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Први међународни конгрес православних научника 
 

Шеста међународна конференција 

удружења православних научника 
 

Прва међународна конференција 

православних научника у Србији 

 

Православље и наука 

 
          Позивамо Вас да учествујете у раду Прве међународне конференције 

православних научника у Србији, односно, Шесте међународне конференције 

удружења православних научника у оквиру Првог међународног конгреса 

православних научника.  
          Рад конференције посвећен је чувању и развоју традиционалних 

православних вредности у науци, образовању и свим сферама примене.  

          На учешће у конференцији позивају се научни, просветни и културни 

радници, специјалисти из различитих области чији је рад усмерен ка бољој и 

тешњој сарадњи држава православног света, а што доприноси очувању и ширењу 

Православља. 

        Конференција се одржава с благословом Његове Светости Патријарха 

српског Иринеја.  
 

Организатори конференције 
 
- Међународна просветна друштвена организација (МПДО) ''Удружење 

православних научника'' (Русија). 
 
- Српско одељење ''Удружење православних научника'' (Београд). 

 
- Међународни центар за православне студије (Ниш). 

 

- Друштво пријатеља српских манастира ''Студенички круг'' (Београд). 

 

Место и време одржавања конференције 

 
Београд, 23. - 28. октобар 2017. године. 
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Сајт удружења православних научника 
 

          Информације о ауторима, текстовима и сродним темама са претходних и 

наредних конференција, као и друге активности удружења православних научника 

можете погледати на њиховом сајту  

 

www.ortsci.ru 
 

и у следећим часописима:  
 
- Теоретический и научно-практический журнал ''ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия'', 

 
- Научно-практический журнал ''Международный научный вестник (Вестник 

Объединения православных ученых)'', 
 
- Српски народно-просветни часопис ''Боготражитељ'' (Београд, Иван Бегова 7). 
 
Ток конференције пратиће: 
 
- Културно-просветни радио ''Благовестие'' (Русија),  
 
- Радио ''Слово љубве'' (Србија), 
 
-Телевизија ''Храм'' (Србија). 

 

Организациони одбор конференције 

 

Организациони одбор конференције сачињавају: 

 
а) Председници 
 
Протојереј Генадиј Заридзе - председник Удружења православних научника 

(Вороњеж, Русија), 
 

Проф. др. Миленко Бодин - председник српског одељења Удружења православних 

научника (Београд, Србија).  
 

 

http://www.ortsci.ru/
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б) Чланови међународног организационог одбора  

 

Проф. др. Радомир Милашиновић - професор Београдског универзитета (Србија). 

 

Проф. др. Иван Асенов Тутунџијев - професор универзитета (Бугарска). 

 

Проф. др. Антоније Мироновић - професор Бјелостокског универзитета (Пољска). 

 

в) Чланови саветодавног одбора 
 
Косинова И. И. - доктор геологије, професор, управник Катедре еколошке геологије 

Вороњешког државног универзитета. 
 
Малиш В. Н. - доктор техничких наука, професор, управник Катедре за хуманистичке и 

природнонаучне дисциплине Липецког одељења Руске академије народне привреде и 

државне службе при Председнику Руске Федерације. 

 
Попов В. И. - доктор медицинских наука, професор, управник Катедре Вороњешког 

државног медицинског универзитета. 
 
Шульгина Л. В. - доктор економских наука, професор Катедре економике и основа 

предузетништва Вороњешког државног универзитета ГАСУ. 
 
Шахов С. В. - доктор техничких наука, професор на Вороњешком државном 

универзитету инжењерских технологија. 
 
Ильичева И. М. - доктор психолошких наука, професор на Московском обласном 

социјално-хуманистичком институту. 
 
Џелетовић Миленко - доктор економских наука, професор у области менаџмента на 

Факултету безбедности Универзитета у Београду. 

 
г) Координатори конференције 
 
Будјукин Дмитриј Анатољевич, +7 903 6995859; beograd-congress@mail.ru 

(Русија). 
 

Левушкина Ружица, +381 655522752; +79637700252; conferencebg2017@gmail.com 

(Србија). 

mailto:suprasl2016@yandex.ru
mailto:lavichi@yandex.ru
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Крутских Олга Валентиновна, +7 9204173256; olga kroutskih@mail.ru (Русија), је 

особа за питања у вези путовања и превоза.  

 

Научне области рада конференције 

 

1. теологија и филозофија, 

2. историја и филологија, 

3. култура и уметност, 

4. педагогија, 

5. право, 

6. политикологија и социологија, 

7. економија, 

8. информационе технологије, 

9. медицина и биотехнологија, 

10. екологија и геологија, 

11. архитектура и грађевина. 

 

Секције конференције 

 

Секције конференције ће бити формиране према најширим научним областима: 

 

1. Секције друштвено-хуманистичких наука, 

2. Секције природних наука,  

3. Секције техничких наука. 

 

Неке од могућих тема секција 

 

1. Улога православног погледа на свет у развоју савременог друштва и формирању 

његове будућности. 

 

2. Културне и језичке традиције држава: сећања генерација. Светоотачко наслеђе. 

Очување и развој православних вредности у савременом свету. 

 

3. Проблеми социјалне интеракције и сарадње црквених и светских установа. 

Путеви  интеракције образовних и црквених структура у процесу формирања 

будућности православног света. 

 

4. Морални оријентири у решавању проблема младих. Искуство и подвиг 

новомученика као пример васпитних идеала светости и благородности у државама 

православног света. 

 

5. Јеванђелске вредности у систему савременог образовања. 

 

mailto:olga%20kroutskih@mail.ru
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6. Православље у медицини и биологији, питања биоетике. 

 

7. Информациона безбедност у контексту духовно-моралног васпитавања младих. 

 

8. Филозофско-научна парадигма у креирању будућности света и утицај 

православља. 

 

Време излагања на конференцији 

 

          Време излагања на конференцији је 20 минута за реферате на пленарном 

заседању и 15 минута за реферате на секцијама. После сваког реферата предвиђено 

је 5 минута за дискусију. 

 

Округли сто конференције 

 

          У оквиру рада конференције уз учешће личности из јавног и медијског 

живота планира се одржавање и округлог стола под називом:  

 

Православље 100 година након Октобарске комунистичке револуције  

1917 – 2017  

 
          Радни део конференције завршава се округлим столом, а од 25. до 28. октобра 

планирано је поклоничко путовање и обилазак светиња Српске Православне Цркве.  

 
Учешће у раду конференције 

 
          Уколико сте заинтересовани за учешће у раду конференције, молимо Вас да 

пошаљете потврду о учешћу с темом и сажетком излагања до 01. септембра 2017. 

године. Попуњен образац (табелу на дну овог позивног писма) пошаљите на 

следећу мејл адресу:  

 

conferencebg2017@gmail.com 

 

          Уплата средстава трошкова за смештај, као и за котизацију, требало би 

обавити најкасније месец дана пре почетка конференције (о износу и начину 

плаћања заинтересовани учесници биће информисани у другом позивном писму).   

 

          Планира се и штампање материјала у Зборнику конференције. Материјали се 

примају до 20. септембра. 2017. године. Публикација ових материјала је бесплатна. 

          Организациони одбор конференције има право избора и редакције приспелих 

текстова аутора. 

 

mailto:conferencebg2017@gmail.com
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Упутства за припрему рукописа за штампу 

у зборнику конференције 
 

          Радови се штампају на руском, српском и енглеском језику (опционо), док се 

анотација и кључне речи наводе на енглеском језику (уколико је текст на 

енглеском, анотација и кључне речи пишу се на српском или руском језику). 
          Обим материјала подразумева не више од 6.000 компјутерских карактера с 

проредима (тј. не више од 3 стр.). 

 
Користи се програм Microsoft Word 2003/2007. 
 
Формат папира је А5 (14,8 цм / 21 цм). 
 
Маргине - 2 цм са сваке стране. 
 
Увлачење пасуса - 1 цм, с пребацивањем речи и без пагинације. 
 
Интервал између редова - single.  
 
Фонт - Times New Roman, величина слова 11, а за текст испод цртежа, табела и 

слично величина слова 9. 

 

Уколико се користи фонт који се разликује од фонта основног текста, обавезно 

треба у посебном документу приложити фајл са коришћеним фонтом. 
 
Табеле и цртежи обавезно морају бити нумерисани и у тексту треба да буде указано 

на њих. 
 
Ако постоје формуле, оне се наводе помоћу опције Microsoft Equation. 
 
Графички материјали стављају се у текст, а шаљу се и одвојено, у облику фајлова у 

форматима дигиталних слика tiff, jpg, bmp, са резолуцијом не мањом од 96 dpi. 
 
Илустрације треба да буду припремљене у црно-белом формату.  
 
Списак коришћене литературе треба нумерисати, према ГОСТ.7.1–2003 и навести 

на крају рада. Упућивање на литературу даје се у квадратним заградама, тако што 

се укаже на број под којим је дата публикација наведена у списку литературе. 

Неколико публикација у истој загради одвајају се зарезом између бројева. 
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У првом реду - назив рада (болдирано, у средини). 

 
У другом реду - иницијали, презиме (презимена) (аутора), имејл (курзивом и у 

средини). 
 
У трећем реду - (за младе научнике) иницијали, презиме ментора (курзивом у 

средини). 
 
У четвртом реду - пун назив организације из које долази аутор, град, држава 

(курзивом у средини). 
 
У петом реду и даље - текст рада са илустрацијама (ако их има), уз поштовање 

датих правила. 
 
Напомена 
 
          Уколико могућности буду дозвољавале, настојали би смо да објавимо 

изабране комплетне радове у часопису посвећеном духовним наукама и култури, о 

чему бисмо обавестили учеснике након завршетка конференције. 
 

Пријава за учешће на конференцији 

 
1. Презиме, средње слово, име Рончевић П. Радмило 

  

2. Научни степен, звање Научни саветник, професор 

3. Радно место, дужност Хирург у пензији 

4. Коаутори (ако их има)  

5. Назив реферата 
Теорија еволуције-истина 

или заблуда 

6. Форма учешћа (излагање реферата, публикација рада 

без излагања) 
Излагање реферата 

7. Ваше излагање укључује и презентацију? Да  

8. Контакт-телефон 063 240375 

9. Имејл  ronac@eunet.rs 

10. Адреса 
Баба Вишњина 26 

11000 Београд 



 8 

11. Да ли Вам је потребна организација боравка?  

12. Да ли Вам је потребан позив за конференцију (у 

овом случају написати име и презиме директора или 

научног руководиоца, адресу установе, број факса или 

електронску адресу на коју треба послати позив) 

 

  

  

  

  

 

С поштовањем, 

Организациони одбор Конгреса 

 

 

 


