
Стародавній Схід;
Історія та культура країн Близького та Середнього Сходу;
Історія та культура країн Азійсько-Тихоокеанського регіону;
Історія та культура держав і народів Євразійського степу;
Крим: історія, культура, сучасність;
Релігії та філософські вчення Сходу;
Східні мови та літератури;
Сучасний Схід;
Східні пам’ятки в Україні;
Спадщина українського сходознавства, історія сходознавчих
установ в Україні.

заповнити реєстраційну форму за посиланням
надіслати на адресу chytkrymskogo@gmail.com тези
доповіді. 

Конференція відбудеться 10 листопада 2022 р.

РОБОТУ СЕКЦІЙ ЗАПЛАНОВАНО З ТАКИХ НАПРЯМІВ:

Робочі мови – українська, англійська. 

Тривалість доповіді – 15 хвилин.

Читання проводитимуться в онлайн форматі.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 30 жовтня 2022 року
(включно): 

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді (формат MS
Word). Кількість співавторів – до двох осіб.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь без
пояснення причини такого рішення.

Про результати відбору буде повідомлено кожному дописувачу на
його електронну адресу не пізніше 3 листопада 2022 р.

Доповіді з ключових проблем сходознавства можуть бути прийняті
до друку у вигляді статей у наукових періодичних виданнях
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
(«Східний світ» та «Сходознавство»).

ХХV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО
 Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції 
«ХХV Сходознавчі читання А. Кримського».

Організатор:

Партнери:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzng0sgAKHmcMu_PuPGa8vKE0M05qVsT0UmQSAJkRiKg-t_A/viewform
mailto:chytkrymskogo@gmail.com


Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі
Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у
вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New
Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ –
10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;
УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);
ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада;
навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце
роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його
розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді
(великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст.
Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана українською мовою
відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції
(наприклад, Овчаренко_П.В._тези)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці
тексту під назвою «Література:». Список літератури
оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті
виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в
них порядкового номера джерела за списком та через кому –
номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89]. 

Участь у конференції є безоплатною.

За підсумками роботи читань усі учасники отримають збірник
тез доповідей та сертифікат в електронній формі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом,
заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14,
напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.
Оформлення формул: формули створюються у редакторі
Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч
тексту.
Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office
(згрупований в один об'єкт) або вставляється у публікацію у
растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300
dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

Збірник тез конференції буде розміщений на
відкритій платформі українсько-польського
видавництва  «Liha-Pres», яке входить до
рейтингу книговидавців SENSE, за цим
посиланням.

https://sense.nl/
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog
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МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ 
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Інтерес до Сходу в європейців завжди був великим. Древні греки захоплювалися
єгипетською цивілізацією. Древні римляни говорили: “Ex Oriente lux” – “Зі Сходу – світло”.
Зацікавлене ставлення до Сходу збереглося в Європі і в ранньому середньовіччі, а
згодом посилилося в період хрестових походів [1, с. 89].
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