Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі
Ғылым комитеті
М.О.Әуезов атындагы Әдебиет және өнер институты
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет жэне өнер институты 2015 жылдың 16 қазан күні
көрнекті фольклортанушы, ¥ҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, ҚР
Мемлекеттік сыйлығының иегері Сейіт Асқарүлы Қасқабасовтың туғанына 75 жыл
толуына арналған «С.Қасқабасов және қазақ фольклористикасы» атты Халықаралық
ғылыми-теориялық конференция өткізеді.
Конференцияда галымныц өмірі мен шығармашылығына қатысты өзекті мэселелер
қозғалады. Іс-шараға шетелдік жэне отандық танымал әдебиеттанушы, фольклортанушы
ғалымдар, жоғарғы оку орындарының профессорлары мен оқытушылары, докторанттар
(PhD), магистранттар қатысады.
Конференция жұмысы төмендегідей бағыттарда жүргізіледі:
1-секция: «Фольклортану мен әдебиеттанудың озекті мэселелері»
2-секция: «Қазак халқының мэдени жэне рухани мұрасы»
Баяндамалар 22 қыркүйектен кешіктірілмей электронды нұсқада, көлемі 7-беттен
аспайтыи, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1, ені тецестірілген; азат жол
- 1 см, беттің бағдары - кітаптық, жоғары жэне төменгі шеті - 2,0, сол жағы - 3,0, оң жағы
- 1 см. жіберілуі тиіс.
Баяндаманың аты ортада бас әріппен жазылады. Оның астында екі аралықтан соң бас
әріппен автор(лар)дың аты-жөні жэне тегі, қызмет орны, ел (мемлекет) аты оң жаққа
курсивпен беріледі. Келесі жолға мақала мэтіні жазылады. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі мақаланың соңында беріледі. Такырыпқа, конференция талаптарына сэйкес
келмейтін баяндамалар жинақта жарияланбайды.
Баяндамалар казак, орыс тілдерінде қабылданады жэне конференция материалдары
алдын-ала жарык көреді.
Конференцияга катысушылардың жол қаражаты жіберуші ұйымныц есебінен
толенеді. Қатысушылар баяндамамен бірге төмендегі үлгі бойынша толық мәліметтер
жіберу керек:
1. Қатысушының толық аты-жөні
2. Қызметі, ғылыми атагы, гылыми дәрежесі
3. Жүмыс орныныц толык атауы
4. Пошталық мекен-жайы
5. Телефон, факс
6. e-mail
7. Баян дам а атауы
Мақалаларыңызды litart@bk.ru; alibekuly_a@mail.ru электронды мекен-жайына
жіберулеріңізге болады.
Конференция 2015 жылдыц 16 казан күні «Ғылым ордасыныц» кіші мэжіліс залында
етеді (Алматы қаласы, Шевченко кошесі, 28). Басталуы саг. 10.00-де.
Біздің мекен-жайымыз:
Алматы қаласы, Қүрмангазы-29. ¥йымдастыру комитеті.
Факс: (7272) 272 79 43; 272 79 83. Тел: 73272) 272 74 11 (105).

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Комитет науки
Институт литературы и искусства им.М.О. Ауэзова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16 октября 2016 г. Министерство образования и- науки РК и Комитет науки,
Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова проводят Международную научнотеоретическую конференцию «С.А.Каскабасов и казахская фольклористика»,
посвященную 75-летию академика НАН РК, доктора филологических наук, лауреата
Государственной премий Республики Казахстан Каскабасова Сеита Аскаровича.
Для участия в конференции приглашаются ученые и преподаватели вузов,
магистранты и молодые исследователи гуманитарной сферы.
Работа конференции будет проходить по 2 направлениям:
1. «Актуальные проблемы литературоведения и фольклористики»
2. «Культурное и духовное наследие казахов».
Для участия в конференции следует представить заявки и доклады не позднее 20
сентября сего года. Материалы будут изданы к началу конференций. Официальные языки
конференции: казахский, русский. Объем докладов не должен превышать 7 страниц;
межстрочный интервал - 1 (одинарный). В правой верхней части листа печатается
фамилия и инициалы автора, место работы, ученая степень и звание. В середине листа название тезисов или доклада. Сноски даются в конце текста. Доклады должны быть
представлены в электронной версии с приложением одного экземпляра отпечатанного
текста.
Текст должен быть набран в WORD 7.0 или RTF. Для докладов на русском языке шрифт Times New Roman, кегль 14; на казахском языке - Times New Roman, кегль 14.
Поля: верхнее - 2, нижнее - 2, правое - 2, левое - 3.
Все расходы, связанные с приездом и пребыванием в г.Алматы, - за счет участников.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Заявка на участие в конференции должна включать:
1. Ф.И.О.
2. Ученая степень
3. Ученое звание
4. Место работы и должность
5. Название доклада
6. Адрес, телефон, e-mail
Заявки на участие и материалы просим направлять по адресу:
050010, г.Алматы, ул. Курмангазы 29, ИЛИ им. М.О.Ауэзова
Тел., факс 8 (327) 2727943, 2727983.
e-mail: litart@bk.ru; alibeku 1v afW.mail.ru

