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3–6 жовтня 2013 р.
проводять

ХІV МІЖНАРОДНИЙ СОРАБІСТИЧНИЙ СЕМІНАР
XIV. MJEZYNARODNY SORABISTISKI SEMINAR
“СОРАБІСТИКА: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ”
(до 90-ліття від дня народження професора К. Трофимовича
“SORABISTIKA: PŘITOMNOSĆ A PERSPEKTIWY”
(k posmjertnym dźewjećdźesaćinam prof. dr. K. Trofymowyča)
На тематичних засіданнях будуть заслухані й обговорені доповіді та повідомлення,
пов’язані як із загальною тематикою семінару, так і з різноманітними проблемами сорабістики.
До участі в семінарі запрошуємо українських і зарубіжних науковців. Робочі мови – всі
слов’янські.
Зацікавлених осіб просимо до 06. 09. 2013 р. подати до Оргкомітету заявки на участь у
семінарі та вказати потребу в готелі. При необхідності Оргкомітет може забезпечити
проживання в студентському гуртожитку. Підтвердити приїзд просимо до 10. 09. 2013 р.
Тексти виступів після закінчення роботи семінару просимо подати в електронному варіанті (дві
копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за
адресою: ilmaris777@gmail.com) та у видруку. Записи виконати у редакторі WORD 97.0 або наступних
версіях для Windows 2000, XP для IBM (крім WORD 2007), 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.

Конференційний збір (50 гривень) учасники сплачують при реєстрації.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці
семінару або не містять наукової новизни.
Фінансові затрати, пов’язані з участю в семінарі, учасники покривають за місцем праці або
за власний рахунок.
Оргкомітет

