Міжнародна конференція
на тему «Києво-Печерська Лавра - Афон - Єрусалим:
єдність крізь століття»
Присвячена 30-річчю відродження чернечого життя в Києво-Печерській Лаврі, 1035річчю від дня народження прп. Антонія Печерського та 1030-річчю Хрещення
Київської Русі
20 - 21 липня 2018 року,
Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра
Міжнародна конференція на тему «Києво-Печерська Лавра - Афон - Єрусалим: єдність
крізь століття» присвячена 30-річчю відродження чернечого життя в Свято-Успенській
Києво-Печерській Лаврі, 1035-річчю від дня народження «батька давньоруського
чернецтва» прп. Антонія Печерського та 1030-річчю Хрещення Київської Русі.
Проводиться з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.
Форум покликаний сприяти обміну досвідом, системному і різнобічному обговоренню,
вивченню і популяризації спадщини Києво-Печерської Лаври, її ролі та значення в історії
та культурі України, народів Центрально-Східної Європи і християнського Сходу. У
роботі форуму планується участь представників Помісних Православних Церков,
богословів і вчених з різних країн світу.
22-23 липня, до дня пам'яті прп. Антонія Печерського, відбудеться урочисте богослужіння
з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя в Києво-Печерській Лаврі та 1035-річчя
від дня народження прп. Антонія Печерського.
Організатори конференції: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київська духовна академія і
семінарія, Міжнародний інститут афонської спадщини.
Попередні секції (теми) конференції:
1. Прп. Антоній Печерський і стародавнє чернецтво на Русі.
2. Роль Києво-Печерської Лаври в християнізації і просвіті на Русі, розвитку
давньоруських монастирів і чернецтва.
3. Зв'язки Києво-Печерської Лаври з Афоном, Константинополем, Єрусалимом та іншими
центрами вселенського православ'я і Помісними Православними Церквами.
4. Афонська спадщина в історії і культурі України і народів Центрально-Східної Європи.
5. Печерні монастирі в Києві і Східній Європі: історія, археологія, духовні традиції.
6. Видатні подвижники, настоятелі та постриженики Києво-Печерської Лаври.
7. Києво-Печерська Лавра як центр науки, освіти, писемності, літератури,
книгодрукування і мистецтва.
8. Археологічні, архітектурні, літературні та мистецькі пам'ятки Києво-Печерської Лаври.
9. Роль Києво-Печерської Лаври в національному і духовно-культурному відродженні
України в XVII столітті.

10. Києво-Печерська Лавра як міжнародний центр паломництва в Центрально-Східній
Європі.
11. Богослужбові особливості і традиції Києво-Печерської Лаври.
12. Києво-Печерська Лавра в ХХ столітті: від гонінь до відродження.
13. Православне чернецтво в історії та культурі різних народів світу.
14. Сучасне осмислення спадщини православного чернецтва.
Місце і час проведення: 20 - 21 липня 2018 року, Свято-Успенська Києво-Печерська
Лавра, палата Трапезного храму на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських.
Адреса: Київ, вул. Лаврська 9, корпус 29 (палата Трапезного храму Києво-Печерської
Лаври).
Час доповіді: до 20 хвилин.
У роботі конференції передбачається очна і заочна участь.
За результатами роботи планується видання наукового збірника матеріалів конференції.
Організатори забезпечують безкоштовним проживанням та харчуванням на час
проведення конференції.
Для участі в конференції необхідно надіслати до 16 червня 2018 р. на ел-адресу
оргкомітету lavracommittee@gmail.com заявку, в якій має бути вказано тему доповіді та
відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання або
духовний сан, місце роботи, посада, адреса, домашній або мобільний телефон, електронна
адреса і т.д.).
Контакти оргкомітету:
Тел.: +38 (044) 255-11-05, факс: +38 (044) 255-11-76
E-mail: lavracommittee@gmail.com

