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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській конференції «Я камінь з
Божої пращі». О. Ольжич – поет, учений та його доба», присвяченій 110-й
річниці від дня народження Олега Кандиби (Ольжича).
Конференція відбуватиметься 27 жовтня 2017 року на базі кафедр
українського літературознавства та компаративістики, української мови, історії
України Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Для участі у конференції просимо надсилати заявки електронною поштою
до 25 вересня 2017 року (бланк заявки додається), текст статті для публікації – до
20 жовтня 2017 року.
Наукова проблематика конференції:
•

«І життя наопашки носити На однім плечі». Шляхи, стежки і

роздоріжжя долі Олега Кандиби (Ольжича) – від Житомира до Целленбау.
•

«Ми вигадали млин. Ми знали мiдь. Ми завжди воювали».

Міжвоєнна доба та період Другої світової війни в українській історії та розвитку
української історичної науки.
•

«Не порошинкою хіба твоє життя В цьому потоці соняшних

сторіччів?». Олег Кандиба як дослідник-археолог.
•

«О Націє, дужа і вічна, як Бог...». Олег Кандиба й ОУН.

•

«Воно зросло з шукання і розпуки, Безжурно-мужнє, повне буйних

сил ...». Літературне покоління О. Ольжича.
•

«Доба жорстока, як вовчиця». Історіософські мотиви творчості

О. Ольжича.
•

«Як колись, горіти і п’яніти, Шоломом п’ючи». Архетипні образи

та інтертекст у поезії О. Ольжича.
•

«Рінь» – «Вежі» – «Підзамча». Поетика творчості О. Ольжича.

•

«Слова, що прості і суворі...». Мова і стиль творів О. Ольжича.

•

«Трави і квіти візьмуть собі барви мої». Кольористика поезії

О. Ольжича.
•

«Захочеш – і будеш». Вивчення поезії О. Ольжича в школі.

Робоча мова конференції: українська. Форми участі: очна та заочна. Проїзд,
проживання – за рахунок учасників конференції. Реєстраційний внесок для
учасників конференції – 100 грн.
Публікація матеріалів. Статті з філології будуть опубліковані у фаховому
збірнику «Історико-філологічний збірник з регіональних проблем «ВолиньЖитомирщина» (журнал внесено до переліку науково-фахових видань України, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата філологічних наук: Постанова Президії ВАК
України від 11.10.2000 р. № 1-03/8; перереєстровано 01.07.2010 р. № 1-05/5).
Вартість однієї сторінки – 30 грн.
Вимоги до статей у науковий збірник «Волинь – Житомирщина.
Історико-філологічний збірник з регіональних проблем»:
1.

Електронну версію рукопису надсилати за адресою: ecenin@ukr.net,

також можна використати флеш-пам’ять.
2.
текст.

До електронної версії додати підписаний автором роздрукований
Матеріал

електронного

рукопису

повинен

бути

ідентичним

роздрукованому.
3.

Текст набирати гарнітурою Тіmes New Roman; кегль – 14.

4.

На початку статті вказати УДК, ім’я, прізвище автора, місце роботи.

5.

Обсяг публікації – до 0,5 д.а. (20 тис. знаків), включаючи таблиці,

малюнки, картосхеми тощо.
6.

Список скорочень, список населених пунктів тощо подавати в кінці

статті після тексту.
7.

На початку статті коротка анотація українською мовою без назви

статті та прізвища автора, ключові слова, у кінці – анотація англійською мовою із
зазначенням прізвища та імені автора, назви статті, ключових слів.
8.

Покликання на використану літературу здійснювати внизу кожної

сторінки через опцію «Виноска».

До друку приймаються лише наукові статті, які містять: 1) постановку
проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й
практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із
зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4)
формулювання мети та завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи
подальшого дослідження проблеми.
Статті, оформлені не за вимогами, не рецензуються, не друкуються та не
повертаються. Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій.
Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право
перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав
під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є
анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для
публікації, крім тих, що зазначені в цих правилах, не існує. Редколегія
дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані в
науковому журналі.
Статті з історії, культурології, політології планується друкувати в
українсько-польському збірнику наукових праць «Intermarum: історія, політика
культура». Деталі щодо умов публікації та змісту попередніх номерів – за
покликанням: http://intermarum.zu.edu.ua/.
Контактна інформація
Контактна особа філологічної секції – Юрчук Олена Олександрівна
(електронна адреса: ecenin@ukr.net, телефон: 0988306269).
Контактні особи історичної секції – Стельникович Сергій Володимирович
(електронна адреса: stel-s@ukr.net), Лисюк Катерина Борисівна (електронна
адреса кафедри історії України: hystory.ukr@gmail.com).
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