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Шановні колеги! 
Запрошуємо 16-17 жовтня 2015 року взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції
«МАСОВА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ЗМІСТУ ТА ФОРМИ»

Для сучасного світового мистецтва характерними рисами є варіативність, співіснування класичних та експериментальних зразків, поєднання різних стильових тенденцій в одних часових межах. Багатобарвна постмодерна доба покликана порушувати канони, руйнувати закони, водночас зберігаючи побутування традиційних форм. Не є винятком сучасна українська література, яка завдяки культурним та політичним трансформаціям останніх десятиліть набуває нової для себе якості, видозмінюється, формується в цілісності елітарного та масового. Своє місце в національному художньому дискурсі поступово починає займати масова література. При цьому наукові підходи осмислення феномену популярної літератури перебувають у проблемному колі. 
Дослідження масової літератури у площині змісту та форми включає в себе цілий комплекс значущих питань, що потребують ґрунтовного аналізу. У межах Міжнародної науково-практичної конференції «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми» пропонуємо до обговорення такі проблеми:

ь	Масова література і академічний канон.
ь	Аспекти міжмистецького діалогу в масовій літературі.
ь	Масова література з погляду жанрології (питання жанрової взаємодії).
ь	Міф і міфопоетика масової літератури.
ь	Масова література: ґендер чоловічий / жіночий.
ь	Література соціалістичного реалізму як модель масової культури.
ь	Мас-медіа і масова література: рівні взаємодії.
ь	Лінгвопоетика масової літератури.
 ь	Вивчення масової літератури в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
ь	Феномен кітчу в культурі. 

Під час роботи конференції передбачаються пленарне засідання (16 жовтня), робота секцій та підсумкове засідання (17 жовтня), широка культурна програма. Планується також проведення круглого столу «Сучасна українська белетристика: досвід «Коронації слова» та презентація наукової й художньої літератури. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форми участі в конференції: очна та заочна (стендова доповідь і публікація тез).

Для участі в конференції необхідно до 30 серпня 2015 року подати електронною поштою заявку (форма додається) на адресу maslitkonf@ukr.net, вказати в темі листа «Заявка» та прізвище. Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення до програми не пізніше 10 вересня 2015 року. Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам (незалежно від форми участі) до 25 вересня 2015 року необхідно подати тези доповіді та перерахувати реєстраційний внесок.  
Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 1 жовтня 2015 року. 
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Статті, підготовлені на основі доповідей, публікуватимуться у фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: філологічні науки (літературознавство)» (вимоги до статей див. нижче або на сайті збірника litzbirnyk.com.ua). Орієнтовний кінцевий термін подання статей –  30 вересня 2015 року. 
Організаційний внесок для очних учасників – 200 гривень, для заочних учасників з України – 100 гривень, для зарубіжних учасників – 15 доларів. Він включає публікацію тез у збірнику матеріалів конференції, публікацію програми конференції та їх розсилку. Доктори наук внеску не сплачують. Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу Підопригори Світлани Володимирівни, а/с 80, м. Миколаїв, 54055. 
Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції. 

Контакти: 
Адреса: кафедра української літератури та методики навчання, філологічний факультет Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м.Миколаїв, 54030
Телефони:
(097) 466-73-37 – Підопригора Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 
(067) 955-96-96 – Мхитарян Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Е-mail: maslitconf@ukr.net (для заявок і тез, повідомлень про презентацію наукової й художньої літератури), kafteorlit@maіl.ru (з питань публікації та оплати).
Проїзд: 
ь	від автовокзалу: маршрутним таксі №№ 36, 63, 46, 70 до зупинки «Університет».
ь	від залізничного вокзалу: маршрутним таксі №№ 22, 163 до зупинки «Університет».
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – 2 сторінки.
Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм. 
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
ь	ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	місто (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
ь	основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;
ь	список використаних джерел (за необхідності) розташовується в алфавітному порядку в кінці тезі (література оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Збірник «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки (літературознавство)» є фаховим науковим видання за галуззю філологічних наук (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО) відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України ¹ 1528 від 29.12.2014 р. (Додаток 11), друкується двічі на рік, має УДК, ББК та номер ISSN.
До збірника приймаються статті (українська, російська, англійська мови), що відповідають тематиці видання і мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1):
ь	постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями;
ь	аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми, виокремлення невирішених її частин;
ь	формулювання мети статті;
ь	виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
ь	висновки дослідження та перспективи подальших розвідок із напряму.
Автори статей повністю відповідають за достовірність викладених фактів, цитат, посилань. Тексти іноземною мовою мають бути оформлені граматично та лексично правильно. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів.
Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки – 35 грн. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.
Для публікації матеріалів у збірнику необхідно надіслати
на електронну адресу
kafteorlit@mail.ru :
ь	електронну версію наукової статті (7-12 сторінок). Назва файлу – прізвище автора латинськими літерами, формат файлу – rtf (наприклад: Petrova.rtf);
ь	електронну версію резюме статті (1 – 1,5 сторінки) англійською мовою, яка буде розміщена на web-сторінці видання відповідно до наказу № 1111 Монмолодьспорту України від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України»;
ь	відскановану квитанцію про оплату публікації та резюме статті англійською мовою;
ь	відскановану рецензію;
ь	відомості про автора (наукове звання, ступінь, посада, місце роботи/навчання, адреса для листування).
Оплата здійснюється поштовим переказом на ім’я Підопригори Світлани Володимирівни, адреса: а/с 80, м. Миколаїв, 54055. Контактний телефон: (097) 466-7337 – відповідальний секретар, к.філол.н. С. В. Підопригора.
Технічні вимоги до оформлення статті та резюме англійською мовою:
ь	шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
ь	параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація  – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1, 25 мм, відступи зліва і справа – 0 мм.
ь	текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки («….»); здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–);
ь	виноски в кінці сторінки (статті) не допускаються.
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
ь	індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	 місто (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
ь	 назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
ь	анотація, ключові слова українською мовою;
ь	текст статті; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;
ь	список використаних джерел  розташовується в алфавітному порядку в кінці статті (література оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);
ь	ініціали та прізвище автора/авторів, назва навчального закладу, місто, назва статті, анотація, ключові слова російською мовою;
ь	ініціали та прізвище автора/авторів, назва навчального закладу, місто, назва статті, анотація, ключові слова англійською мовою;
ь	резюме статті англійською мовою (1 – 1,5 сторінки).
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