
Ілюстрації (300 dpg. або tif.), таблиці додаються окремими файлами. Оформлення
бібліографії в тексті та у при статейному списку здійснюється за аналогією до журналу
«STRATUM plus».
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, румунська, болгарська.
За результатами роботи окремим томом планується видання матеріалів конференції.
Інформацію про це буде надано додатково.
Оргкомітет планує забезпечити учасників конференції житлом та харчуванням.
Найважливіші дати:
01 грудня2017 р. – кінцева дата подання заявки для участі у конференції;
01 березня 2018 р. – кінцева дата подання тез доповіді;
01 червня 2018 р. – підтвердження участі в конференції.
Кореспонденцію можна надіслати на такі адреси:
Iren.babiy@gmail.com
Ir.babiy@yandex.ru

