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інформація

Українське географічне товариство, Національна спілка краєзнавців, Житомирська обласна державна 
адміністрація, Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині та його відділення у 
Малині, Малинська міська та районна ради проводять �9-3� вересня 2011 р. у м. Малині Житомирської 
області Міжнародну науково-краєзнавчу конференцію «м.м. миклухо-маклай – вчений,  мандрівник, 
гуманіст», присвячену 165-річчю від дня його народження. 

 На конференції передбачається розглянути такі питання: 
Життєвий та науковий шлях М�М� Миклухо-Маклая: 
1. Внесок М.М.Миклухо-Маклая у науку; 
2. М.М. Миклухо-Маклай – мандрівник, дослідник природи та населення Океанії;
3. М.М. Миклухо-Маклай – громадський діяч;
4. М.М. Миклухо-Маклай і Україна; 
5. Актуальність гуманістичних поглядів М.М. Миклухо-Маклая в сучасних умовах.
Малинщина у просторі й часі:
1. Джерелознавство та історія краю; 
2. Соціально-економічні та екологічні проблеми; 
3. Туристично-рекреаційні можливості краю;
4. 140-річчя заснування Малинської паперової фабрики; 
5. 15-річчя створення Малинської фабрики банкнотного паперу;
6. 70-річчя Малинської підпільної організації.
Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 8 сторінок, повідомлення – до 5 сторінок, набрані у 

редакторі ���R� у вигляді комп’ютерного файлу. Посилання на джерела і літературу у квадратних дужках,���R� у вигляді комп’ютерного файлу. Посилання на джерела і літературу у квадратних дужках, 
наприклад [3, с.15]. Матеріали, схвалені оргкомітетом, будуть надруковані у черговому випуску наукових[3, с.15]. Матеріали, схвалені оргкомітетом, будуть надруковані у черговому випуску наукових 
праць збірника «Велика Волинь». 

Заявки для участі в конференції та матеріали просимо надсилати до 3� травня 2011 р. 
за однією з адрес:          

Костриця Микола Юхимович, Путятинський 
пров.,14.  Товариство дослідників Волині,  
м.Житомир – 2  10002 
Тел.0662031162 (моб.)   

Тимошенко Василь Іванович, міськрада, м.Малин, 
Житомирська обл. 11600,  пл.Соборна, 6 а
Тел. (04133) 5-34-34, 0964334614, Ел.пошта: 
�rgviddill�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

Комиссия по политической географии Международного географического союза, Национальный коми- 
тет географов Украины, Институт географии  НАН Украины, Таврический  национальный университет 
имени В.И. Вернадского проводят 18-23 сентября 2011 г. международную научную конференцию 
«территориальная   идентичность   и   геополитика»
Место проведения: Украина (Киев, АР Крым)
Направления работы конференции:

1. Государственная и территориальная идентичностьГосударственная и территориальная идентичность
2. Глобализация и территориальная идентичностьГлобализация и территориальная идентичность
3. Государственное строительство и территориальные идентичности в Украине и других постсо-Государственное строительство и территориальные идентичности в Украине и других постсо-

ветских странах
Условия участия в конференции:

Официальные языки – английский, украинский и русский. Язык презентаций – P��er P�int – английский. 
Перевод дискуссии будет обеспечен
Организационный взнос составит (включая экскурсии): 
Ранняя регистрация – 300 евро (до 1.06.2011)
Поздняя регистрация – 350 евро (после 1.06.2011)
Материалы докладов до � июня ���� г.направлять по адресу ge�_c�nf2011�ukr.net
Оплата оргвзноса: банковским переводом через системы «�estern Uni�n», «PrivatM�ney» (СНГ),�estern Uni�n», «PrivatM�ney» (СНГ), Uni�n», «PrivatM�ney» (СНГ),Uni�n», «PrivatM�ney» (СНГ),», «PrivatM�ney» (СНГ), 
«M�neyGram», «Unistream». Имя получателя M�zg�vyi �rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номерUnistream». Имя получателя M�zg�vyi �rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номер». Имя получателя M�zg�vyi �rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номерM�zg�vyi �rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номер �rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номер�rtem, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номер, Ukraine, Kiev. После отправки взноса номерUkraine, Kiev. После отправки взноса номер, Kiev. После отправки взноса номерKiev. После отправки взноса номер. После отправки взноса номер 
перевода необходимо сообщить организаторам. 

Контактная информация
Адрес оргкомитета: Институт географии НАН Украины, ул. Владимирская, 44, Киев, 01034, 
Украина. Телефон: +380 (44) 234-61-93, мобильный телефон - +380 (50) 386-73-24 (ученый секретарь 
конференции), факс: +380 (44) 234-32-30.




