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Міжнародна науково-практична конференція 
«Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний 

потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії:  
проблеми збереження та сталого розвитку» 

 

25 листопада 2021 року 
 

Друге повідомлення 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в 
Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку», яка відбудеться  
25 листопада 2021 року у онлайн-форматі. 

 

 Для розгляду пропонуються наступні питання:  
1. Дослідження, проблеми збереження та сталого використання природно-ресурсного 

потенціалу Гуцульщини в транскордонному культурному контексті. 
2. Вплив екологічного стану навколишнього середовища на збереження феномену 

гуцульської етнокультури. 
3. Дослідження специфічних гірських умов соціально-економічної діяльності, 

зайнятості та культурної діяльності в умовах глобалізаційних викликів. 
4. Вплив кліматичних змін на стан біологічного різноманіття та збереження 

культурних цінностей Гуцульщини. 
5. Підготовка номінаційного досьє для включення до Репрезентативного списку 

нематеріальної спадщини людства, із робочою назвою «Культурні практики та 
унікальність гуцульського фольклору в Україні та Румунії через транскордонну 
співпрацю». 

6. Взаємодія між об'єктами, що охороняться Конвенцією про охорону Всесвітньої 
культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону нематеріальної 
культурної спадщини. 

7. Транскордонна співпраця із збереження природних та культурних цінностей. 
8. Створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату у 

Марамороських горах.  



Формат роботи конференції – дистанційний (із використанням платформи Zoom), 
передбачаються пленарні та секційні доповіді.  

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 1 листопада 2021 року 
надіслати на електрону адресу оргкомітету картку учасника та матеріали доповідей, які 
передбачається опублікувати в електронному та паперовому вигляді. 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей та зразок картки учасника наведені у 
першому повідомленні.  

 
 

Адреса оргкомітету конференції: 
 

Карпатський біосферний заповідник,  
а/с 8, м. Рахів, Закарпатська область, Україна, 90600 

Тел. (03132) 22193; факс: (03132) 22632;  
e-mail: cbr-rakhiv@ukr.net; http://cbr.nature.org.ua 

 
 
 

Оргкомітет конференції 

http://cbr.nature.org.ua/conf2021/circular_1_UKR2021.pdf

