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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка з приємністю запрошує вас на
Всеукраїнську журналістикознавчу конференцію «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки
партнерства», присвячену пам’яті професора факультету В.Й. Здоровеги, яка відбудеться 2426 жовтня 2013 року.
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях та круглий
стіл.
Для участі у конференції потрібно до 5 жовтня 2013 р. надіслати анкету учасника
(взірець додається) та публікацію за адресою: Ользі Щур o.shchur@gmail.com та
продублювати Антоніні Палійчук pantosja@gmail.com
Надіслані в оргкомітет конференції матеріали будуть опубліковані у науковому
збірнику факультету (інформацію про збірник див. http://journ.lnu.edu.ua/visnyk-journ.htm),
а також виставлені у форматі PDF на факультетській сторінці. Учасникам конференції, що
не мають вченого ступеня, необхідно представити рецензію наукового керівника, а також
номер його телефону.
Конференція охопить тематику:
 Історія та теорія українського журналістикознавства у контексті сучасних
громадянських процесів.
 Телебачення та радіомовлення в інформуванні та формуванні громадської
думки
 Нові медії між традиційними та громадянськими ЗМК
 Мова медій: проблеми розуміння та порозуміння.
 Зарубіжні ЗМК: сучасні тенденції медійних змін

Обсяг текстів 8-10 сторінок. Вартість сторінки 20 грн., для докторів
наук безкоштовно. Кошти надсилати: Юліані Лавриш м. Львів 79000, вул.
Словацького, 1 Головпоштамт, до запитання Лавриш Юліані Степанівні з поміткою
„Конференція” (yulianaloverysh@gmail.com).

1

Вимоги до оформлення статей:
 Зміст статті: загальна проблема та її науково-практична цінність,
аналіз досліджень і публікацій, виклад матеріалу, обґрунтування отриманих
результатів і висновки.
 Текстовий редактор: MS Word (формат файла rtf).
 Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см,
верхнє 2 см, нижнє 2 см.
 Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Посилання на
літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19; 8, с. 237- 238].
 Рядки: 1-й рядок – посередині назва статті великими літерами (розмір
шрифту 14, півжирний); через рядок – посередині ім’я та прізвище автора
(розмір шрифту 12, півжирний); через рядок – посередині повна назва
навчального закладу, організації, адреса, Е-пошта (розмір шрифту 12,
курсив); через рядок – по ширині анотація українською мовою до 20 слів
(розмір шрифту 12); 5-й – через рядок по ширині ключові слова українською
мовою до 10-ти слів (розмір шрифту 12); через рядок – основний зміст статті;
в кінці статті перелік цитованої літератури в алфавітній послідовності,
оформлений за бібліографічними правилами; через два рядки аналогічно з 1-го
до 5-го рядків англійською та російською мовами.
 Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною
здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; рисунок,
виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.
 Просимо не використовувати переноси та автоматичну нумерацію
знесень.

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва секції
Тема доповіді

Прізвище/ ім’я/ по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа (повна назва)

Електронна адреса для
листування
Номер мобільного
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