НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАМ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції
«СУБ’ЄКТ У СИМВОЛІЧНОМУ ПОЛІ ПАМ’ЯТІ
ТА В МАНІПУЛЯТИВНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ»,
яка відбудеться 29 червня 2022 року

Оргкомітет пропонує проблемне поле для обговорення:
✓ Символічна репрезентація як смерть пам’яті.
✓ Маніпулятивність стратегій «рекламної пам’яті».
✓ Формування рекламних образів та психічні процеси суб’єкта. Діалектика
взаємовпливу.
✓ Культурні архетипи як інструмент маніпуляції.
Мови комунікації: українська, англійська, державні мови установ-партнерів.
Форми участі: заочна, дистанційна.
Термін надсилання заявки: до 20 червня 2022 р.

Термін надсилання тез: до 20 серпня 2022 р. (включно) на e-mail:

namu2573@gmail.com (у графі «Тема» обов’язково вказати назву конференції).
Вимоги до оформлення заявки: назва файлу формується за принципом
«Заявка_Прізвище»; Структура заявки: ПІБ учасника, науковий ступінь, вчене звання,
місце робота/навчання, посада, e-mail; назва доповіді. Для аспірантів і здобувачів
наукових ступенів – додатково вказуються заклад вищої освіти, прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають
тематиці круглого столу.
Вимоги до оформлення тез: назва файлу формується за принципом
«Тези_Прізвище»; обсяг – 4-12 сторінок у форматі А4 комп’ютерного набору через 1,5
інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman) MS
Word (doc, docx, rtf); оформлення посилань на джерела має відповідати форматуванню
APA style. Структура тез: ПІБ автора, науковий ступінь, місце робота, посада,
ORCID. Назва. Текст доповіді (із зазначенням актуальності, мети та висновків). Список
використаних джерел (за потреби) - до 5 позицій. Відповідальність за зміст,
граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе автор.
Електронна версія Збірника матеріалів конференції буде розміщена на
офіційних інтернет-ресурсах НАМ України, Інституту культурології НАМ України,
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України на умовах вільного
безоплатного доступу.

За додатковою інформацією просимо звертатися до координаторів
конференції:
+38 (066) 725-96-73 – ЗУБАВІНА Ірина Борисівна, учений секретар відділення
кіномистецтва НАМ України;
+38 (096) 462-19-61 – ДЕМ’ЯН Валентина Володимирівна, начальник відділу
науково-координаційної діяльності та інформації НАМ України;
+38 (093) 129-22-94 – КУЗНЄЦОВА Інна Володимирівна, вчений секретар
Інституту культурології НАМ України.
+38 (066) 777-41-22 – ЧІБАЛАШВІЛІ Асматі Олександрівна, учений секретар
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.

