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Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції 

«ГРЕЦЬКА ГРОМАДА НІЖИНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ», 

яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року в м. Ніжині (Україна) і присвячена 

360-тій річниці універсалу Богдана Хмельницького наданого ніжинським грекам, 

330-тій річниці заснування Ніжинського грецького братства та 200-тій річниці відкриття 

Ніжинського грецького училища 

 

Тематика для обговорення на конференції: 

 

1. Греки на території України з давнини до сьогодення  

2. Історія грецького братства м. Ніжина  
3. Роль грецької громади в торгівельно-економічному житті України 
4. Грецький чинник у культурному просторі держави, регіону, міста  
5. Історія греків України в особах 

 

*  *  *  *  *  

Для участі в конференції необхідно до 21 квітня 2017 р. надіслати заявку (див. додаток), а 

також текст статті. За умов прийняття матеріалів до участі в конференції, не пізніше ніж 24 квітня 

2017 р., Вам буде надіслано запрошення електронною поштою. Матеріали конференції будуть 

безкоштовно опубліковані в черговому випуску збірника «Греки в Ніжині».  

Обсяг статті від 6 до 12 сторінок, з УДК, анотацією та ключовими словами українською, 

англійською та російською мовами. Статті подавати в електронному вигляді (у текстовому 

редакторі Word шрифтом Times NewRoman, 14 кеглем, інтервал 1,5, з полями 20 мм, формат rtf). 

Робочі мови – українська, грецька, англійська, польська, білоруська, російська, грузинська. 

Організаційний внесок для учасників конференції становить 150 грн. Проїзд, проживання та 

харчування – за кошти учасників або організації, що надає відрядження. 

 

Адреса оргкомітету конференції: 

16602 вул. Графська, 2, м. Ніжин Чернігівська 

обл., Ніжинський державний університет   

імені Миколи Гоголя 

історико-юридичний факультет 

матеріали конференції надсилати Кузьменко 

Юлії Володимирівні, тел. (068) 813-89-96; 

грошові перекази організаційного внеску можна 

перерахувати на рахунок грецького товариства  

26000060341044 в ПАТ Приватбанк 

МФО353586 

 Електронна пошта: kuzmenko_yulia@ukr.net 

mailto:kuzmenko_yulia@ukr.net


Зразок заявки-анкети 

 

Прізвище, ___________________________________________________ 

ім’я та по батькові ____________________________________________ 

 

Місце роботи або навчання ____________________________________ 

Посада  _____________________________________________________ 

Науковий ступінь  ____________________________________________ 

Вчене звання ________________________________________________ 

 

Науковий керівник (для учасників-студентів)  ____________________ 

_____________________________________________________ 
 

Телефон  __________________________________ 

Е-mail      __________________________________ 

 

Поштова адреса:  ___________________________ 

 

Тема доповіді     ____________________________ 

 

Секція                 ____________________________ 

 

Дата відправки матеріалів  ___________ 

 

Підпис 
 


