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SUMMARY

РЕДАКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ
До відома авторів статей

In the 13th issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in the
rubric “Anthropology of religion: Personality’s religious spirituality” there are
published papers: “The transformation of the religious spirituality” by
S.Svystunov, “The Impact of the religious surroundings on the growing of the
Personality’s religious spirituality” by O.Buchma, “Religious Language of
Ukrainian Orthodoxy as growing factor of the National spirituality” by
I.Bohachevska, “Religious values as a basis of the Personality’s spirituality
progress” by L.Chupriy, “Ontological root of the spirituality” by I.Petrova.
In the rubric “History and Historiosophia of religion in Ukraine” there are in
particular the following papers: “The tendencies unity and separatism in the
Ukrainian Baptism's history” by Yu.Reshetnikov, “Statehood and Sobornist' as
a features of the first Kyivan Temples” by M.Nikitenko, “Socio-political
context and confessional preconditions of the Ukrainian Evangelical Reformed
Church rise's in Western Ukraine” by R.Soloviy.
In the rubric “B.Lobovyk Memory Anniversary” there are published
paper: “The process of formation of the axiological orientation of the newbaptize Ukrainian’s” by O.Nedavnya.
In addition the Bulletin presents information on the International
Scientific and Practical Conference “The Religious Freedom in Post-Socialist
Countries: Legal and State Guaranties”

Рукописи для публікації у наступних числах бюлетеня подаються
до редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у
вигляді doc-файлу на дискеті 3,5" у форматі Microsoft Word 7.0 (95) чи 97
обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 18-20 тис. знаків з пропусками). Шрифт:
Arial, 12 чи Times New Roman, 12.
Посилання в статті на використані джерела слід наводити
прямо в тексті в квадратних дужках у відповідності з існуючим
бібліографічним стандартом. (Список використаних джерел в кінці
статті не подається.)
Приклад оформлення посилання:
Цитата в тексті: “Станом на 01.01.99 р. в Україні діє 21,8 тис.
релігійних організацій, в т.ч. майже 21,1 тис. громад 80 конфесій, течій і
напрямків” [Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її
розвитку // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії:
Науковий щорічник.- К., 1999.- С. 73].
На першій сторінці тексту статті автор обов’язково подає короткі
відомості про себе. А саме:
1. Прізвище, ім’я, по батькові;
2. Науковий ступінь, вчене звання;
3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада;
4. Контактні поштова адреса і телефон.
На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі
(3-4 речення) анотації українською та англійською мовами. Анотації
повинні обов’язково містити ім’я та прізвище автора статті (1), її назву (2)
та стислу інформацію про основні ідеї та висновки статті (3).
Україномовна і англомовна анотації мають бути ідентичними за змістом.
Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4. Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України; тел.: 229-48-12, 229-04-18

