Міністерство освіти та науки України
Маріупольський державний університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
15 листопада 2017 р. кафедра культурології та інформаційної діяльності
Маріупольського державного університету проводить ІІІ Міжнародну науковопрактичну конференцію:

ІНФОРМАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
Під час конференції планується обговорення наступних проблем:
1. Стратегії сталого розвитку в сучасному світі;
2. Екологічна культура сучасної України та світовий досвід;
3. Концепції модерну та постмодерну в сучасній світовій та українській
культурі;
4. Українска культура у світовому контексті: історія, сучасне, майбутнє;
5. Проблеми інформаційної культури в сучасній Україні;
6. Глобальне та національне у сучасному культурно-освітньому просторі;
7. Забезпечення принципів відкритості влади та відкритого доступу до
інформації у сучасному українському соціумі;
8. Міжнародні та національні стандарти інформаційної, бібліотечної та
архівної справи в Україні;
9. Регіональна та урбаністична розмаїтість української культури;
10. Гендерні відмінності сучасного соціуму.
Запрошуємо до участі в конференції вчених і науковців, викладачів і
студентів, представників державних установ та органів місцевого
самоврядування, громадських організацій до обговорення актуальних проблем
сталого розвитку в сучасній Україні та світі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська,
італійська, грецька
Заявки на участь в конференції, тези та статті надсилати до 30 вересня
2017 р. за адресою:
Кафедра культурології та інформаційної діяльності,
Маріупольський державний університет,
пр. Будівельників 129.
м. Маріуполь, Донецька обл. 37500
е-mail: stalyrozvytok2017conf@ukr.net

Заявка
На участь у конференції
Прізвище, ім’я, по-батькові:
Організація (установа):
Посада (студент, звання):
Адреса:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Тема доповіді:
Напрямок:
Вимоги до тез доповідей:
Електронний варіант тез доповіді надсилати на e-mail адресу конференції:
stalyrozvytok2017conf@ukr.net
Формат –, параметри сторінки –, абзац –, шрифт – Times New Roman-12.
УДК – зліва, справа – прізвище та ініціали автора, місце роботи/навчання,
назва – великими літерами по центру
Анотації (до трьох рядків) подаються українською, англійською мовами
через інтервал після назви тез доповіді.
Список літератури подається за алфавітом, посилання за зразком: [2, с. 45].
Організаційний внесок:
 100 грн. для студентів (з отриманням надрукованого збірника);
 150 грн. для аспірантів та викладачів (з отриманням надрукованого
збірника);
 50 грн. (збірник у форматі PDF)
З питань організації конференції звертатися за телефоном:
+380972334464, Янковський Степан Владиславович
(0629)52-99-46, кафедра культурології та інформаційної діяльності
Запрошуємо до участі в конференції!
ОРГКОМІТЕТ

Ministry of Education and Science of Ukraine
Mariupol State University

NEWS BULLETIN
Dear Colleagues!
On November 15th, 2017 Culture Studies and Informational Activities Chair of
Mariupol State University will hold the Third International Research Conference
titled

INFORMATION AND CULTURE IN ACHIEVING GOALS OF THE
MANKIND’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The conference is planning to focus on the following issues:
1. Strategies of sustainable development in the modern world;
2. Ecological culture of Modern Ukraine and global experience;
3. Concepts of modernism and post-modernism in contemporary global and
Ukrainian literatures;
4. Ukrainian culture in the global context: history, nowadays’ condition, future;
5. Problems of informational culture in Modern Ukraine;
6. The global and the national in the contemporary fields of culture and education;
7. Assurance of the principles of state power’s openness and free access to
information in the modern Ukrainian society;
8. International and national standards of information, library and archives work
in Ukraine;
9. Regional and urban variety of Ukrainian culture;
10. Gender differences of the modern society.
We hereby invite scientists and researchers, instructors and students as well as
representatives of central and local government agencies and NGOs. We suggest
discussing vital issues of sustainable development in Modern Ukraine and in the world.
The working languages of the conference are Ukrainian, English, Russian, Polish,
Italian and Greek.
Please send applications to the conference and articles till September 30th, 2017
at the following address:
129 Budyvelnykiv Ave.
37500 Mariupol, Donetsk Region, Ukraine
Culture Studies and Informational Activities Chair
Mariupol State University
е-mail: stalyrozvytok2017conf@ukr.net

Application
to the conference
Last name, first name:
Organization (agency), country:
Position (student or scientific degree):
Address:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Article title:
Article focus:
The participant’s fee equals UAH 150 ₴.
More detailed information can be obtained by dialing
+380972334464, Stepan Jankowsky
(0629)52-99-46 – Culture Studies and Informational Activities Chair

Welcome to the conference!
ORGANIZING COMMITTEE

