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Вступне слово головного
редактора
Тематичну спрямованість даного випуску журналу «Релігійна свобода» визначила Міжнародна науково-практична
конференція «Релігійна свобода: актуалізація сімейних цінностей», яка відбулася
24-25 вересня 2018 року у Києві (Україна).
Починаючи із 1994 року, конференції, в
рамках яких обговорювалися різні аспекти
буття релігійної свободи, стали вже традиційними. Вони обов’язково завершувалися
виданням матеріалів публічної дискусії.
2018 року конференція була присвячена
ХХV-літньому ювілею авторитетної в Україні та далеко за її межами Української
асоціації релігієзнавців (УАР). Організаторами конференції виступили Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Міністерство культури України,
Українська асоціація релігієзнавців, Інститут релігійної свободи. У Великому конференц-залі НАНУ до виголошення привітального слова та доповідей були запрошені
народні депутати Верховної Ради України, члени уряду, представники рад Церков і релігійних організацій. Від НАН України до слова зголосилися академіксекретар Відділення історії, філософії й
права НАН України Валерій Смолій, членкореспондент НАНУ, директор Інституту
філософії імені Г. С. Сковороди Анатолій
Єрмоленко, заступник директора, керівник Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г. С. Сковороди доктор філософських наук, професор Анатолій Колодний.
В роботі конференції взяли участь і виступили вчені зі США, Канади, Білорусі,
Киргизстану, з практично всіх регіонів нашої країни.
Доповідачами на конференції стали як
представники різних конфесій та релігійних організацій, так і влади, науки, ЗМІ,

громадянського суспільства, які запропонували глибокі й змістовні виступи, де
було окреслено теорію, практичні візії й
прогностичний аналіз перспектив державно-релігійної взаємодії в побудові міцних
підвалин родини як наріжної суспільної
інституції.
Всі учасники конференції «Релігійна
свобода: актуалізація сімейних цінностей»
усвідомлювали важливість проблем, які зацікавлено обговорювалися, що зафіксовано у заключному документі конференції.
Запропоновані тут статті є частиною
того, що стало результатом власного досвіду і глибоких рефлексій учасників конференції щодо сімейних цінностей через
призму релігійної свободи. В цьому випуску представлені і теоретичні загального
плану дослідження, і конфесійні виміри сімейної проблематики, і гарячо дискутовані
останнім часом теми.
Обговорення не завершено, воно триватиме на сторінках і наступних номерів журналу, демонструючи, що світ релігійний і
світ секулярний, які існують поруч, але мають дещо відмінні акценти в своєму розумінні проблем родини, яка потребує захисту, підтримки з боку як релігійних, так і
державних та суспільних інституцій, готові
до конструктивної співпраці.

