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III Міжнародний симпозіум

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ:
теорія і практика»

Дивись сайти симпозіуму:
Україномовна версія – https://www.facebook.com/comteka2/?skip_nax_wizard=true
Англомовна версія – https://www.facebook.com/Social-Communication-Theory-and-Practice803497176452470/?fref=ts

21 квітня (субота) 2018 року
м. Київ, Україна

___________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська асоціація психолінгвістів (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна)
Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ, Україна)
Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)
інформують про свій намір організувати та провести науковий форум.
Під час роботи симпозіуму передбачається робота таких секцій:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

теорія та історія соціальних комунікацій;
теорія та історія журналістики;
теорія та історія видавничої справи та редагування;
прикладні соціально-комунікаційні технології;
документознавство та архівознавство;
книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство;
соціальна інформатика та комп’ютерні технології;
медіаекологія й медіаосвіта;
лінгвістика, соціолінгвістика й психолінгвістика.

Симпозіум буде працювати за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, 1-й поверх,
бібліотека.
Заявка на участь у симпозіумі та стаття надсилаються на електронну адресу akholod@ukr.net
до 1 жовтня 2017 року (форма заявки додається).
ФОРМА ЗАЯВКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
Науковий ступінь, наукове звання
Тема доповіді
Назва секції
Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні.
Контакти (індекс, домашня адреса, телефон, електронна адреса).

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку,
просимо здійснити оплату».
Умови оплати див. на сайті журналу – http://comteka.com.ua/оплата-за-публікацію/
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Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.
Матеріали друкуються до симпозіуму в науковому реферованому журналі «Соціальні комунікації:
теорія і практика» – http://comteka.com.ua/, який зареєстрований у Міжнародній системі ISSN (Париж,
Франція) та наукометричних базах даних:
– InfoBase Index: 2016 – 2,8
– Academia.edu;
– SelectedWork bepress;
– International Scientific Indexing (ISI);
– General Impact Factor;
– Scientific Journal Impact Factor.
Вимоги для оформлення статей до наукового журналу «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І
ПРАКТИКА» див. сайт журналу – http://comteka.com.ua/вимоги-до-оформлення-статей/
За додатковою інформацією звертатися:
тел. – доцент ХОЛОД Ганна Ярославівна (моб. +38(068)124 02 99);
e-mail: akholod@ukr.net

