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"Християнство i Україна"; 1998 - "Християнство i духовнiсть";
1999 - "Християнство в контекстi свiтової iсторiї"; 2000 - "Християнство i суспiльний прогрес".
17-19 квітня. - Всеукраїнська наукова конференцiя "Християнство і Україна". Проводиться на базi
Вiддiлення
релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН України i Унiверситету
"Києво - Могилянська Академiя". Тези обсягом 2 сторiнки подати
до 15 березня.
Остання декада квітня - Мiжнародна наукова конференцiя
“Фiлософсько - теологiчний дух Реформацiї" (до 500-лiття народження Филипа Меланхтона). На базi Сумського унiверситету. Тези
обсягом до сторiнки подати до 20 сiчня.
5 - 7 травня. - Мiжнародна накова конференцiя "Iсторiя
релiгiї в Українi". Проводиться на базi Львiвського музею iсторiї
релiгiї. Тези обсягом 2 сторiнки подати до 1 лютого.
16 -18 травня. - Мiжнародна науково - практична конференцiя "Виховання молодого поколiння на принципах християнської моралi в процесi духовного вiдродження України". Проводиться
на базi Острозької Академiї. Подаються доповiдi обсягом до 7
сторiнок з резюме англiйською мовою в 0,5 сторiнки, набранi на
дискетi.
13 - 15 червня. - Всеукраїнська наукова конференцiя "Православ'я та культура". Проводиться на базi Полтавського
педiнституту. Тези обсягом до 2 ст. подати до 1 квiтня.
11 - 14 вересня. - Мiжнароднi науковi конференцiї "Проблеми духовностi в кiнцi ХХ столiття" та "Шляхи самопiзнання людини в фiлософiї,
релiгiї, науцi, культурi". Проводиться на базi
Севастопольського
технiчного унiверситету. Тези обсягом до 2-х ст. подати до 15 травня.
25 -27 жовтня. - Мiжнародна наукова конференцiя
“Культура i етика мiжконфесiйних вiдносин". Конференцiя проводиться
на базi Вiддiлення релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН України. Тези обсягом до сторiнки.
Примiтка. Перелiк є попереднiм. Про iншi релiгiєзнавчi конференцiї
iнфомацiя буде подаватися додатково.
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В УКРАїНСЬКІЙ АСОЦІАЦІї РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
До відому керівників обласних та міських організацій УАР.
Правління УАР повідомляє, що фінансові труднощі (відсутність коштів на рахунку УАР) унеможливили проведення у
визначені Статутом УАР терміни звітно-виборної конференції
асоціації. Про цю обставину обласні організації були проінформовані листом Ради Правління ще в травні 1996 року. На місцях
(в дев’яти окремих організаціях) прийнято рішення про продовження повноважень керівних органів УАР до квітня 1997 року.
Конференцію буде скликано раніше, якщо будуть віднайдені
кошти на її проведення. Нагадуємо про необхідність проведення
звітно-виборних зборів у Ваших організаціях і виборах делегата
на Всеукраїнську конференцію УАР.
Президент УАР проф. А.Колодний

РЕЛІГІЙНА КАРТА ДЕЯКИХ
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАїН
(дані на 1 січня 1996 року)
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