Батыс Қазақстан облысының әкімдігі

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Батыс Қазақстан облысының экімдігі 2014 жылдың 5 желтоқсанында
«Діни радикализмнің алдын-алудың практикалык мәселелері» такырыбында
халықаралық ғылыми-практикалык конференцияның жүмысына қатысуға
шақырады.
Ғылыми-практикалық конференция жұмыеының негізгі бағыттары:
1. Жаһандану дәуіріндегі Қазақстанның мәдени даму аясы жэне исламдық
кұндылықгар жүйесі.
2. Діни сауаттылық - діни радикализмнің алдын-аудың басты факторы
3. Діни радикализм мен экстремизмге қарсы күрестегі эдіс-тэсілдерді жетілдіру
жолдары
Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарияланады жэне тегін
таратылады. Конференцияға қатысушылар өз өтінішін жэне мақала түріндегі
материалдарды жариялау үшін 2014 жылдың 26 қарашаға дейін 1,0 интервал
арқылы “Word 2007” редакторында жоғары жэне томен жағынан - 2,0 см., сол
жэне оң жағынан - 2,5 см., бос жер қалдырып, жоғарғы сол жағында ӘЖК, екі бос
интервалдан соң қою шрифтімен бас әріппен жазылған мақаланың атауы, 2 бос
интервалдан соң авторлардың аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы,
мекеме атауы, 1 интервалдан соң азат жолдан басталған баяндама мэтіні “Times
New Roman” шрифтісінде 14 п.т. кегльмен басылған мақала түрінде толтырылған
тіркеу түрімен бірге А4 форматты қағаздағы жэне электронды нүсқа (материал
көлемі 5 беттен аспауы тиіс) жолдауы тиіс. Конференция қазақ, орыс тілдерінде
жүргізіледі. Көрсетілген мерзімнен кейін жіберілген немесе талапқа сай келмейтін
материал дар қарастырылмайды.
Конференция материалдарын мына мекен-жайға жіберуіңізді сүраймыз:
БҚО, 090000, Орал қаласы, Мүхит кошесі 45/1, 3 -каб., Батыс Қазақстан
облысының дін істері басқармасы (e-mail: dinkgwZimail.ги)
Толық ақпаратты алу үшін Гиззатов Саялбек Махамбетұлына хабарласуға
болады: жүмыс тел. 8(7112) 24 30 56, үялы тел. 87026562000; Жәрдемгалиев Өркен
Төлеугалиүлы жүмыс тел. 24-05-98, 24-44-11, үялы тел. 87028867440
Мақалалар авторлық редакциялаумен жарияланады. Конференцияға қатысу
шығындары қатысушы жақтың өз есебінен төленеді.
Тіркеу түрі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тегі, аты-жөні (толығымен)
Жұмыс орны, мекен-жайы (толығымен)
Ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы
Баяндама тақырыбы
Жұмыс бағыты
Телефон(жұмыс, үй, ұялы),факс, e-mail
Конференцияға қатысу түрі

Үйымдастыру комитеті

Акимат Западно-Казахстанской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Акимат Западно-Казахстанской области 5 декабря 2014 года приглашает
Вас принять участие в международной научно-практической конференции на тему
«Практические вопросы профилактики религиозного радикализма».
Основные направления работы конференции:
1. Система ценностей ислама и культурное развитие Казахстана в эпоху
глобализации.
2. Религиозное просвещение - основной фактор профилактики радикализма.
3. Пути совершенствования методов по противодействию радикализму и
экстремизму.
Рабочие языки конференции: казахский, русский.
Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника и
распространяться на безвозмездной основе. Для участия в конференции
необходимо до 26 ноября 2014 года выслать по почте или на электронный адрес:
• заявку на участие в конференции;
распечатку текста доклада и электронную версию, оформленные в
соответствии с требованиями (шрифт Times New Roman, 14 пт., поля верхние и
нижние - 2,0 см., левое и правое стороны - 2,5 см.; междустрочие 1 интервал,
“Word 2007”; в правом верхнем углу УДК, после просвета в 2 интервала название
доклада заглавными буквами, жирным шрифтом, ниже после просвета в 2
интервала - фамилии и инициалы авторов, ученая степень, звание, должность,
название организаций, через 1 интервал - текст доклада с красной строки; формат
страницы А4, материал не должен превышать 5 страниц); Материалы,
представленные позднее указанного срока или оформленные в несоответствии с
требованиями, не рассматриваются.
• все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание,
питание), оплачиваются за счет отправляющей стороны.
•

ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. докладчика (полностью)
Место работы, рабочий адрес (полностью)
Ученая степень, звание, должность
Тема доклада
Направление работы
Телефон (рабочий/ домашний/мобильный), факс,
e-mail
Форма участия в конференции (очная/заочная)

Адрес и контактные телефоны:
ЗКО, 090000, г.Уральск, ул. Мухита 45/1 каб. 3, Управление по делам
религии Западно-Казахстанской области, e-mail (e-mail: dinzko(a),mail.ru);
За дополнительной информацией обращаться к Гиззатову Саялбеку
Махамбетовичу: раб.тел. 8(7112) 243056 , сот.тел. 87026562000; Жардемгалиеву
Оркену Тулеугалиевичу: раб тел. 8(7112) 240598, 244411, сот.тел. 87028867440
ОРГКОМИТЕТ

