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Інформаційний лист №1
Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі
«ЄВРЕЇ В ЕТНІЧНІЙ МОЗАЇЦІ УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ У XIX – XXІ СТОЛІТТЯХ»,
який відбудеться 2 червня 2011 р. у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна
Теми для обговорення:
1. Єврейська спільнота в імперіях епохи модерну
2. Єврейське населення в катаклізмах міжвоєнного періоду
3. Катастрофа українського єврейства
4. Євреї України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття
До участі запрошуються студенти, аспіранти та науковці
Робочі мови круглого столу – українська, російська, англійська. Заявку та
статтю надсилати за адресою: Jewish_Study_Kharkiv@gmal.com.
Матеріали круглого столу будуть опубліковані за рахунок організаторів.

Адреса оргкомітету
Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 5-59.
Тел.: +38(097)543-53-64, +38(067)983-16-66.
е-mail: Jewish_Study_Kharkiv@gmal.com.
Вимоги до оформлення тез доповідей та статей:

1. Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. знаків (2-3 стор.) – для тез; повинен
становити від 5 (20 тис знаків) сторінок для статей. Документ повинен бути
виконаний у форматі MS WORD (приймаються файли ТІЛЬКИ у форматі .doc)
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1
3. Подані статті та тези повинні мати наступну вихідну інформацію:
- прізвище та ім’я автора (спочатку ім’я потім прізвище)
- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор
4. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються
окремим файлом.
5. Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 10 позицій).
Джерела та література вказуються в порядку згадування у тексті. Посилання в
тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка
(напр.: [1, с. 12–15]).
Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не
розглядатимуться.
Проїзд, проживання та харчування (під час перерви у роботі круглого столу
організаторами буде запропоновано кава-брейк для учасників) за рахунок
учасників. Передбачена можливість заочної участі, у даному випадку, програма та
збірник матеріалів круглого столу надсилаються поштою.
Анкета учасника круглого столу
ПІБ ______________________________________________________________________________
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Посада:___________________________________________________________________________
Вчений ступінь:____________________________________________________________________
Вчене звання:______________________________________________________________________
Напрямок:_________________________________________________________________________
Тема доповіді:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Домашня адреса____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактний телефон:_______________________________________________________________
Електронна адреса: _________________________________________________________________
Форма

участі

заочна):_________________________________________________________
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