НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ ІВАНА ТА ЮРІЯ ЛИП
ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
22 квітня 2016 року
оголошується проведення

Восьмих Липівських читань
присвячених
громадсько-політичній діяльності і літературно-публіцистичній творчості
Івана Липи (1865 – 1923) та Юрія Липи (1900 – 1944),
Проблематика:
– Біографія родини Лип як ілюстрація історії України.
Джерела і спогади.
– Участь Івана та Юрія Лип в українському літературному процесі.
Прихильники і критики.
– Внесок Івана та Юрія Лип в український політичний рух і політичну думку.
Однодумці та опоненти.
– Іван Франко в біографії і творчості Лип.
– Дослідження життєвого шляху і творчої спадщини Івана та Юрія Лип
у повоєнній діаспорі та незалежній Україні.
Місце проведення: Центр національного відродження (м. Київ, вул. Ярославів вал, 9)
Початок роботи о 12 годині
Робоча мова: українська
Передбачається видання збірника матеріалів читань.
Заявки потрібно надіслати до 10 квітня, а статті – до початку роботи конференції на адресу
galka_od@yahoo.com
Доїзд – за рахунок відряджуючої сторони
Контакти: 067 39 83 133 (Галина Дольник)
До участі запрошуються науковці, студенти та всі, хто цікавиться біографією та творчістю
Івана та Юрія Лип

Читання відбуватимуться у форматі міждисциплінарного семінару
В рамках роботи читань передбачено:
– Виставка-експозиція франкіани з колекції Т. Максим’юка «Тарасів дім»;
– Мультимедійна презентація «Ілюстрована біографія»;
– Представлення нових видань, присвячених Івану та Юрію Липам.
Заявка учасника
Прізвище ім’я по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Установа
Контактний телефон
Поштова адреса (індекс обов’язково)
Електронна адреса
Назва доповіді / повідомлення
Варіант участі очна / заочна
Правила оформлення статей:
Мова – українська. Обсяг статті – 5 сторінок (10 тис. зн.).
Стандарти – розмір шрифту 14 у форматі dос.; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ –
1 см; поля – 2 см; шрифт – Times New Roman.

ЗРАЗОК
Мар’яна Комариця
(Львів, Україна)
ЮРІЙ ЛИПА І ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ
У ПОШУКАХ «ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ»
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Бібліографічні покликання – у посторінкових виносках.

