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Запрошують на  

VІIІ Міжнародну Наукову Конференцію  

із серії Colloquia Russica 

 

„Релігії і вірування Русі (ІX–XVІ ст.)” 

 

Конференція відбудеться 15–18 листопада 2017 року  

у м. Львові, Україна  

 

Робочі мови: всі слов’янські мови й англійська  

Хронологічні рамки: ІX–XVІ ст. 

 

Пропонована тематика: 

 

 Язичницькі вірування слов’ян Східної Європи в ІХ–ХІ ст.; 

 Християнство на Русі в ІХ–Х ст.; 

 Прийняття християнства як офіційної релігії на Русі; 

 Східне (візантійське) християнство на Русі наприкінці Х–XVI ст.; 

 Західне (римо-католицьке) християнство на Русі в Х–ХVІ ст.; 

 Вірменська церква на Русі; 

 Поява і поширення протестантизму в руських землях; 

 Іудаїзм на Русі; 

 Мусульманство на Русі; 

 Інші релігійні течії в руських землях; 

 Релігійні контакти руських земель із православним (візантійським) світом, 

країнами католицької культури, язичницьким, мусульманським та іудейським 

світами; 

 Стереотипи про релігію і вірування Русі. 

 

Пропоновані напрями: 

 

 язичницькі вірування; 

 церковна організація; 

 монастирське життя; 

 релігія у повсякденному житті; 

 релігійні твори; 

 релігійне мистецтво; 

 релігійна архітектура; 

 релігійна археологія. 

 

Участь у конференції: 

 

 Конференція орієнтована в першу чергу на молодих дослідників. Участь у ній 

можуть приймати студенти, випускники, аспіранти, наукові працівники. 



 Лектори й учасники круглих столів будуть запрошені індивідуально 

організаторами конференції. 

 До 25 VІ 2017 необхідно прислати заповнену заявку (додаток 1) і тези виступу 

(від 1500 до 2500 друкованих знаків). Заявки, заповнені частково або 

неправильно, а також тексти, які перевищують 2500 знаків не будуть прийняті). 

Увага: тези потрібно надіслати у двох версіях – мовою виступу й англійською 

мовою. В окремому файлі необхідно прикріпити бібліографію до тез. 

 Заявки і тексти тез просимо надсилати за адресою: colloquia.rusica@gmail.com 

 Організатори зберігають за собою право відбору тез. Список учасників 

конференції буде оголошено до 10 VІІ 2017. 

 Конференційний внесок складає 15 євро (або еквівалент у гривнях). Внески 

прийматимуться під час реєстрації учасників конференції. 

 

Додаткова інформація: 

 

 Під час конференції органзатори забезпечують учасників харчуванням (обіди) і 

житлом. 

 Проїзд оплачують самі учасники. 

 Виступ не повинен перевищувати 15 хвилин. 

 Після 3–4 виступів запланована 15–20-хвилинна дискусія. 

 Під час конференції відбуватимуться відкриті лекції і круглі столи з участю 

українських і зарубіжних науковців, а також презентації найновіших робіт з 

історії середньовічної Русі (назви книг/часописів/проектів для презентації можна 

вказати в заявці)  

 Організатори передбачають постерову сесію „Сакральні пам’ятки 

Середньовічної Русі в світлі археологічних досліджень”   

 Організатори забезпечать переклад тез виступів і лекцій українською та 

англійською мовами, а також переклад під час наукових дискусій. 

 Учасників, які виступатимуть слов’янськими мовами, організатори заохочують 

до приготування тексту мультимедійної презентації англійською мовою. 

 Матеріали конференції будуть видані у восьмому томі Colloquia Russica. Series I.  

 Матеріали до публікації необхідно надіслати в оргкомітет не пізніше 31 грудня 

2017 г. Вимоги до оформлення текстів будуть подані після оголошення списку 

учасників. Увага: тексти до друку прийматимуться українською, російською та 

англійською мовами.  

 Організатори планують насичену культурну програму. 

 

Інформація для гостей/вільних слухачів: 

 

 існує можливість участі в конференції в статусі гостя/вільного слухача. 

 організатори, у випадку необхідності, можуть зарезервувати готель для 

гостей/вільних слухачів. 

 організатори не оплачують проживання й харчування гостей/вільних слухачів. 

 

 

 

Координатори конференції: 

проф. Ігор Скочиляс (Львів) 

др. Віталій Нагірний (Краків) 

mailto:colloquia.rusica@gmail.com


Ukrainian Catholic University 

Ivan Franko Lviv National University 

Institute of History of the Jagiellonian University 

 

Are pleased to invite you to the 8th International Scientific Conference  

of  Colloquia Russica series 

 

„Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries)” 

 

The conference will take place on 15th–18th November 2017, 

Lviv, Ukraine 

 

Conference languages: all Slavic languages and English. 

Chronological range: the 9th – 16th centuries. 

 

 

Suggested subjects: 

 

▬ Pagan beliefs of the Slavs in the Eastern Europe of the 9th11th centuries; 

▬ Christianity in Rus’ in the 9th10th centuries; 

▬ The adoption of Christianity as the official religion in Rus’; 

▬ The Eastern (Byzantine) Christianity in Rus’ at the end of the 10th16th centuries; 

▬ The Western (Roman Catholic) Christianity in Rus’ in the 10th16th centuries; 

▬ The Armenian Church in Rus’; 

▬ The emergence and spread of Protestantism in n lands; 

▬ Judaism in Rus’; 

▬ Islam in Rus’; 

▬ Other religious groups in the Ruthenian lands; 

▬ Religious contacts of the Ruthenian lands with the Orthodox (Byzantine) world, the 

countries of the Catholic culture, pagan, Muslim and Jewish worlds; 

▬ Stereotypes about the religion and beliefs of Rus’. 

 

Suggested fields of interests: 

 

▬ Pagan beliefs; 

▬ Church organization; 

▬ Monastic life; 

▬ Religion in the daily life of Rus’; 

▬ Religious works; 

▬ Religious art; 

▬ Religious architecture; 

▬ Religious archaeology. 

 

Participation in the conference: 

 

▬ The conference is directed mainly towards young researchers, but it is also open for 

students, graduates and PhD candidates; 

▬ The academics that will give the open lectures, members of the debates are going to be 

invited individually by the organisers of the conference; 

▬ The date 25th June 2017 is final for sending a filled-up application form (attachment 



no. 1) and the summary of your paper (15002500 signs). Incomplete forms or the 

ones without full personal data and the summary with more than 2500 signs will not 

be accepted). Attention: it is necessary to send the abstracts in two versions – on the 

language speech and in English. A separate file should be attached to the oral 

presentations bibliography; 

▬ Please send your application forms and texts to: colloquia.rusica@gmail.com 

▬ The organisers of the conference reserve the right to make a selection from the 

reported papers. The list of accepted participants (papers) will be announced until the 

10th July 2017; 

▬ The charge for participation is 15 Euro (or equivalent in UAH) and it will be collected 

with the registration of participants during the opening of the conference. 

 

Additional information: 

 

▬ During the conference participants are provided with meals (lunch) and 

accommodation. 

▬ Participants bear their own journey costs. 

▬ Each lecture should be 15 minutes long. 

▬ Every 3–4 lectures will be followed by a 15–20 minutes discussion. 

▬ A part of the conference is a series of open lectures and debates with Ukrainian 

and foreign researchers, as well as a presentation of some new published papers of 

the on medieval Rus’ (the titles of the books / magazines / projects for the 

presentation can be specified in the application). 

▬ The organizers are planning the poster session „Sacred sites of the Mediaeval Rus’ 

in the light of archaeological researches”.  

▬ The organisers provide translation of summaries and open lectures to the 

Ukrainian and English languages and interpretation during the debates. 

▬ participants who will performing at the Slavic languages the organizers encourage 

to prepare the text of multimedia presentation in English 

▬ Publications from the conference will be delivered after it, in the eighth volume of 

the Colloquia Russica Series I 

▬ In order to being printed, your paper should be sent up to the 31th December 2017. 

The paper’s requirements will be submitted after the announcement of the list of 

participants. Attention: the texts will be accepted for publication in Ukrainian, 

Russian and English. 

▬ A variety of different cultural events is planned within the days of the conference. 

 

Information for guests/auditors: 

 

▬ There is a possibility to participate in the conference as a guest / auditor; 

▬ The organisers may book places in hotels for the guests / auditors; 

▬ The organisers don’t bear the costs of the guests / auditors accommodation; 

 

 

 

Coordinators of the conference: 

prof. Ihor Skoshylias (Lviv) 

PhD. Vitaliy Nagirnyy (Kraków) 
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