Шановні колеги,
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третього міжнародного наукового
круглого столу «Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура»,
що буде проведений 4 травня 2022 року.
27 вересня 1822 р. французький орієнталіст Жан-Франсуа Шампольон на
засіданні Академії написів в Парижі оголосив свій епохальний «Лист пану
Досьє щодо алфавіту фонетичних ієрогліфів» (Lettre à Mr. Dacier relative à
l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques), в якому розповів про своє відкриття
способу дешифровки давньоєгипетської ієрогліфічної писемності. Ця подія
ознаменувала появу нової сходознавчої дисципліни – єгиптології. Оргкомітет
вирішив приурочити цьогорічний круглий стіл до 200-ої річниці єгиптології.
Для участі в засіданні запрошуються історики, археологи, релігієзнавці та
філологи, що спеціалізуються на вивченні давньосхідних та античних культур
близькосхідного регіону.
Робочі мови: українська, англійська.
Регламент виступів: до 20 хвилин.
Організаційний внесок не передбачено.
Круглий стіл планується провести у змішаному форматі (очна участь і
zoom-конференція).
Просимо підтвердити свою участь у засіданні та надіслати тему та тези
доповіді до 20 березня 2022 року на електронні адреси: niktarasenko@ukr.net;
myktarasenko@gmail.com
Голова Оргкомітету: М. О. Тарасенко
Секретар Оргкомітету: Г. В. Вертієнко
Планується видання тез доповідей і збірника матеріалів.
Вимоги до оформлення заявки та тез доповіді:
Назва доповіді, прізвище й ім’я авторів, електронна адреса, науковий
ступінь, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст тез доповіді (бл.
2000 знаків з пробілами) українською та англійською мовами).

Dear colleagues,
We invite you to take part in the Third International Scientific Round Table
“Pre-Islamic Near East: History, Religion, Culture”, which will be held on May
04, 2022.
On September 27, 1822, the French Orientalist Jean-François Champollion at a
meeting of the Academy of Inscriptions in Paris announced his well-known “Letter to
Mr. Docier on the alphabet of phonetic hieroglyphs” (Lettre à Mr. Dacier relative à
l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques) about his discovery of a method for
decryption of the ancient Egyptian hieroglyphic writing. This event marked the
appearance of a new discipline in Oriental studies – Egyptology. The Organizing
Committee decided to time this year`s round table to the 200th Anniversary of
Egyptology.
Historians, archaeologists, specialists in the history of religion, and philologists
specializing in the study of ancient cultures of the Near East region are invited to
participate in the meeting.
Working languages: Ukrainian, English.
Report schedule: up to 20 minutes.
Organizational fee is not provided.
The round table is planned to be held in a mixed format (face-to-face
participation and zoom-conference mode).
Please confirm your participation in the meeting and send the topic and abstracts
of the report by March 20, 2022 to the following e-mail addresses:
niktarasenko@ukr.net; myktarasenko@gmail.com
Chairman of Organizing Committee: Mykola Tarasenko.
Secretary of Organizing Committee: Hanna Vertiienko.
It is planned to publish Abstracts and a Collection of Materials.
Requirements for the application and abstracts:
Title of the report, surname and name of the authors, e-mail address, academic
degree, institution, city where the institution is located, country, text of abstracts
(approx. 2000 characters with spaces) in Ukrainian and English languages).

