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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у офлайн-онлайн засіданні Круглого 
столу для молодих дослідників на тему: «Лесь Курбас: театрально-мистецькі та
історико-політичні горизонти», який відбудеться 3 листопада 2021 року
у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Орієнтовна проблематика секційних засідань:
1. Життєвий шлях та творча спадщина Леся Курбаса.
2. Історико-політичні аспекти діяльності представників епохи «Розстріляного
Відродження».
3. Модернізм та авангардизм в українській культурі у 20-х–30-х роках ХХ століття.

Робочі мови Круглого столу: українська, англійська.

Для участі в роботі Круглого столу просимо надіслати до 15 жовтня 2021 року на 
електронну пошту kurbasvsiudy@gmail.com з назвою теми в листі «Круглий стіл – Лесь 
Курбас»:
•заявку із зазначенням теми доповіді, відомостями про автора (прізвище, ім'я, по 

батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, телефон, Е-mail, а 
також форму участі – доповідь на пленарному засіданні, виступ на засіданні відповід-
ної секції) та формою участі: очна (офлайн чи онлайн) або заочна.

•тези виступів обсягом від 1 до 3 повних сторінок формату А4. Текст набирати у фор-
маті редактора МS Word шрифтом Times New Roman, розмір кеглю – 14, міжрядко-
вий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абза-
цний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізви-
ще автора, нижче – назва навчального закладу. Назву тез друкувати по центру вели-
кими літерами (шрифт напівжирний). Посилання на цитовані джерела подавати у 
квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, 
друга – номер сторінки, наприклад: [17, с. 5]. Список використаних джерел (до 5 
найменувань) подавати в кінці тез після слова «Література» й оформляти в алфавітно-
му порядку (спочатку кирилиця, потім – латина) відповідно до бібліографічних вимог.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати тези з порушенням 
цих вимог.
Тези виступів планується опублікувати в спеціальному збірнику наукових праць.
Участь у роботі Круглого столу БЕЗКОШТОВНА.

ОРГКОМІТЕТ


