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1. Друга міжнародна науково-технічна конференція  
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2013» 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ 
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ 

 
Друга міжнародна науково-технічна конференція 
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2013» 

(результати, проблеми, перспективи) 
(ComInt-2013) 
(www.itp.ck.ua) 

 
Сателітна конференція 

«Інформаційні технології в системах навчання та контролю знань» 
14-18 травня 2013 р. 
Україна, Черкаси 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у другій Міжнародній науково-технічній 
конференції, яка відбудеться у місті Черкаси (Україна) з 14 по 18 травня 2013 
року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Конференція є другим міжнародним зібранням науковців, викладачів, 

аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі 
Черкаського державного технологічного університету та Академії пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля, з метою вивчення передового досвіду 
розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері 
інтелектуальних обчислень. 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень: 
– концептуальні проблеми інтелектуальних обчислень; 
– сучасний стан, задачі та перспективи інтелектуальних обчислень; 
– філософія інтелектуальних обчислень; 
– філософські аспекти штучного інтелекту. 
2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень: 
– генетичні алгоритми; 
– генетичне програмування; 
– гібридні інтелектуальні технології; 
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– ДНК-обчислення; 
– еволюційне програмування; 
– експертні системи; 
– інтелектуальні агенти та мультиагентні системи; 
– інтелектуальні імунні системи; 
– інтелектуальний аналіз даних; 
– машинне навчання та самонавчання; 
– метаевристики; 
– нейронні мережі та зростаючі мережі; 
– нечітке логічне виведення; 
– нечіткі нейронні мережі; 
– подання знань та їх менеджмент; 
– програмування генетичних виразів; 
– системи класифікації та розпізнавання образів; 
– системи, що базуються на знаннях. 
3. Прикладні застосування інтелектуальних обчислень: 
– в енергетиці; 
– в освіті та наукових дослідженнях; 
– при обробці зображень та звукових сигналів; 
– при прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій; 
– у бізнесі та фінансовій сфері; 
– у біоінформатиці; 
– у веб-системах та додатках; 
– у медицині; 
– у природномовних додатках; 
– у промисловості; 
– у процесах прийняття рішень; 
– у робототехніці; 
– у системах машинного та комп’ютерного зору; 
– у системах навчання та контролю знань; 
– у соціально-економічній сфері. 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ САТЕЛІТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– методологічні проблеми створення автоматизованих систем навчання і 
контролю знань (АСНКЗ); 

– моделі і методи автоматизованого навчання; 
– ефективність і технологічність автоматизованого контролю і 

самоконтролю знань; 
– адаптивні технології в АСНКЗ; 
– тестування як проблема і технологія; 
– технології автоматизованого формування тестів; 
– інструментальні засоби автоматизованого навчання і контролю знань. 
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська. 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
15 березня 2013 – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей; 
20 березня 2013 – кінцевий термін повідомлення 
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про прийняття / відхилення доповіді; 
30 березня 2013 – кінцевий термін оплати. 
 

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ 
Кандидати для участі у конференції повинні надіслати електронною 

поштою на адресу Оргкомітету (comint2013@gmail.com ): 
– заповнену заявку на участь у конференції (для кожного співавтора) з 

назвою файлу Прізвище І.П._РФ.doc (наприклад, Іванов П.П., Семенов 
А.К._РФ.doc); 

– матеріали доповіді з назвою файлу 
Прізвище І.П..doc; 
Оформлення матеріалів 
Доповідь може бути підготовлена однією з офіційних мов конференції. 

Обсяг – 1-2 повних сторінки (4 сторінки для пленарних доповідей), поля – 2 см, 
міжрядковий інтервал одинарний. Текст тез необхідно підготувати за 
допомогою Micrsoft Word у форматі (.doc). Шрифт – Times New Roman (Cyr), 
розмір – 12 pt. Зразок оформлення тез знаходиться в додатку. 

Друковані матеріали 
Тези доповідей планується видати окремим збірником до початку роботи 

конференції. Програма та збірник матеріалів будуть вручені учасникам при 
реєстрації. 

Доповіді, які викличуть найбільшу зацікавленість, будуть рекомендовані 
до друку в фахових журналах «Науковий вісник НТУУ «КПІ»», «Науковий 
вісник КНУ» та «Вісник ЧДТУ». 

 
ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Оргвнесок конференції покриває публікацію матеріалів доповіді, вартість 
одного примірника праць конференції, частково організаційні витрати і 
становить на матеріали однієї доповіді (розмір внеску визначається за 
співавтором, який має найвищий науковий ступінь і/або вчене звання): 

Категорія учасників                                   Обсяг внеску 
Учасники з України                                   270 грн. з ПДВ 
Студенти і аспіранти з України                120 грн. з ПДВ 
Закордонні учасники                                  50 евро з ПДВ 
Закордонні студенти і аспіранти               25 евро з ПДВ 
Заочна участь                                              120 грн. з ПДВ 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Ю. Лега – проф. (Україна, співголова), 
М. Кришталь – проф. (Україна, співголова), 
Ю. Зайченко – проф. (Україна, співголова), 
Є. Бодянський – проф. (Україна), 
А. Верлань – проф. (Україна), 
О. Волошин – проф. (Україна), 
Л. Гуляницький – проф. (Україна), 
В. Донченко – проф. (Україна), 
Є. Івохін – проф. (Україна), 
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В. Котов – проф. (Бєларусь), 
Н. Куссуль – проф. (Україна), 
В. Литвинов – проф. (Україна), 
М. Маляр – доцент (Україна), 
К. Марков – PhD (Болгарія), 
О. Різник – проф. (Україна), 
О. Руденко – проф. (Україна), 
Г. Сетлак – проф. (Польша), 
В. Снитюк – проф. (Україна), 
А. Тимченко – проф. (Україна), 
Б. Федунов – проф. (Росія), 
С. Штовба – проф. (Україна). 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Черкаський державний технологічний університет, Академія пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Т. Качала (співголова), В. Снитюк (співголова), 
О. Джулай, А. Биченко, О. Єгорова, 
О. Землянський, С. Говорухін. 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Віталій Снитюк, Ольга Єгорова 
Кафедра інформаційних технологій проектування, 
Факультет інформаційних технологій і систем 
Черкаський державний технологічний університет 
м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, Україна 
Тел.: +38 0472 730235; E-mail: snytyuk@gmail.com  
Веб-сайт конференції (додаткова інформація) www.itp.ck.ua 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Черкаський державний технологічний університет 
м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, 18006, Україна www.chiti.uch.net   
Конференція ІО-2013 відбудеться в м. Черкаси, яке є регіональним центром 

України. Черкаси розташовані на правому березі Кременчуцького водосховища, 
побудованого у середній течії Дніпра. Населення міста – 286 333 жителів (на 1 
жовтня 2012 року). Через територію області протікає річка Дніпро та її численні 
притоки — Вільшанка, Тясмин та інші. Значна кількість населених пунктів 
Черкащини пов’язана з іменами видатних людей. На території Черкаської 
області розміщені такі географічні об’єкти як Холодний Яр, Ірдинське болото, 
Дуб Максима Залізняка, Богданова Гора, Тарасова (Чернеча) гора, а також: 

– Шевченківський національний заповідник; 
– Національний заповідник «Чигирин»; 
– Історико-культурний заповідник «Батьківщина 
– Т.Г. Шевченка»; 
– Історико-культурний заповідник «Трахтемирів»; 
– Національний дендрологічний парк «Софіївка». 
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2. DSMSI-2013 
 

XVI Міжнародна конференція 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ 
ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 

29-31 травня 2013 
Київ, Україна 

 

 

ОРГАНІЗОВАНА 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

(факультетом кібернетики) 
РАЗОМ З 

Київським національним економічним університом імені Вадима Гетьмана 
Національним комітетом України з теоретичної та прикладної механіки 

Інститутом математики НАН України 
Інститутом механіки НАН України 

Інститутом кібернетики НАН України 
 

ПОШТОВА АДРЕСА 
DSMSI - конференція, кафедра моделювання складних систем, факультет 
кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. 
Володимирська 64, Київ, Україна, 01601. 

КОНТАКТИ 
Телефон: (380 44)258 8984 
Факс: (380 44)266 1059 
Сайт: http://www.DSMSI.univ.kiev.ua 
E-mail: DSMSI@univ.kiev.ua 

 
ТЕМИ: 

1. Maтематичні методи дослідження систем. 
 Якісні методи дослідження диференціальних, функціонально-
диференціальних та різницевих систем. 
 Дослідження стійкості динамічних систем. 
 Біфуркація та хаос в динамічних системах. 
 Використання методів О.М. Ляпунова в дослідженні систем. 

2. Математичне моделювання процесів 
 Математичне моделювання та дослідження фізичних, технічних, хімічних 
та біологічних процесів. 
 Математичне моделювання в надпровідних системах. 
 Moделювання та дослідження технологічних процесів. 
 Математичні моделі в економіці та фінансах. 

3. Моделювання та дослідження процесів в механіці. 
 Математичне моделювання в механіці композиційних матеріалів. 
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 Моделювання та дослідження динамічних процесів в пружних та 
гідропружних системах. 
 Maтематичне моделювання в механіці зв'язаних полів. 

4. Maтематичні методи керування та оптимізації. 
 Mетоди керування. 
 Методи оптимізації. 
 Динамічні ігри 
 Нечітке моделювання та керування. 

5. Логіко-математичні методи моделювання. 
 Meтоди та засоби специфікації предметних областей. 
 Методи та засоби опису програмних систем. 
 Модельні та темпоральні формалізми моделювання динамічних систем. 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ 

15 березня 2013 – закінчення реєстрації та подачі тез; 
28 травня 2013 – день приїзду учасників; 
29-31 травня 2013 – Міжнародна конференція    DSMSI-2013.  
 
 
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
Алієв Ф. (Баку, Азербайджан), 
Андрєєв О.С. (Ульяновськ, Росія), 
Бабаєв А.Е. (Київ, Україна), 
Баштинец Я. (Брно, Чехія), 
Бойчук О.А. (Київ, Україна), 
Васильєв С.М. (Москва, Росія), 
Вербовський Я. (Познань, Польща), 
Ву Дж. (Торонто, Канада), 
Гіорі І. (Веспрем, Угорщина), 
Діблік Й. (Брно, Чехія), 
Домошницький О. (Арієль, Ізраїль), 
Іванов О.Ф. (Пенсильванія, США), 
Калітін Б.С. (Мінськ, Білорусь), 
Каранджулов Л. (Софія, Болгарія), 
Кубенко В.Д. (Київ, Україна), 
Магнуцька-Бланджі Е. (Познань, 
Польща), 
Мартинюк А.А. (Київ, Україна), 
Мєдвєдь М. (Братислава, 
Словаччина), 
Мюллер В. (Берлін, Німеччина), 
Редько В.Н. (Київ, Україна), 
Ружичкова М. (Жиліна, 
Словаччина), 
Чікрій A.О. (Київ, Україна) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Бичков О.С. (Київ, Україна), 
Григоренко О.Я. (Київ, Україна), 
Джалладова І.А. (Київ, зам. голови 
оргкомітету) 
Жук Я.А. (Київ, Україна), 
Кашпур О.Ф. (Київ, Україна), 
Кудін В.І. (Київ, Україна), 
Кухаренко О.В. (Київ, секретар 
оргкомітету), 
Ляшенко О.І. (Київ, Україна), 
Мазко О.Г. (Київ, Україна), 
Нікітченко М.С. (Київ, Україна), 
Онищенко С.М. (Київ, Україна), 
Подчасов М.П. (Київ, Україна),  
Хусаінов Д.Я. (Київ, голова 
оргкомітету), 
Черній Д.І. (Київ, Україна), 
Шатирко О.А. (Київ, секретар 
оргкомітету), 
Шатирко А.В. (Київ, зам. голови 
оргкомітету), 
Шкільняк С.С. (Київ, Україна). 
 
 

 



 8

ПОДАЧА ТЕЗ 
Доповіді можуть бути підготовлені на одній з трьох робочих мов 

конференції: українській, англійській, російській. Для кожної доповіді повинна 
бути заповнена окрема реєстраційна форма. Тези подаються англійською, 
російською або українською мовою на сайті конференції під час реєстрації, їх 
обсяг не повинен перевищувати однієї повної сторінки А4. Шаблон 
оформлення тез можна завантажити з сайті конференції. 
Автори повинні заповнити реєстраційну форму і подати тези до 15 березня 

2013 на сайті конференції: 
http://www.DSMSI.univ.kiev.ua/ 

Автори також можуть надіслати копію реєстраційної форми та тез на 
електронну пошту:dsmsi@univ.kiev.ua 
На пленарні доповіді відводиться 30 хв., на секційні - 15 хв. Плануються 

стендові доповіді. Кожен учасник може представляти не більше двох доповідей. 
Ми радимо всім учасникам представляти доповіді англійською мовою! 
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3. VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО» 

 
26– 29 сентября 2013 года 

 
 Московский институт иностранных языков, Российская академия наук, 
Российская академия лингвистических наук и научный журнал «Вопросы 
филологии» приглашают принять участие в VII Международной конференции 
«Язык, культура, общество», которая состоится в Москве в Президиуме 
Российской академии наук, 26– 29 сентября 2013 года. 
 
 Организаторы конференции: 
 Российская академия наук 
 Московский институт иностранных языков  
 Российская академия лингвистических наук 
 Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного 
наследия  
 Научный журнал «Вопросы филологии» 
 
 Оргкомитет: 
 Сопредседатели: 
 Академик РАН, вице-президент РАЛН, советник Президиума РАН, 
доктор филологических наук Е.П. Челышев 
 Ректор Московского института иностранных языков, Президент РАЛН, 
главный редактор журнала «Вопросы филологии» академик Э.Ф. Володарская 
 Академик РАН, Ректор Московского государственного института 
международных отношений (МИД-Университет), доктор политических наук, 
профессор А.В. Торкунов 
 Заместители Председателя: 
 Директор института языкознания РАН, член-корреспондент РАН, 
академик РАЛН, профессор, д.ф.н. В.М. Алпатов  
 Член-корреспондент РАН, академик РАЛН, профессор, д.ф.н. В.А. 
Виноградов 
 Руководитель НИЦ по национально-языковым отношениям Института 
языкознания РАН,  
 академик РАЛН, академик РАЕН, профессор, д.ф.н. В.Ю. Михальченко 
 Проректор по связям с общественностью МИИЯ А.А. Володарский 
 Члены оргкомитета: 
 В. Гоулд, директор Института английских исследований Лондонского 
университета 
 Я. Кирби, профессор Лозаннского университета, Швейцария 
 Т. Исон, Кембриджский университет, Великобритания 
 Дж. Робертс, Лондонский университет, Великобритания, профессор 
 Э. Бриз, профессор Наваррского университета, г. Памплона, Испания  
 А.Б. Куделин, академик РАН, заместитель академика-секретаря 
Отделения историко-филологических наук РАН, директор Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН, доктор филологических наук  
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 Э.Н. Шевякова, доцент, д.ф.н. 
 И.Г. Сорокина, ответственный секретарь научного журнала «Вопросы 
филологии», зав. кафедрой английского языка 
 В.З. Демьянков, зам. директора Института языкознания, д. ф. н., 
профессор 
 Технические работники: 
 Федотова Александра Львовна 8 499 267 89 71 
 Алтопуз Мария Олеговна 8 499 267 89 71 
 Галяева Мария Андреевна 8 495 632 25 33 
 
 Организаторы конференции оставляют за собой право в период 
подготовительной работы вносить изменения в состав Оргкомитета 
 
 Работа Конференции будет проводиться по приведенным ниже 
проблемам: 
1. Русский язык в современном мире (русский язык как национальный язык 
русского народа, русский язык на постсоветском пространстве, русский язык 
как один из мировых языков); 
2. Мировые и национальные языки, перспектива их развития, роль в 
современном обществе; Языковое планирование и законодательство; процесс 
глобализации и судьба малых языков;   
3. Теоретические и прикладные проблемы лингвистики; 
4. Культурология. Языки и культуры; 
5. Проблемы социолингвистики и психолингвистики; 
6. Проблемы перевода и лексикографии; 
7. Литература и искусство на рубеже столетий: исторические судьбы и 
перспективы; шекспироведение: российское и зарубежное; 
8. Проблемы лингводидактики, обучение речевой деятельности на 
иностранном языке; 
9. Общие вопросы истории, археологии и лингвистики; 
10. Актуальные вопросы жизни современного общества. Бизнес и 
коммуникация в глобализирующейся экономике: 
10.1 Инновационные приоритеты России; 
10.2 Бизнес-коммуникации в глобализирующейся экономике; 
10.3 Роль и место России в диалоге мировых культур; 
10.4 Образ Российской Федерации и других стран СНГ в зарубежных СМИ; 
11. Стендовые доклады. (Заочное участие) 
В Информационном Письме № 2 Оргкомитет планирует объявить темы 
«Круглых столов». 
 

Место проведения Конференции: г. Москва, Ленинский пр-т, 32а 
(м. Ленинский проспект), Президиум РАН. 

 
 Оргкомитет просит прислать до 31.01.2013 г. заявку на участие в 
конференции, а также тезисы докладов с резюме на русском и английском 
языках с указанием номера секции по электронному адресу: 
public@gaudeamus.ru или по почтовому адресу: Россия, 105005, Москва, ул. 
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Ладожская, д.9/8, МИИЯ, Оргкомитет конференции «Язык, культура и 
общество».  
 Дополнительную информацию о конференции можно получить по 
телефонам  
 (495) 632 25 33 (Галяева Мария Андреевна) 
 (499) 267 89 71 (Федотова Александра Львовна) 
 (499) 261 64 58 (по вопросам оплаты орг. взноса)  
 

Требования к оформлению тезисов 
 Объем тезисов не должен превышать 1 страницу текста. Тезисы следует 
высылать по электронной почте в виде приложенного файла или обычной 
почтовой доставкой с приложением дискеты в твердой упаковке (редактор 
Word, кегль 12, шрифт Times New Roman, интервал – 1, поля: слева 3 см, 
справа, вверху, внизу – 2 см). 
 Тезисы, присланные без заявки на участие в конференции, без резюме на 
русском и английском языках, без дискеты или электронной версии (по e-mail), 
приниматься не будут. 
 Оргкомитет конференции просит учесть, что длительность докладов на 
пленарных заседаниях составляет 20 минут, длительность докладов на 
секционных заседаниях – 15 минут. Отдельные доклады по желанию авторов 
могут быть оформлены в виде стендовых сообщений (заочное участие) 
 Пленарные доклады и полностью готовые секционные доклады, 
присланные до 01.03.2013 г., Оргкомитет предполагает издать до начала 
конференции. По итогам конференции будет издан сборник материалов, куда 
войдут доклады участников по представлению руководителей секций. Текст 
доклада не должен превышать 10 страниц. 
 Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 
 Просим перечислять оргвзнос за участие в конференции по следующим 
реквизитам: 
Получатель: НОУ «Институт Иностранных Языков» ИНН 7703029013, КПП 
770301001, наши банковские реквизиты: «Сбербанк РФ» г. Москва, 
Краснопресненское ОСБ № 1569,  
р/с 40703810538170101323, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.  
 Оргвзнос за участие в конференции – 1500 руб. 
 Оргвзнос для иностранных участников (кроме представителей СНГ) 
составляет $70; участники конференции из стран СНГ производят оплату 
регистрационного взноса в размерах, установленных для граждан РФ. 
 В платежном документе обязательно укажите назначение платежа и 
ФИО отправителя (участника конференции). Просим Вас предъявить 
оригинал платежного документа при регистрации. 
 Убедительно просим Вас в ближайшее время подтвердить свое участие 
в Конференции, а также сообщить о необходимости (или отсутствии таковой) 
бронирования номера в гостинице. 
 Стоимость номера в гостинице в сутки (около €150) 
 Стоимость номера в общежитии аспирантов (€30) 
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4. UPCOMING WSEAS CONFERENCES  for 2013 
 

The following conferences are co-organized in Milan by WSEAS and NAUN: 
 
1st International Conference on VLSI Design and Implementation (VLSI '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=445 ) 
1st International Conference on Computer Generated Design (CGD '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=462 ) 
1st International Conference on Computer Generated Imagery (CGI '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=496 ) 
____________________________________________________________________ 
 

Cambridge, MA, USA, January 30 - February 1, 2013 
Scientific Sponsor: University Kebangsaan, Malaysia 
 
19th WSEAS American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2056 ) 
12th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering 
(AEE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2075 ) 
12th WSEAS International Conference on Applications of Computer Engineering 
(ACE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2092 ) 
7th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances 
(MMF '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2109 ) 
 
The following conferences are co-organized in Cambridge, MA by WSEAS and 

NAUN: 
 
7th International Conference on Communications and Information Technology (CIT 
'13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=2126 ) 
7th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2144 ) 
1st International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives 
(PEED '13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=2243 ) 
4th International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2196 ) 
 
7th International Conference on Energy and Development, Environment and 
Biomedicine (EDEB '13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=2161 ) 
1st International Conference on Climate Change (CLICH '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2260 ) 
1st International Conference on Mathematical, Computational and Statistical 
Sciences (MCSS '13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=2277 ) 
7th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM 
'13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=2178 ) 
4th International Conference on Education and Educational Technologies (EET '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2213 ) 
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Cambridge, UK, February 20-22, 2013 
 
12th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge 
Engineering and Data Bases (AIKED '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2295 ) 
12th WSEAS International Conference on Software Engineering, Parallel and 
Distributed Systems(SEPADS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2312)  
12th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and 
Optical Communications (EHAC '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2329 ) 
12th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and 
Automation (ISPRA '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2329 ) 
 
5th WSEAS International Conference on Nanotechnology (NANOTECHNOLOGY 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2367 ) 
10th WSEAS International Conference on Engineering Education (EDUCATION 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2384 ) 
6th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, 
Engineering Geology (EMESEG '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2401 ) 
6th WSEAS International Conference on Urban Planning and Transportation (UPT 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2418 ) 
 
The following conferences are co-organized in Cambridge, UK by WSEAS and 

NAUN: 
 
1st International Conference on Structural Engineering (STENG '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2435 ) 
1st International Conference on Mineralogy (MINERAL '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2452 ) 
1st International Conference on Early Childhood Education (ECED '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2477 ) 
____________________________________________________________________ 
 

Lemesos, Cyprus, March 21-23, 2013 
Scientific Sponsor: Frederick University, Cyprus 
 
9th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and 
Sustainable Development (EEESD '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3049 ) 
12th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications, 
Computers (DNCOCO '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3069 ) 
15th WSEAS International Conference on Mathematical Methods, Computational 
Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3086 ) 



 14

12th WSEAS International Conference on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems 
and Chaos(NOLASC '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3111 ) 
9th WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control 
(CONTROL '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3129 ) 
7th WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air 
Pollution, Indoor Climate (WWAI '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3146 ) 
 
6th WSEAS International Conference on Sensors and Signals (SENSIG '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3163 ) 
6th WSEAS International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (VIS 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3180 ) 
6th WSEAS International Conference on Materials Science (MATERIALS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3197 ) 
6th WSEAS International Conference on Natural Hazards (NAHA '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3214 ) 
6th WSEAS International Conference on Climate Changes, Global Warming, 
Biological Problems(CGB '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3231 ) 
 
The following conferences are co-organized in Lemesos by WSEAS and NAUN: 

 
1st International Conference on Advanced Information Networking (AIN '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3282 ) 
4th International Conference on Geography and Geology (GEO '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3248 ) 
2nd International Conference on Food Industry, Agriculture and Applied Chemistry 
(FIAAC '13) (http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3265 ) 
 
 

Kuala Lumpur, Malaysia, April 2-4, 2013 
Scientific Sponsor: University Kebangsaan, Malaysia 
 
12th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied 
Computational Science(ACACOS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3302 ) 
12th WSEAS International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits 
and Systems(IMCAS '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3319 ) 
13th WSEAS International Conference on Robotics, Control and Manufacturing 
Technology(ROCOM '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3336 ) 
13th WSEAS International Conference on Multimedia Systems & Signal Processing 
(MUSP '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3353 ) 
 
7th WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3446 ) 
9th WSEAS International Conference on Educational Technologies (EDUTE '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3463 ) 
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15th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods 
in Science and Engineering (MACMESE '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3370 ) 
 

The following conferences are co-organized in Kuala Lumpur by WSEAS and 
NAUN: 

 
1st International Conference on Engineering and Technology Education (ETE '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=3387 ) 
1st International Conference on Remote Engineering (RENG '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=3407 ) 
1st International Conference on Environmental Informatics (ENINF '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=3424 ) 
 
 

Morioka City, Iwate, Japan, April 23-25, 2013 
Scientific Sponsor: Iwate Prefectural University, Japan 
 
12th WSEAS International Conference on System Science and Simulation In 
Engineering (ICOSSSE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2837 ) 
13th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2854 ) 
12th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology 
(EDU '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2876 ) 
1st WSEAS International Conference on Complex Systems and Chaos (COSC '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2893 ) 
 

The following conferences are co-organized in Morioka City by WSEAS and 
NAUN: 

 
2nd International Conference on Computing, Information Systems and 
Communications (CISCO '13) (http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2910 ) 
2nd International Conference on Systems, Control, Power, Robotics (SCOPORO '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2961 ) 
2nd International Conference on Digital Services, Internet and Applications (DSIA 
'13) (http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2927 ) 
2nd International Conference on Automatic Control, Soft Computing and Human-
Machine Interaction (ASME '13) (http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2982 ) 
 
2nd International Conference on Networks and Systems for Communications, 
Education and Data Processing (NSCED '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2995 ) 
2nd International Conference on Integrated Systems and Management for Energy, 
Development, Environment and Health (ISMAEDEH '13) 
(http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2944 ) 
2nd International Conference on Applied, Numerical and Computational 
Mathematics (ICANCM '13) (http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3012 )  
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Vouliagmeni, Athens, Greece, May 14-16, 2013 
 
2nd WSEAS International Conference on Applied and Computational Mathematics 
(ICACM '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2574 ) 
6th WSEAS International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite 
Volumes, Boundary Elements (F-and-B '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2557 ) 
1st WSEAS International Conference on Computer Supported Education (COSUE 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2591 ) 
11th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics & Aerodynamics (FMA 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2495 ) 
11th WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and 
Environment (HTE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2540 ) 
 
1st WSEAS International Conference on Industrial and Manufacturing Technologies 
(INMAT '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2608 ) 
1st WSEAS International Conference on Mechanical and Robotics Engineering 
(MREN '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2625 ) 
1st WSEAS International Conference on Aeronautical and Mechanical Engineering 
(AEME '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2642 ) 
 

The following conferences are co-organized in Vouliagmeni by WSEAS and 
NAUN: 

 
1st International Conference on Geometry and Topology (GEOT '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2660 ) 
1st International Conference on Probability and Statistics (PROS '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2677 ) 
1st International Conference on Child & Adolescent Education (CHADE '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2694 ) 
1st International Conference on Perpetual Education (CPED '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=2711 ) 
 
 

Brasov, Romania, June 1-3, 2013 
Scientific Sponsor: Transilvania University of Brasov, Romania 
 
15th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & 
Simulation (ACMOS '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3672 ) 
6th WSEAS International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and 
Production Systems (MEQAPS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3691 ) 
2nd WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA 
'13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3708 ) 
2nd WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science 
(EPLS '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3725 ) 
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2nd WSEAS International Conference on Risk Management, Assessment and 
Mitigation (RIMA '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3742 ) 
11th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and 
Development (EED '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3791 ) 
2nd WSEAS International Conference on Energy and Environment Technologies and 
Equipment(EEETE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3805 ) 
2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, Biotechnology, Food 
and Animal Science (ABIFA '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3823 ) 
2nd WSEAS International Conference on Biomedicine and Health Engineering 
(BIHE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3838 ) 
 

The following conferences are co-organized in Brasov by WSEAS and NAUN: 
 
2nd International Conference on Computers, Digital Communications and Computing 
(ICDCC '13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=3852 ) 
4th International Conference on Mathematical Models for Engineering Science 
(MMES '13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=3878 ) 
4th International Conference on Automotive and Transportation Systems (ICAT '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=3865 ) 
2nd International Conference on Sustainable Tourism and Cultural Heritage (STACH 
'13) (http://naun.org/wseas/cms.action?id=3891 ) 
2nd International Conference on Health Science and Biomedical Systems (HSBS '13) 
(http://naun.org/wseas/cms.action?id=3904 ) 
 
 

Milan, Italy, January 9-11, 2013 
Scientific Sponsor: University of Naples Federico II, Italy 
 
7th WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications 
(CEA '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=249 ) 
7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Signal and 
Telecommunications (CSST '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=320 ) 
7th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=351 ) 
10th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics (FLUIDS '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=373 ) 
10th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer (HMT '13) 
(http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=395 ) 
10th WSEAS International Conference on Mathematical Biology and Ecology 
(MABE '13) (http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=428 ) 



Международная конференция 

Дискретная оптимизация  

и исследование операций 
Новосибирск •  Академгородок 

24 – 28 июня 2013 г 
http://math.nsc.ru/conference/door/2013 

Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН, Новосибирский 
государственный университет, Научно-образовательный центр по современным 
проблемам математики, Российское научное общество исследования операций, 
Ассоциация математического программирования при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований проводят с 24 по 28 июня 
2013 года  Международную конференцию "Дискретная оптимизация и 
исследование операций" (DOOR-2013). 

Настоящая конференция будет восьмой в серии конференций по дискретному 
анализу и исследованию операций. Первые пять, начиная с 1996 года, проходили в 
Новосибирском научном центре в Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН 
один раз в два года.  С 2007 года, конференция проходит один раз в три года и 
называется "Дискретная оптимизация и исследование операций". Шестая 
конференция состоялась во Владивостоке  на берегу Японского моря в 2007 году 
при активном участии Института  автоматики  и  процессов  управления  ДВО РАН.  
В 2010 году седьмая конференция прошла в Республике Алтай в туристическом 
комплексе близ поселка Чемал. 

Восьмая Международная конференция пройдет в Новосибирском научном центре в 
Академгородке в Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

Цель конференции — ознакомиться с последними достижениями в области 
дискретной оптимизации и исследования операций, обсудить актуальные проблемы, 
возникающие в данных областях, расширить контакты российских и зарубежных 
ученых. 

Рабочие языки конференции - русский и английский.

Тематика
• Математические модели и методы принятия оптимальных решений

• Математическое программирование

• Целочисленное программирование и полиэдральная комбинаторика

• Двухуровневое программирование и многокритериальная оптимизация

• Оптимизационные задачи в анализе данных и распознавании образов

• Теория расписаний, задачи маршрутизации, раскроя и упаковок,

размещений, экстремальные задачи на графах.

• Приложения методов исследования операций

Перед началом конференции, 21-23 июня в Институте математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН будет проходить   Молодежная научная школа  "Дискретные модели и 
методы принятия решений"  http://math.nsc.ru/LBRT/k4/school2013/ 

5.

18



Международный программный комитет 

• д.ф.-м.н. В.Л. Береснев (Новосибирск)
(Председатель)

• prof. Bampis Evripides (France)
• д.ф.-м.н. Э.Х. Гимади (Новосибирск)
• д.ф.-м.н. А.И. Ерзин (Новосибирск)
• prof. Emilio Carrizosa (Spain)
• акад. Ю.И. Журавлев (Москва)
• д.ф.-м.н. А.В. Кельманов (Новосибирск)
• д.ф.-м.н. А.А. Колоколов (Омск)
• д.ф.-м.н. Ю.А. Кочетов (Новосибирск)
• д.ф.-м.н. Н.Н. Кузюрин (Москва)

• prof. Bertran M-T. Lin (Taiwan)
• prof. Nenad Mladenović (UK)
• prof. Panos Pardalos (USA)
• член.-корр. К.В. Рудаков (Москва)
• prof. Said Salhi (UK)
• д.ф.-м.н. С.В. Севастьянов (Новосибирск)
• д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский (Иркутск)
• д.ф.-м.н. О.В. Хамисов (Иркутск)
• prof. Pierre Hansen (Canada)
• д.ф.-м.н. М.Ю. Хачай (Екатеринбург)
• д.ф.-м.н. В.И. Шмырев (Новосибирск)

 Важные даты 

Регистрация участников  до 17 февраля 2013 
Тезисы по электронной почте до 17 марта 2013  
Извещение о включении доклада в программу до 7 апреля 2013 
Предварительная программа   к  1 июня 2013 
Начало конференции 24 июня 2013 

Контактный адрес 

Оргкомитет DOOR-2010 
Береснев Владимир Леонидович 
Кочетов Юрий Андреевич  

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН 
просп. Академика Коптюга, 4 
Новосибирск. 630090. Россия 

e-mail: door@math.nsc.ru 

тел. (383) 363-46-89 

факс (343) 333-25-98 

Вся информация о конференции доступна по адресу  
http://math.nsc.ru/conference/door/2013  
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6. 15th JCF Frühjahrssymposium 2013

Dear young chemists all around the world, 
it is a great pleasure for us to announce the "15th Spring Symposium 2013" 

organized by the young chemists of the German Chemical Society (GDCh) taking 
place in the city of Berlin (Germany). 

We cordially invite you to this great event, which is certainly more than just a 
platform for scientific exchange. It is also about socializing, extending your network 
and meeting old and new friends! 

We encourage you, young chemists from all fields of chemistry, to present your 
scientific work in form of a poster or short talk. In addition, plenary speakers and 
invited lecturers from academia and industry will present their current research and 
hot topics. They will give a short introduction into where science will lead us in the 
future and address the issue of science and society. The interesting scientific program 
will be accompanied by typical Berlin social activities. After the official conference 
program we will have a great conference party together in one of the most popular 
locations in Berlin. 

Travel grants: 
Guidelines for the application for a "VFF" grant 
Only for young members (Jungchemiker) of the GDCh! 
Please send (email) your application for the "VFF" grant to: 

Matthias Beyer 
 Verein der Freunde und Foerderer des JungChemikerForums Deutschland e.V. 
 Pleicherschulgasse 8 
 97070 Würzburg 
 GERMANY 
beyer@jungchemikerforum.de 

Your application should include:  
- letter of motivation 
- a full CV 
- a detailed list of your estimated expenses 
- your abstract 
- send all original receipts and the confirmation of your participation as soon as 

possible (before or after the symposium) to the VFF 
- after the symposium a short report (what did you learn, how did you actively 

take part in the event) 
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7. IХ Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних 
послуг в Україні - 2013» 

 
Шановні панове!   
 
Асоціація правників України має приємність 

запросити на спеціалізований захід для керівників 
юридичних фірм, директорів юридичних 
департаментів і фахівців з питань управління та 
розвитку бізнесу - IХ Щорічний юридичний форум 
«Розвиток ринку юридичних послуг в Україні - 
2013», який відбудеться 22 лютого 2013 року у 
готелі InterContinental.  

 
Тематика форуму традиційно включатиме підведення підсумків розвитку 

ринку юридичних послуг 2012 року та визначення трендів та тенденцій на рік 
наступний. Окрім того, організаційний комітет форуму запропонує вам низку 
актуальних тем з управління юридичним бізнесом та структурування 
внутрішньої роботи компанії. Не оминуть увагою доповідачі і новел 
законодавства, які будуть впливати на розвиток юридичної практики 
наступного року, зокрема, нового законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність. 

 
У якості доповідачів форуму виступлять провідні юристи країни та гості з-

за кордону, які відомі не лише своїми здобутками на юридичному поприщі, але 
й успішною роботою у якості управлінців та керманичів власної практики. 

 
Програмою заходу передбачено цілий ряд й інших питань щодо управління 

юридичною практикою, маркетингові та фінансові стратегії тощо.  
 
Учасники форуму також матимуть змогу обговорити все почуте на заході 

та поспілкуватися з доповідачами під час традиційного вечірнього фуршету.   
 
З питань участі та партнерства у заході звертайтеся, будь ласка, до 

Секретаріату Асоціації правників України за тел./факсом: +380 (44) 492–88–48, 
e-mail: conference@uba.ua . Контактна особа – Ія Савченко. 
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8. International school on lexicography  
«Life beyond Dictionaries» 

 

	

IVANOVO	STATE	UNIVERSITY	

  ROMUALDO DEL BIANCO FOUNDATION® – LIFE BEYOND TOURISM® 

           

  X  INTERNATIONAL SCHOOL ON LEXICOGRAPHY  

                                          «Life beyond Dictionaries»                                                         

CIRCULAR 1 
 
Location: Florence, Auditorium al Duomo, Italy (www.auditoriumalduomo.com)  
 
Dates: September 12-14, 2013. 
 
Working languages: English. 

 
Keynote speakers: 

 Mr.  Paolo  Del  Bianco,  President  of  the  Romualdo  Del  Bianco®  Foundation–Life 
Beyond Tourism®, Professor Emeritus of Ivanovo State University (Florence, Italy)  

 Prof. Janet DeCesaris (Barcelona Pompeo Fabra University, Spain) 

 Prof. Geoffrey Williams (Université de Bretagne‐Sud, France) 
Topics of the lectures to be announced in January 2013. 
 
Events: 

 Sessions 
1. Cultural Tourism and Heritage Dictionaries  
2. Cultural Aspects of Learner Lexicography 
3. New Dictionaries Projects 

 International students’ workshop A Dictionary without Boundaries: Florence  in  the 
Works  of World  Famous  People.  Project  of  a  Dictionary  for Guides  and  Tourists. 
Moderators:    Prof. Dr. Olga Karpova  and General  Secretary of  the Romualdo Del 
Bianco  Foundation®–Life  Beyond  Tourism®  (www.lifebeyondtourism.com)  Mr.  
Simone Giometti 

 Round‐table discussions 

 Poster sessions 

 Video bridge with Ivanovo State University 

 Book exhibition 
Participation fee 
Participants: 390 EURO to cover:  

 opening at Palazzo Medici Riccardi,  
 a conference kit for each participant,  
 welcome reception at Auditorium al Duomo,  
 3 coffee breaks,  
 discount cards for lunches,  
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 2 days conference room at al Duomo,  
 entrance to the Palazzo Medici Riccardi museum,  
 support for accommodation through discounted hotels, 
 organizing secretariat before and during the conference (support with visa, 

registration, payment, etc.). 
Early bird reduced fee (registration before May 30, 2013): 330 Euro. 
Accompanying persons: 330 EURO. 
Several options of accommodation will be provided by promo Florence Events in Circular 
2. 
Additional fee is required for: 

 closing dinner (60 EURO); 
 post conference tour: Laurenziana Library + Accademia della Crusca. 

 
Publication of the Conference Proceedings will be provided at the expenses of Ivanovo 
State University (Russia).  
 
The official site of the conference is under construction. 
 
Presentation time:  

 plenary sessions – 30 min.  

 sessions – 15 min.  
 
Important dates: 

 registration  and  presentation  of  abstracts: March  15,  2013  (Registration  Form  is 
available in Appendix 1); 

 notification of acceptance to the selected speakers: April 1, 2013; 

 early bird registration (reduced fee): May 30, 2013 

 presentation of final papers for publication: June 1, 2013; 

 program of the conference: June 30, 2013. 
 
Executive Secretariat 

 Scientific secretariat    
To get  further  information, please, contact  the Conference manager Dr. Ekaterina 
Shilova. 
E‐mail address: florencelex@gmail.com.   

       Tel/fax: +7 (4932) 37 54 02.   
       Mailing address:  Ivanovo State University, 39 Yermak St., Ivanovo 153025 Russia. 

 Logistic secretariat   
Promo Florence Events (http://www.fly‐events.com) 

 



“Call” for Candidates 
Sixth Session of the International Forum of Young Scholars on East European Jewry 

Odessa, 1-4 July 2013 

The Leonid Nevzlin Research Center for Russian and East European Jewry at the Hebrew University of 
Jerusalem, in cooperation with the  I.I. Mechnikov National University in Odessa, the Simon Dubnow 
Institute for Jewish History and Culture at Leipzig University, and the Department of History and Elie 
Wiesel Center for Judaic Studies, Boston University, are pleased to invite applications for the sixth session 
of the International Forum of Young Scholars on East European Jewry, to be held in Odessa, Ukraine. Its 
purpose is to promote the research and career progress of promising young scholars from all countries.   

This is an ongoing forum, comprised of 15 advanced Ph.D. students (ABD) and recent Ph.D.s (before 
tenure-track appointments). It meets periodically and is intended to allow these young scholars an 
opportunity for cross-fertilization in their fields with their own peers and with an esteemed group of senior 
scholars led by Israel Bartal, Dan Diner, David Engel, Zvi Gitelman, Oleg Budnitskii, and Gabriella Safran. 
The Forum's faculty also includes scholars representing the organizing institutions: Jonathan Dekel-Chen 
and Semion Goldin from the Hebrew University; and, Simon Rabinovitch from Boston University. We 
invite candidates in all branches of the humanities and the social sciences connected to the study of East 
European Jewry. 

The first session of the International Forum was held at the Dubnow Institute in Leipzig in July 2004. The 
second session was hosted by the Vilnius Center for the Study of the Culture and History of East European 
Jews in July 2005. The Institute of Jewish Studies at University College London hosted the third session of 
the Forum in July 2007. The fourth session was hosted by the Jewish Studies Program at Central European 
University (Budapest) in July 2009. Ukrainian Catholic University and the Institute for Historical Research, 
Lviv National University hosted our fifth session in June 2011. The Nevzlin Center at the Hebrew 
University serves as the Forum’s permanent headquarters. 

Housing costs for the participants will be paid in full by the organizers of the Forum. Transportation for the 
participants will be paid up to $400 per ticket for the participants from North America and up to $300 for 
other participants. Funding for any additional transportation costs must be obtained by the participants from 
their home universities or from other sources. 

Applications must include: 
1. Cover letter with exact contact details 2. Updated CV
3. Scanned transcript 4. Publications list
5. Description of current research (2-3 pages)       6.  Two letters of recommendation (to be sent

  directly to the Nevzlin Center by the  
recommending scholars). 

Those who participated in, or applied to, previous sessions of the Forum are welcome to reapply for the 
sixth session, but preference will be given to first-time participants.    
All application materials must be received at the Nevzlin Center no later than 13 January 2013.   
Applicants will be informed of the selection committee’s decision by the end of February 2013.  
Please send all applications to the following address:  

merkaznev@savion.cc.huji.ac.il
Further inquiries can be made at the Nevzlin Center: 
Tel: + 972-2-5881959               Fax: +972-2-5881950           e-mail: merkaznev@savion.cc.huji.ac.il 

9.
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10. Visby Program для талановитих студентів та дослідників з Білорусі, 
Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії та України 

 
Шведський Інститут з питань співпраці країн Балтійського Моря/ 

Програма Visby (Visby Program) з приємністю повідомляє про початок 
конкурсу на отримання стипендії на 2013/2014 навчальні роки для талановитих 
студентів та Білорусі, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії та 
України для навчання чи дослідництва в університетах Швеції.  

 
Більше про Шведський Інститут, а також вимоги та процес відбору заявок 

можна прочитати тут www.studyinsweden.se . Даний веб-ресурс містить також 
інформацію про кінцеві терміни подачі заявок та ін. 
   

Крім того, якщо Ви зацікавлені у фінансуванні довготермінових проектів 
співпраці між організаціями з країн Балтійського моря, радимо відвідати 
http://www.si.se/English/Navigation/Baltic-Sea-Cooperation/Call-for-applications/  



Swedish Institute 
Svenska institutet 
Slottsbacken 10 
Box 7434 
SE-10391 Stockholm 
Sweden 

P +46 (0)8 453 78 00 
si@si.se 
www.si.se 
www.sweden.se 

The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes 
interest and confidence in Sweden around the world. SI 
seeks to establish cooperation and lasting relations with other 
countries through strategic communication and exchange in 
the fields of culture, education, science and business. 

Document: Scholarship 

information 

Date: 2012-10-19 

Page: 1 (2) 

Invite Swedish students, PhD students, researchers and 
experts for scholarship visits at your organization or 
university 

The Swedish Institute (SI) Baltic Sea Region Cooperation aims at promoting 

development of long-term collaboration and lasting relations between 

organizations and professionals in Sweden and the program countries (Belarus, 

Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia and Ukraine). 

The overall purpose is to contribute to an economically, environmentally, and 

socially sustainable growth and development in the Baltic Sea Region. An 

estimated 20 scholarships will be awarded in the spring 2013 scholarship call. 

Target groups 

The scholarship call is directed at Swedish citizens, or staff employed at any of the 

following categories of actors/organizations located in Sweden:  

- Public agencies, universities, research institutes, science parks  

- Municipalities, regional administrations 

- Trade organizations/federations/partnerships, associations, and NGOs 

The scholarships primarily target university students, PhD students or researchers 

applying for the purpose of studies or research in any of the countries included in the 

program. Also representatives of other organizations in Sweden, invited to the host 

country for expert visits with the purpose of capacity-building (related to for 

example higher education, innovation practices, science park development) can 

apply for a scholarship. In order to be eligible for a scholarship, the applicant must 

belong to any of the following categories: 

- Graduate/Post-graduate student 

- PhD student 

- Post-doctoral researcher 

- Senior scientist 

- Expert 

The applicant must be supported by a host organization in the country where the 

scholarship visit is to take place. 

27



2 (2) 

Swedish Institute 
Svenska institutet 
Slottsbacken 10 
Box 7434 
SE-10391 Stockholm 
Sweden 

P +46 (0)8 453 78 00 
si@si.se 
www.si.se 
www.sweden.se 

The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes 
interest and confidence in Sweden around the world. SI 
seeks to establish cooperation and lasting relations with other 
countries through strategic communication and exchange in 
the fields of culture, education, science and business. 

Priority areas 

Scholarships can be applied for within all thematic areas. If the purpose is other than 

education or research, the applicant must state in the application in what way the 

visit contributes to capacity-building and/or regional development in the Baltic Sea 

Region. 

Scholarship coverage and details 

The scholarship period cannot be less than one month in duration, and not exceed 

one year. It has to be started in the autumn of 2013. 

The scholarship consists of a monthly grant of SEK 9,000 for students, SEK 12,000 

for PhD students, and SEK 15,000 for researchers, experts and other staff. There is 

also a travel grant available, according to the following scheme: 

- Estonia, Latvia, Lithuania and Poland – SEK 2,500 

- Belarus, Russia and Ukraine – SEK 4,000 

- Georgia, Moldova – SEK 5,000 

Further information 

Additional, more detailed information regarding the scholarship and the 

application procedure is available for the Swedish applicant on this link to our 

website in Swedish. Updated information will be published in December 2012. 

At the Swedish Institute website you will also find information about project 

collaboration, as well as other possibilities for funding within the framework of 

the SI Baltic Sea Region Cooperation. 

Foreign students and researchers who are interested in scholarships for studies or 

research in Sweden can find updated information at www.studyinsweden.se. 

Application procedure 

The application has to be completed by using an online electronic form that will 

be made available on February 1, 2013 at our website mentioned above.  

Decisions are expected to be communicated in the end of April 2013. 

Contact 

For questions, please contact Markus Boman (markus.boman@si.se), Program 

Manager at the Swedish Institute Talent Mobility Unit 

28
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11. Саскачеванський Університет 
(місто Саскатун, провінція Саскачеван, Канада) 

Запрошує випускників українських університетів на навчання для отримання 
ступеня 

Master of Arts чи Ph.D. за наступними програмами: 
 
- Культурна антропологія 
 - Історія 
 - Релігійні студії 
 - Політологія 
 - Мова і лінгвістика 
 

Запрошуються випускники - бакалаври та магістри, які зацікавлені у 
подальших дослідженнях, тематично пов'язаних із дослідницькою діяльністю 
Центру Дослідження Української Спадщини, що діє при Коледжі Святого 
Томаса Мора в Саскачеванському університеті з 1998 року. Центр Дослідження 
Української Спадщини (ЦДУС) проводить активні дослідження в галузі 
українських студій та підтримує навчальну програму із українознавства в 
Саскачеванському університеті. 

На даний час ЦДУС активно розбудовує такі дослідницькі програми як 
Приватні архіви та Програма з усно-історичних досліджень. Програма Приватні 
архіви складається на сьогодні з двох напрямків досліджень: "Українсько-
Канадськa Мемуаристика" та "Листування зі "Старим краєм", в рамках яких 
проводиться збір та зберігання таких приватних документів, як листування між 
українцями Канади та України, щоденники, сімейні історії, мемуари, 
фотографії та інші документи. Програма з усно-історичних досліджень включає 
усно-історичні дослідження на різну тематику як в Україні, так і в Канаді. В 
рамках Програми з усно-історичних досліджень зокрема зібрано матеріали за 
такими темами: "Соціально-культурні зміни другої половини 20 століття на 
преріях - український досвід", "Усна історія деколективізації в Україні в 1990-х 
роках" та інші. Наукові співробітники центру викладають на кафедрах 
антропології, релігійних студій, історії, політології та ведуть ряд інших 
дослідницьких проектів. 

Молоді дослідники у разі вступу до університету на одну із зазначених 
вище програм заохочуються як до подальшого опрацювання матеріалів, що 
зберігаються в Центрі Дослідження Української Спадщини, так і до вивчення 
інших аспектів української чи українсько-канадської культури. 
 Саскачеванський університет - це один із найбільших вищих навчальних 
закладів Канади та головний освітній центр у провінції Саскачеван із чудово 
розбудованими навчальними програмами у галузях культурної антропології, 
історії, релігійних студій, політології та ін. Університет визнається першим 
засновником українських студій у Північній Америці та має розвинену 
бібліографічну базу із українських та україно-канадських студій, оскільки 
знаходиться в провінції Саскачеван, яка має одну із найстаріших українських 
громад Канади. У Саскачеванському університеті створені хороші умови для 
навчання іноземних студентів. Університет нараховує більше 1800 іноземних 
студентів із понад 100 країн світу. Завдяки державним субсидіям плата за 
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навчання для іноземних студентів на магістерських та докторських програмах є 
однією із найнижчих серед канадських університетів ($5,170.50 - tuition + 
$588.77 - student fees). 
 

Умови вступу до Саскачеванського університету: 
На Магістерську програму (Master of Arts): 

 - Диплом спеціаліста чи магістра із середнім балом "4". 
 - Адекватна підготовка для продовження навчання у обраній галузі та здатність 
до незалежного поглибленого навчання та досліджень. 
 - Належний рівень знання англійської мови: 
 TOEFL iBT - не менше 80 балів, по 20 балів у кожній секції або 
 IELTS - не менше 6.5 балів. 

На Докторську програму (Ph.D.): 
 - Диплом магістра з дисципліни пов'язаної із запропонованою галуззю 
дослідженя. 
 - Середній бал не менше 70% за останніх два роки навчання на магістерській 
 програмі. 
 - Здатність до незалежного поглибленого навчання та наукової роботи. 
 

Детальніше про правила та процедуру вступу: 
http://www.usask.ca/cgsr/admission/admission_proc.php  
 

Термін подачі документів: 
Крайній термін подачі документів на більшість програм - 31 січня 2013 

року. Кожна кафедра може мати також власні терміни подачі документів. 
 

Стипендії та гранти: 
  86% студентів докторантури та 70% студентів магістратури отримують 
фінансову допомогу у формі стипендій та грантів. Студенти з України можуть 
брати участь в загальноуніверситетських конкурсах для отримання 
фінансування. Оскільки рішення про надання фінансової підтримки студенту 
приймається зазвичай після зарахування абітурієнта до університету, 
зацікавленим студентам настійно рекомендується подати усі документи до 15 
грудня 2012 року. 

Центр Дослідження Української Спадщини по можливості сприятиме 
студентам у їхньому пошуку фінансової підтримки в разі їхнього вступу в 
Саскачеванський університет. 
 

Детальніше про можливості фінансування: 
http://www.usask.ca/cgsr/funding/international.php;  
http://www.usask.ca/cgsr/admission/international_info.php  
 

Контакти: 
Детальна інформація про умови і процедуру вступу на магістерські та 

докторські програми Саскачеванського університету, а також контакти за 
якими можна звернутися для отримання відповідей на додаткові запитання, 
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знаходяться на сторінці College of Graduate Studies and Research: 
http://www.usask.ca/cgsr/index.php  

З питаннями щодо діяльності Центру Дослідження Української 
Спадщини та його дослідницьких програм можна звертатися до директора 
Центру - доктора Наталії Ханенко-Фрізен  
 (email: Khanenko-Friesen@stmcollege.ca ) 

Веб-сайт Центру Дослідження Української Спадщини:  
http://pcuh.stmcollege.ca/  

Веб-сайт Саскачеванського університету: http://www.usask.ca/  
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12. Studienstiftung Des Abgeordnetenhauses Von Berlin 
Стипендии для выпускников и молодых ученых 

 
 В 1994-ом году, в знак благодарности странам-союзникам, оказывавшим 

в течение почти пятидесяти лет после окончания второй мировой войны 
значительное влияние на общественную жизнь Берлина, берлинским 
Парламентом был учрежден Учебный фонд Палаты депутатов Берлина. Целью 
деятельности фонда является поддержка и расширение контактов с бывшими 
союзниками – Великобританией, Францией, Соединенными Штатами, Россией, 
и другими странами бывшего Советского Союза. 

 Учебный фонд Палаты депутатов Берлина предлагает стипендиальную 
программу поддержки выпускников и молодых ученых из вышеупомянутых 
стран, имеющих по меньшей мере степень бакалавра и изучающих вопросы, 
связанные с историей и культурой Берлина и Германии, германо-
международные отношения, или для исследовательской работы в одном из 
берлинских научных центров. Фонд поддерживает стипендиями специалистов 
всех дисциплин. 

 В настоящее время, Учебный фонд Палаты депутатов Берлина выделяет 
около 15 стипендий в год, которые даются кандидатам на основании их 
академической успеваемости. Размер стипендии, рассчитанной на 12 месяцев, 
составляет 770 евро в месяц для выпускников и аспирантов и 1300 евро в месяц 
для кандидатов наук. Кроме того, фонд берет на себя транспортные расходы на 
проезд до и из Берлина и предоставляет комнату в Международном 
студенческом центре Берлина. 

 В течение двенадцати месяцев пребывания в Берлине стипендиаты 
получают не только прекрасную возможность для изучения своих дисциплин 
на международном уровне и работы над своим научным проектом, но и 
знакомятся с культурой и общественной жизнью Берлина. 

Более подробную информацию о стиендиальной программе и формуляр 
заявки вы сможете найти на интернет-странице фонда по ссылке: 

http://www.parlament-berlin.de (Quicklink: Studienstiftung) 
Срок подачи документов:  до 15 декабря 2012 года 
Начало программы будет 1 октября 2013 года, конец будет 30 сентября 

2014 года. 
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13. The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) 
 

http://irex.ua/en/education/ugrad 
The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) in Eurasia 

and Central Asia is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of 
the United States Department of State. The Global UGRAD program provides 
opportunities for full-time undergraduate students from Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, 
Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan to spend one academic year of non-degree 
study in a US university or community college. Participants are selected through an 
open, merit-based competition. 

The Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) is a program of 
the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State, and 
administered by IREX (International Research & Exchanges Board).  

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) in Eurasia 
and Central Asia is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of 
the United States Department of State. The Global UGRAD program provides 
opportunities for full-time undergraduate students from Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, 
Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan to spend one academic year of non-degree 
study in a US university or community college. Participants are selected through an 
open, merit-based competition. 

All students must return to their home academic institution for a minimum of 
one full term (semester or year) following the end of the Global UGRAD program. 

 
All fellows will: 
- Attend classes full-time for one academic year; 
- Perform a minimum of 20 hours of community service in their host city 

during the first semester; and 
- Complete a part-time internship during their second semester. 
 
Students in their first-year at the time of application will live with host families 

or in dormitories and will be enrolled in two-year community colleges. Students in 
their second- or third-year at the time of application will live in dormitories at four-
year colleges and universities. 

 
The fellowship is fully funded and provides: 
- J-1 Visa Support 
- Round-trip airfare from fellow's home city to host institution in the United 

States; 
- Accident and sickness insurance; 
- Tuition and mandatory university fees; 
- Room and board (housing and meals); 
- Small incidentals allowance; 
- Limited allowance for books;  
- A wide variety of alumni networking and training opportunities.    
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 Applications will be available in December 2012. Please check this website 
for announcements. 

 
Online Application: 
 
Applicants are encouraged to complete the application online. Please read the 

instructions carefully prior to beginning the application. 
- Online Application Instructions 
- Start your Online Application Now!  
 
You can also follow this link to begin the application process and find out more 

about current program eligibility requirements: UGRAD Application Information 
(http://irex.org/application/global-undergraduate-exchange-program-eurasia-and-
central-asia-global-ugrad-fellowship-a ).  

 
Personal Data Privacy Form: In accordance with local law, applicants from 

Russia and Ukraine are required to submit a personal data privacy form.  All 
applicants from Russia and Ukraine, regardless of whether they choose to submit an 
online or paper application, are required to drop off or mail an original, signed 
version of the personal data privacy form to their country office. You may click here 
for our address: IREX office in Ukraine (http://www.facebook.com/pages/IREX-
Ukraine/149873285077943?sk=info ).  

Contact us via e-mail: ugrad@irex.ua  
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14. International Visegrad Fund 

 
The In-Coming Scholarships scheme is suitable for scholars who wish to study 

at accredited public or pri-vate universities or institutes of the respective national 
academies of sciences in the Visegrad Group (V4) countries (i.e., the Czech 
Republic, Hungary, Poland or Slovakia). Citizens of the following countries and 
territories are eligible to apply (please note that the highlighted countries fall within a 
subprogram title Scholarships for the Eastern Partnership—the rules are identical): 

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, 
Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia and Ukraine. 

 
Successful applicants within this scheme will receive scholarships of 

€2,300/semester and the corre-sponding host universities/institutes receive 
€1,500/semester/scholar. Scholars who will have to travel to the host institution 
more than 1,500 km are also eligible for one-time Travel Grant. 

 
Deadline for all scholarship applications is at 12:00 p.m. (noon) on 

January 31 each year. Results are announced by mid-May. 
 
More information: http://visegradfund.org/scholarships/incoming/  




