Ісламський університет
за підтримки
Духовного управління мусульман України.
Науково-практичний семінар: «Арабська мова. Історія та
сучасність»
Запрошуємо студентів, аспірантів і науковців прийняти участь у роботі науковопрактичного семінару «Арабська мова. Історія та сучасність», присвяченого
Міжнародному дню арабської мови, започаткованого Всесвітньою Організацією
Об’єднаних Націй.
Семінар відбудеться 18 грудня 2017 р. о 10-00 в конференц-залі Київської
соборної мечеті «Ар-Рахма».
За результатами роботи семінару буде виданий збірник тез доповідей.
Робочі мови семінару: українська, арабська.
Участь у семінарі безкоштовна.
Тематичні напрями семінару:
Арабська мова. Історія та сучасність.
1. Літературна арабська мова та діалекти.
2. Мистецтво арабської каліграфії.
3. Історія вивчення арабської мови в Україні.
Арабська мова і мовна система в Україні.
1. Транскрипція і транслітерація як способи поповнення лексичної бази
української та російської мов (на основі ісламської термінології).
2. Проблеми транслітерації релігійної термінології. Кур’ан і зміст його Аятів.
3. Аналіз практичної і наукової транслітерації арабської мови в українській та
російській мовах.
4. Арабські діакритичні знаки в сучасній мові; в релігійній та мовознавчій
літературі. Історія й причини вживання.
5. Відмінність в підходах транскрипції і транслітерації.
6. Розробка єдиного стандарту.
Нововведення в арабській мові.
1. Запозичення слів іншомовного походження в арабській мові.
2. Нові запозичені звуки в арабській мові. Правопис і вимова.
БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД УЧАСНИКІВ НАШОГО СЕМІНАРУ!

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
Тема доповіді
Науковий ступінь, вчене звання
Основне місце роботи (навчання) та посада
E-mail
Контактний телефон

Заявку на участь в семінарі відправляти разом з тезами доповідей в електронному
вигляді на електронну адресу : islam.univer.ukraine@gmail.com.
Вимоги щодо матеріалів
Надані матеріали мають відповідати наступним вимогам:
1. Об’єм тез доповіді не більше 3 сторінок тексту (формат А-4).
2. Поля зліва, справа, згори, знизу – 2 см.
3. Розмір шрифту - 14 пт, Times New Roman. Інтервал – 1,5 вирівнювання «по
ширині».
4. Вимоги до структури тез доповіді:
- індекс УДК;
- прізвище та ініціали автора (авторів), вчена ступінь і звання,
- основне місце роботи автора (-ів);
- назва статті (великими літерами напівжирним шрифтом);
- анотація;
- ключові слова;
- текст;
- висновок;
- список використаної літератури.
5.
Тези
доповідей
приймаються
в
електронному
вигляді
на
islam.univer.ukraine@gmail.com Тема листа має містити прізвище автора і назву
доповіді.
З усіх питань, що стосуються семінару, можна звертатись за адресою:
04071, г. Київ, вул. Лук’янівська, 46
Тел: (044) 465-18-77/78.
Факс: (044) 465-18-76.
Е-mail: islam.univer.ukraine@gmail.com
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, що не відповідають вказаним вимогам.
Матеріали не повертаються.

