Шановні колеги!
Відділ лексикології та лексикографії Інституту української мови НАН
України запрошує Вас до участі в збірнику наукових праць “Лексикографічний бюлетень”, де є такі рубрики:
1. Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика.
2. Словникові матеріали. 3. Персоналії. 4. Рецензії, анотації. 5. Хроніки.
Збірник висвітлює питання, пов’язані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського та іноземного словникарства, лексикологією, фразеологією, а також
із проблемами структурного, семасіологічного, комунікативного та ін. аналізу мовного матеріалу як передумови його кодифікації й параметризації,
зокрема корпусної.
Вимоги до оформлення матеріалів:
– поля: праве – 1,5 см; ліве, верхнє та нижнє – по 2,5 см;
– гарнітура Times New Roman; розмір 14; інтервал звичайний;
– абзацний відступ 0,5 см, міжрядковий інтервал 1,5;
– ініціали в межах статті подавати уніфіковано через знак “нерозривний
проміжок” (Ctrl+Shift+проміжок): М. П. Лісовий;
– назву друкувати по центру з великої літери; прізвище, ім’я, по батькові
автора – у правому куті над назвою;
– відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання, посада, місце роботи) та УДК розміщувати на окремому аркуші, зазначивши адресу й контактний телефон;
– після статті обов’язкові резюме і ключові слова українською та англійською мовами (7–10 рядків), а також ім’я, прізвище автора, назва
статті англійською;
– список використаної літератури подавати нумеровано в кінці статті за
алфавітом, посилання в тексті оформляти у квадратних дужках, напр.: [21:
107; 22: 15; 23], [СУМ, ХІ: 56].
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– список джерел, скорочень подавати в алфавітному порядку, після списку літератури, причому між скороченням і повною назвою джерела –
знак табуляції, напр.:

Джерела
СДЯ Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. И. Аванесов. –
М., 1989. – Т. 1 – 6.
Сл.РЯ Словарь русского языка XI–XVІІ вв. – М.: Наука, 1975. – Вып. 1.
– посилання на джерела ілюстративних матеріалів робити у квадратних
дужках, напр.:
.../ Далі йду тим шляхом до мети / І несу покути свій тягар [Забашт: 45];
– назву, абзаци, відомості про автора та інше не форматувати за допомогою знака проміжку, стилями заголовків тощо;
– матеріали подавати як файл у форматі Word 97 (або пізніша версія) та
в друкованому варіанті (у двох примірниках) або надсилати за електронною
адресою: ok‑t@mail.ru;
– спеціальні шрифти (у разі їх використання) надсилати разом із файлом статті або прикріплювати до тексту (Сервіс–Параметри–Збереження–
Приєднати шрифти TrueType); для наголосу використовувати символ Юнікод F009; розрізняти дефіс і тире;
– для авторів без наукового ступеня – дві рецензії від фахівців з науковим ступенем (хоча б одна з них – від філолога), одна з яких має бути з
іншої організації. Питання, які обов’язково треба висвітлити у рецензії на
статтю: 1) опис об’єкта дослідження; 2) актуальність роботи; 3) наукова новизна; 4) значення одержаних результатів дослідження; 5) недоліки роботи;
6) рекомендації.
Бюлетень є фаховим виданням зі спеціальності 10.02.01 – українська
мова (див. “Бюлетень Вищої атестаційної комісії України”, 2005, вип. 9: 21).
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Матеріали до 21 випуску просимо надсилати до 15 вересня 2012 року
за адресою:
Відділ лексикології та лексикографії (для Оксани Тищенко)
Інститут української мови НАН України,
вул. М. Грушевського, 4,
м. Київ, 01001, Україна
тел.: 097‑339‑836‑7;
e‑mail: ok‑t@mail.ru.
Редакційна колегія

