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С.Торайгыров атындағы
Павлодар мешіекеттік
университетінің ректоры,
А.Өрсариевке

Құрметті Арын Амангелдіұлы!
«Ел-шежіре» қоғамдық коры Алматы қаласы әкімдігімен бірлесіп
«Қазак хандығының 550 жылдығы: тарихы, идеясы, сабактастығы»
тақырыбында республикалық конференция өткізуді жоспарлап отыр.
Конференция «2015 жылғы Қазак хандығының 550 жылдык мерейтойын
дайындау және өткізу туралы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоксандағы
№1448 қаулысы аясында үйымдастырылады.
Осыған орай, Сізден осы шараның кұрметті қонағы болуыңызды
сұраймыз.
Сонымен катар, осы конференцияның жинағына университет атынан
материалдар
ұсынуға
және
конференцияның
ақпараттық
хатын
университеттің гуманитарлық саладағы факультеттеріне таныстыруға ықпал
етуіңізді сұраймыз.
Қосымша: 2 парақ

Н.Өнсрбсккьпы, 3 94 42 91

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ
«ЕЛ-ШЕЖІРЕ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

«ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫ: ТАРИХЫ, ИДЕЯСЫ,
САБАҚТАСТЫҒЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ГЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ

Өтетін уақыты:2014 жылғы 23 қыркүйек
Өтетін орны:Алматы қаласы, ¥лттық ғылыми кітапхана

Конференция тақырыбының негізгі бағыттары
1. Қазақстан тарихы (қолжазбатану, тарих, археология және этнология);
2. ¥лттық идея (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, философия, дінтану);
3. Сабақтастық (дүниетаным, тіл білімі, әдебиеттану, психология).

Конференцияның ресми тілдері: қазақ және орыс
Конференцияға Республикамыздағы тарих, филология, философия, шығыстану,
мәдениеттану, саясаттану, психология, педогогия салаларының ғалымдары жэне ғылыми-зерттеу
институттарьі мен орталықтарының кызметкерлері шақырылады. Конференцияның материалдары
жинақ түрінде шыгарылады(ұйымдастырушылар тарапынан).
Конференцияның үйымдастыру комнтетінің мекен-жайы:
Алматы қаласы, Абай даңгылы, 143, Баспалар үйі, «Ел-шежіре» қайырымдылық қоры»
қоғамдық қоры, т/ф: 8(727)394 42 91, E-mail: elshezhireff@mail.ru
Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар мен қатысу шарттары:
1. Көлемі 5-7 беттік компьютер басылымында Times New Roman, 14 кегль, беттің сол
жағынан - 3 см, жогаргы жэне төменгі жағынан - 2 см, оң жағынан - 1,5 см, жол арасы - бір
интервал.
2. Баяндама тақырыбы ірі шрифтпен берілуі тиіс. Тақырып пен мэтін арасы екі жолмен
бөлінеді. Тақырыптың үстіңгі оң жағына автордың аты-жөні, жүмыс орыны, лауазымы, гылыми
дәрежесі мен ғылыми атагы жэне қаланың аты жазылады.
3. Әдебиеттер тізімі мен сілтемелер мақаланың соңына араб цифрларымен тік бүрышты
жақшаның ішіне алынып [1.5 6.] ГОСТ бойынша беріледі.
4. Мақала соңындағы түйін казақ, орыс тілдерінде берілуі керек.
6. ¥йымдастыру алқасы сапасыз, қойылган талаптарга сэйкес келмейтін мақалаларды кері
қайтаруға қүқылы.
Конференцияға қатысу үшін баяндамалар үйымдастыру алқасының мекен-жайына 2015
жылдың 15қыркүйекке дейін жіберілуі тиіс.
Конференцияга қатысушылардың жол жэне жатын орыншығындары қатысушы тарап
есебінен төленеді.

ҮЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРJIAMАСЫ
20.05.2015
Конференция

09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-15.00
15.00-17.00
17.00-17.30

Тіркеу
Пленарлъщ мәжіліс
Баяндамалар.
Кофе-брейк
Секцияльщ мәжіліс
Кофе-брейк
Секция жүмысыныц жалгасы
Қорытынды сөз. Конференция жабылу салтанаты

Тіркеу қағазы

1.

Фамилия:

2.

Аты:

3.

Әкесінің аты:

4.

Ғылыми атағы:

5.

7.

Мекеме аты (ғылыми мекеме, ЖОО,
мекен-жайы т.б.)
Автордьщ мекен-жайы (пошталық
индексі міндетті)
E-mail (міндетті)

8.

Телефон / факс

9.

Баяндаманың атауы /мақала

6.

10. Қажетті техникалық кұралдар
11. Қонақ үйден орын қажеттігі (ия, жоқ)

