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Шановні науковці та громадо! 
ОГОЛОШУЄМО 

 
 

прийом матеріялів на розгляд до друку в Х томі «Західньоканадського 
збірника», присвяченого темі «Візуальне мистецтво»  

 
 

До публікації приймаються статті та матеріяли, які висвітлюють теми, 
пов’язані з візуальним мистецтвом (включно з фотографією) у Західній 
Канаді та у Канаді в цілому. 
  
 
 
Категорії подань: 

1. Наукові статті  
2. Матеріяли з громадського життя 
3. Документи (історичні документи, які висвітлюють певну тему з коментарями) 
4. Спогади  
5. Постаті (есеї про історичні постаті діячів, пов’язаних з мистецтвом) 
6. Рецензійні статті та рецензії (на публікації на теми, пов’язані з мистецтвом, видані 

після 2015 року) 
7. Матеріяли та каталоги виставок і їхній опис чи аналіз 

 
 
 
Просимо надсилати  матеріяли на розгляд до друку та коротке резюме до 1 
червня 2021 року д-ру Іванові-Павлові  
Химці на електронну адресу: jhimka@ualberta.ca 

 

mailto:jhimka@ualberta.ca


 
Вимоги до оформлення публікацій: 

1. Матеріяли з громадського життя та рецензії обсягом не більше 3000 слів, всі інші 
публікації – не більше 6000 слів,  коротке резюме - 200 слів максимум, 
бібліографічна нотатка - 200 слів максимум. 

2. Мови публікації: українська і англійська.  
3. Правопис: допускається харківський і правопис сучасної української мови. 
4. Назви газет, журналів, книжок, статей, творів беруться у квадратні лапки «». 
5. Зноски виносяться внизу сторінки. 
6. Текстовий редактор Microsoft Word. 
7. Основний текст друкувати через 2 інтервали шрифтом Тimes New Roman, 12 кеглів. 
8. Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,5 см. 
9. У центрі сторінки – великими літерами назва статті жирним шрифтом – 12 кеглів. 
10. Ім’я та прізвище автора, місце проживання розміщувати посередині сторінки через          

2 рядки нижче і  виділяти жирним шрифтом (розмір 12 кеглів). 
11. Покликання, цитати, ілюстративний матеріял та список використаної літератури        

оформляти за вимогами MLA 8 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/22/ . 
12. Публікацію подавати без автоматичних переносів слів. 
13. У тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-). Скорочення подавати на зразок: і             

т. ін., XX ст. 
14. Спеціяльні шрифти, символи чи ілюстрації просимо подавати окремими файлами (з          

належними дозволами на відтворення). 
 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також         
правильність перекладу покладено на автора статті. Редакційна колегія має право          
рецензувати та редагувати тексти статей. 

 
 
 
 
Зразок: 
 
 

КАНАДСЬКА ФУНДАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ 
(НОТАТКИ ПРО МИСТЕЦТВО АЛЬБЕРТИ) 

 
 

Богдан Гаврилюк, Саскатун 
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