ФОНД ІМЕНІ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ
ЦЕНТР СТУДІЙ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ «МНЕМОНІКА»
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ»
Тема цьогорічної конференції:
«ПОЛІТИКА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ ТА МАСОВИХ УБИВСТВ»
конференція відбудеться 19–20 травня 2016 року у м. Рівне.
Конференція відбудеться в рамках проекту
«Відродження полікультурності в меморіальному просторі м. Рівне»,
який реалізується ЦСПП «Мнемоніка» за підтримки Фонду імені Рози Люксембург
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Проблема (не)вшанування пам’яті жертв геноцидів та масових убивств в умовах тоталітарних
/ авторитарних режимів.
2. Пам’ять про жертв геноцидів та масових убивств у перехідних суспільствах.
3. Політика вшанування пам’яті жертв геноцидів в умовах демократії.
4. Пам’ять про жертв масових убивств у концепції історичної культури.
Мови конференції: українська, російська.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції ДО 10 ТРАВНЯ 2016 РОКУ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:
 заявку на участь у конференції за пропонованою нижче формою;
 тези доповіді (будуть опубліковані у формі електронного збірника).
Заявку та тези доповіді надсилати на електронну пошту: mnemonics2801@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг тез – від 3-х сторінок, які не нумеруються; формат – А4, гарнітура – MS Word.
Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 12, міжрядковий інтервал – 1,
абзац – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм. По правому краю – ім’я та
прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада (виділення
напівжирним).
Нижче – повна назва установи, місто. Через один інтервал – назва доповіді
(великими літерами; вирівнювання – по центру; напівжирним виділенням). Нижче – через
один інтервал – текст та використана література.
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після
наведення абревіатури в повній назві організації, партії тощо. Список використаних
джерел та літератури наводиться (виділення напівжирним, курсив, відцентровано щодо
тексту, Times New Roman, 10) у підсторінкових посиланнях у міру згадування.
Гіперпосилання та ілюстративний матеріал у тезах використовувати не бажано.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У РОБОТІ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПОЛІТИКА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ ТА МАСОВИХ УБИВСТВ»
Прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________
ПІП, науковий ступінь та посада наукового керівника (для аспірантів та здобувачів) ___________
Місце роботи, посада (навчання) _______________________________________________________
Назва повідомлення/доповіді __________________________________________________________
Поштова адреса _____________________________________________________________________
Телефони (мобільний, домашній, робочий) ______________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
Форма участі у роботі конференції (очна чи заочна)_______________________________________
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Петро Долганов (Рівне),
доцент кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету
ФОРМУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ
Основний текст доповіді …………..1.

Контактні особи:
Долганов Петро Сергійович (координатор) – тел.: +38 (097) 481 36 81; +38 (063) 403 97 51.
Івчик Наталія Степанівна (координатор) – тел.: +380971830216.
Гон Максим Мойсейович (голова оргкомітету конференції) – тел.: +38 (098) 270 28 63.

Арендт Х. Банальність зла. Суд най Айхманом в Єрусалимі. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА. – 2013. – С. 30.
Там само. – С. 40. (якщо посилання повторюється ще раз підряд).
Аренд Х. Названа праця. – С. 50 (якщо посилання на ту ж працю використовується через певну кількість
позицій.
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