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Вельмишановні колеги! 
 
 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у ХV Міжнародному сорабістичному семінарі 

“Актуальні проблеми сорабістики та перспективи її розвитку”, що відбудеться 

на базі кафедри слов’янської філології імені проф. Іларіона Свєнціцького 

Львівського національного університету імені Івана Франка 12–14 жовтня 

2017 року. 

 

Робота передбачена у таких секціях: 

 мовознавства, 

 літературознавства, 

 історії та культури. 

 
Робочі мови семінару: всі слов’янські. 



Форми участі: очна та заочна. 
 
Для участі в конференції необхідно до 20 серпня 2017 року подати 

електронною поштою заявку (форма додається) на адресу 
oksana.lazor.2017@gmail.com, вказати в темі листа “zayavka + прізвище”. 

 
Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці семінару та 

повідомить про внесення їх до програми не пізніше 30 серпня 2017 року. 
 
Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за 

вказаною в заявці адресою до 5 вересня 2017 року. 
Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в 

паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання. 
 
УВАГА! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною 

поштою. 
 
Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані у 

науковому періодичному виданні “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki”. 
Вимоги до змісту та оформлення статей додаються. Кінцевий термін подання статей 
– 15 листопада 2017 року. 

 
Проїзд і проживання – коштом учасників конференції або тих установ, у яких 

вони працюють. 
 
Контакти: 
 
Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, кафедра слов’янської філології імені 
Іларіона Свєнціцького, ауд. 324. 

 
Телефони: 
(+38) 032 239 47 70 – кафедра слов’янської філології імені 

проф. Іларіона Свєнціцького; 
(+38) 068 068 16 84 – Оксана Лазор (з питань подання заявок, програми 

семінару та ін.). 
 
Е-mail: oksana.lazor.2017@gmail.com (для заявок і з питань публікації статей). 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ЗАЯВКА 

 
учасника XV Міжнародного сорабістичного семінару 

“Актуальні проблеми сорабістики та перспективи її розвитку” 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 

 

Науковий ступінь, звання, 
посада 
 

 

Установа (повна назва) 
 

 

Тема доповіді 
 

 

Форма участі (очна або заочна) 
 

 

Секція (орієнтовно) 
 

 

Контактна адреса, телефон 
 

 

e-mail (заповнити обов’язково, 
адреса повинна бути діючою) 

 

Потреба в запрошенні в 
паперовому вигляді  
(так / ні) – тільки для очних 
учасників 
 

 

 
 



Вимоги до подання та оформлення наукових статей 

 
Наукова стаття повинна бути цілісна і містити такі елементи як: постановка наукової 

проблеми, аналіз досліджень цієї проблеми, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням 
результатів дослідження, висновки. 

Статтю потрібно надіслати в електронному варіанті в режимі .doc та .rtf. Назва файлу 
повинна відповідати прізвищу автора латиницею (наприклад, motornyy.doc та motornyy.rtf). 

Мови статті – всі слов’янські. 
Обсяг статті – 10–20 сторінок формату А4. 
Перший рядок по центру – назва статті (усі літери великі, жирним шрифтом, кегль 14). 
Через рядок по центру – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом, кегль 14, прізвище – 

усі літери великі). 
Через рядок по центру – назва установи, в якій працює автор статті, кафедри чи підрозділу, 

адреса цієї установи, адреса електронної пошти автора статті (курсив, кегль 12). 
Через рядок по центру – анотація і ключові слова мовою статті (600–900 знаків із 

пробілами, кегль 12). Ключові слова подавати з окремого рядка. Словосполучення “Ключові слова” 
потрібно виділити курсивом. 

Через рядок із вирівнюванням по ширині сторінки – основний текст статті. 
 
Наприклад: 
 
 
НИЖНЯ ЛУЖИЦЯ В СТОЛІТНІЙ ІСТОРІЇ “ДОМОВІНИ” (1912–2012) 

(ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЇЇ ВИЗНАННЯ ТА ВПЛИВУ) 
 

Пєтш ШУРМАН 
 

Serbski institute z.t., wótnožka za dolnoserbske slěźenja, 
Droga Augusta Bebela 82, D-03046 Cottbus/Chóśebuz, Deutschland/Nimska, 

tel. (0049 355) 48576 482, e-mail: schurmann@serbski-institut.de 
 

 
У статті йдеться про історію створення національної організації серболужичан 

“Домовіна”, роль, яку відіграли у цьому створенні представники Нижньої Лужиці, та 
обставини, які уможливили зміцнення позицій “Домовіни” на згаданій території. Наведені 
факти підтверджено маловідомими архівними матеріалами. 

Ключові слова: Верхня Лужиця, Нижня Лужиця, “Домовіна”, серболужицькі 
товариства, національні меншини. 

 
Текст статті 
… 
 

 
Через два рядки по центру – назва статті англійською мовою (усі літери великі жирним 

шрифтом, кегль 14). 
Через рядок по центру – ім’я та прізвище автора в латинській транслітерації (напівжирним 

шрифтом, кегль 14, прізвище – усі літери великі). 
Через рядок по центру потрібно подати англійською мовою назву установи, в якій працює 

автор статті, кафедри чи підрозділу, адресу цієї установи, адресу електронної пошти автора статті 
(курсив, кегль 12). 



Через рядок по центру – анотація і ключові слова англійською мовою (600–900 знаків із 
пробілами, кегль 12). Ключові слова подавати з окремого рядка. Словосполучення “Key words” 
потрібно виділити курсивом. 

Через рядок по центру – назва статті російською мовою (усі літери великі жирним 
шрифтом, кегль 14). 

Через рядок по центру – ім’я та прізвище автора російською мовою (жирним шрифтом, 
кегль 14, прізвище – усі літери великі). 

Через рядок по центру потрібно подати російською мовою назву установи, в якій працює 
автор статті, кафедри чи підрозділу, адресу цієї установи, адресу електронної пошти автора статті 
(курсив, кегль 12). 

Через рядок по центру – анотація і ключові слова російською мовою (600–900 знаків із 
пробілами, кегль 12). Ключові слова подавати з окремого рядка. Словосполучення “Ключевые 
слова” потрібно виділити курсивом. 

 
Увага! Електронний варіант потрібно зберегти для WORD 97-2003. Технічні параметри: 

Шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими 
посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, 
знизу – 2 см. Абзацний відступ – 0,6 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою 
клавіші Tab і знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок формату 
“” (“текст”). 

 
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. 


