
Національна академія наук України 
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського 

 
Міжнародна наукова конференція 

“XIX Сходознавчі читання А. Кримського. 
До 120-річчя від дня народження Андрія Ковалівського” 

 
Вельмишановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції “ХІХ Сходознавчі 

читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження Андрія Ковалівського”. 
Конференція відбудеться в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 16–17 
жовтня 2015 р. 

 
Роботу буде організовано за такими напрямами: 

 Східне джерелознавство у науковій спадщині А.П. Ковалівського; 
 Ібн Фадлан у наукових інтересах А.П. Ковалівського; 
 Історія українського сходознавства в науковому доробку А.П. Ковалівського; 
 Арабська мова та література; 
 Нові матеріали до наукової біографії А.П. Ковалівського; 
 Історія, етнографія, мови та літератури тюркомовних етносів Євразії; 
 Далекий Схід: мови, історія та культури; 
 Релігії та філософські вчення Сходу; 
 Стародавній Схід; 
 Іраністика та індологія; 
 Сучасний Схід. 
 
Робочі мови – українська, російська, англійська 
 

Тези доповідей і повідомлень (відредагований і вичитаний текст обсягом не більше ніж 2000 
знаків із урахуванням пробілів) приймаються лише в електронному вигляді (формат MS Word або 
RTF) до 1 вересня 2015 р.  

 
При оформленні тез необхідно: 

 для транслітерації використовувати тільки символи Міжнародного фонетичного алфавіту; 
 не використовувати будь-які інші знаки, відсутні у таблиці додаткових символів Windows 

XP; 
 набирати заголовок звичайними невеликими літерами; 
 тези не повинні містити посилань, списку літератури, таблиць, діаграм, ілюстрацій; 
 не встановлювати відступи пробілом; 
 для смислових виділень використовувати лише напівжирні написання; 
 після тексту тез помістити анкету з інформацією про автора (бланк анкети додається). 
 
Тези доповідей і повідомлень, що не мають відношення до проблематики конференції, 

перевищують за обсягом 2000 знаків, оформлені з недотриманням зазначених вище вимог, не 
супроводжуються анкетою або отримані після 1 вересня 2015 р., Оргкомітет розглядати не буде. 
Про результати відбору Ви можете дізнатися за телефоном Оргкомітету. 

Організаційний внесок – 200 грн., які Ви повинні подати разом із матеріалами доповіді до 
Оргкомітету, або надіслати поштою за адресою Оргкомітету.  

Проїзд та проживання здійснюється за власний рахунок учасника. 
Тези просимо надсилати як додаток (subject: Krymsky) на e-mail: chytkrymskogo@ gmail.com 
Телефон Оргкомітету: (044) 278-76-52 (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ). 
Адреса Оргкомітету: 01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4, к. 205. 

 



 

Анкета учасника конференції “XІХ Сходознавчі читання А. Кримського” 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 

              

Науковий ступінь, вчене звання           

Країна______________________ Місто         

Організація (повне найменування) 

              

             

Посада 

              

              

Назва доповіді 

              

              

              

           

Електронна адреса для контактів (e-mail) 

              

             

Телефон, факс 

              

 

 

 
 


