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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Повідомляємо Вам, що Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита 

Василія (Проніна) Мукачівської єпархії УПЦ та Міжнародний інститут афонської спадщини, разом з 

іншими науковими установами, проводить у м. Мукачеві (Закарпаття, Україна) 6-7 листопада 2019 

р. міжнародну наукову конференцію "Закарпаття та Афон: духовно-культурні зв'язки" (до 120-

річчя від дня народження ієромонаха Аввакума (Вакарова). 

 

Робота секцій відбуватиметься за темами: 

- Закарпаття та Афон: духовно-культурні зв’язки.  

- Закарпатський та афонський подвижник благочестя ієромонах Аввакум (Вакаров; 1899 - 1972 рр.). 

- Традиції ісихазму, православне чернецтво та монастирі.  

- Давня література Закарпаття і церковна традиція. 

- Кириличні рукописні книги та стародруки на Афоні, Балканах та в Центрально-Східній Європі.  

- Практика богослужбового співу та традиції місцевих вимов (ізводів) церковнослов’янської мови. 

- Особистість і Церква: феномен подвижництва та його роль. 

 

Робочі мови конференції: українська та інші слов’янські. 

Регламент роботи: доповіді на пленарному засіданні 20 хв., на секційних засідання – 10 хв.  

Під час роботи конференції буде проведено ряд презентацій наукових видань Міжнародного 

інституту афонської спадщини. 

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2019 р. надіслати заявку з темою доповіді на 

електронну пошту: jurijdanilec@gmail.com. Кількість учасників обмежена. Можлива заочна участь.  

Матеріали конференції будуть надруковані у науковому збірнику «Наукові записки БІНДЦ». 

Наукові статті просимо надіслати оргкомітету до 20 листопада 2019 р. Заочні учасники отримають 

електронний варіант збірника. 

Вимоги до оформлення статей: текст необхідно підготувати у форматі MS Word, шрифт Times 

New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Обсяг публікації не повинен перевищувати 1 авторського 

аркуша (24 сторінки). Поля сторінки такі: зліва, справа, зверху та знизу по 2,5 см. Система 

покликань: посторінкові наскрізні покликання. У кінці статті – резюме англійською та українською 

мовами (з виділенням ключових слів).                                                                                    

Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть 

відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування.  

Щодо точного місця проведення конференції та поселення буде повідомлено пізніше. 

Контактні телефони: +380506928781 – Данилець Ю.В., заступник голови оргкомітету,  

+380955795135 – прот. Олександр Монич, секретар оргкомітету. 

 

Оргкомітет конференції   

 


