Шановні колеги!
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнську наукову конференцію за участю молодих учених "Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша".
Конференція відбудеться 22 жовтня 2009 року. 
У секціях передбачено обговорення таких проблем:
- Етнокультурні концепти у дзеркалі мови і тексту. Лінгвокультурна концептологія.
- Лінгвістика тексту й текстологія.
- Концептуальні й мовні картини світу в контексті сучасного перекладознавства. М.Лукаш та українська перекладацька школа.
- Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.
- Типологія мов і сучасна теорія мовних контактів.
- Поетика: слово і образ у системі художнього тексту.
- Компаративістика: між теорією та історією літератур.
-Рецепція, теорія та історія української та світової літератури.
-Діалогізм як проблема теорії літератури.
- Фольклор у парадигмі сучасної філологічної науки.
Охочі взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції мають подати заявку до 5 жовтня 2009 року за адресою:
01033, Україна
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, в оргкомітет конференції (кімн. 86).
Е-mail: @univ.kiev.ua" philolog@univ.kiev.ua : факс /044/ 234-14-12
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць, який має статус фахового. Публікацію статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі в роботі конференції. Для викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка друкування матеріалів безкоштовне, учасники конференції з інших установ сплачують кошти за публікацію (5 сторінок тексту; орієнтовна вартість однієї сторінки публікації – 20 грн.).
Вимоги до оформлення статті:
1. Обсяг статті — 5 повних сторінок.
2. Стандарт – кегель 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 –	– 1,5
2,5
3. Мова українська.
4. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
4. Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку; посада (ступінь, вчене звання, якщо є), вищий навчальний заклад, в якому працює (навчається) автор; назва статті – великими жирними літерами в центрі; в кінці статті література подається в рядок 12 шрифтом.
5. Оформлення покликань у тексті статті [Ніколенко 2000, 24], у кінці статті – в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів.
6. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.
7. Статті подавати у 2 примірниках, з дискетою (формат RTF).

