51
В 1995 році Асоціація увійшла на правах асоційованого члена до
Міжнародної організації дослідників релігії (США).
Запрошуємо всіх, кому не байдужа доля релігієзнавчої науки, до
Асоціації. Будемо вдячні Вам за всілякі форми підтримки.
Керівні органи Асоціації знаходяться за адресою: 252001, Київ,
вул.Трьохсвятительська, 4, кімн. 324, 523. Телефон: 229-4812; 229-0418; 22904-25 Факс: 229-4812; 228-6366.
УАР має свій рахунок в Українському банку “Відродження” в
управлінні Національного банку України по м.Києву. р/р 700161140/701908.
МФО 300421
Матеріал підготував М.БАБІЙ

Центр релігієзнавчих наукових консультацій і єкспертиз Української
Асоціації Релігієзнавців
На науковій базі Української Асоціації Релігієзнавців утворено
Центр релігієзнавчих наукових консультацій і експертиз.
Центр здійснює наступні види діяльності:
- проведення конкретно-соціологічних досліджень з релігієзнавчої тематики
на замовлення державних інституцій, конфесій, культурно-освітніх установ,
засобів масової інформації тощо;
- підготовка наукових матеріалів про конфесії, які діють в Україні,
інформаційних матеріалів про сучасні релігійні процеси і тенденції розвитку
релігійних відносин; відповіді на конкретні питання з широкого спектру
релігієзнавчої проблематики;
- вивчення та написання історії конфесій в Україні на основі опрацювання
архівних матеріалів у всіх обласних центрах України і за активної співпраці
при цьому з богословами відповідних релігійних течій;
- проведення експертиз робочої документації і віроповчальної літератури
нових релігійних утворень України, діяльності релігійних місій тощо;
- правові консультації з проблем релігійного життя;
- допомога конфесіям в складанні і оформленні їх робочої документації,
визначенні форм соціально значимої діяльності, вирішенні питань з
державними органами, конфліктних ситуацій з іншими конфесіями та ін.,
- проведення спеціальних релігієзнавчих екскурсій по місту Києву
українською, російською або англійською мовами;
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- консультації пошуківцям наукових ступенів з питань обрання теми
дисертаційного дослідження, його плану, концепції, мети і завдання,
літератури з теми тощо;
- консультації пошуківцям під час підготовки до складання екзаменів
кандидатського мінімуму з релігієзнавства, підбору спеціальної літератури
до екзамену з іноземної мови тощо;
- лекції з релігієзнавчої тематики в масових і спеціальних аудиторіях та
організаціях, проведення методичних та інформативних семінарів для
викладачів релігієзнавчих дисциплін у школах, ліцеях, коледжах та інших
навчальних закладах;
- підготовка інформативних матеріалів про стан релігійності в Україні,
характер церковно-державних відносин для їх замовників;
- рецензування книг, статей, дисертацій з релігієзнавчої тематики;
- переклад книг та статей (релігієзнавча тематика) з англійської, французької
і німецької мов на українську та російську мови;
- надання можливості користуватися банком даних соціологічних досліджень
з релігієзнавчої тематики, проведених Відділенням релігієзнавства Інституту
філософії НАН України в минулі роки;
- психологічне консультування осіб у зв’язку з конфліктними та іншими
ситуаціями, які викликані релігійними чинниками.
Послуги оплачуються за тарифами, затвердженими Правлінням
Української Асоціації Релігієзнавців шляхом перерахування коштів на
рахунок Української Асоціації Релігієзнавців.
Довідки телефоном 229-4812, 229-0425 щодня з 10.30 до 15.00 (крім
суботи і неділі).
Матеріал підготувала О.КАРАГОДІНА

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
УАР та Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ
1995 рік став вирішальним для українського релігієзнавства у його
прориві на світову арену. Про Українську Асоціацію Релігієзнавців (УАР)
дізналися в багатьох країнах. Вона налогодила контакти з відомими
міжнародними релігієзнавчими асоціаціями, наприклад з Товариством
наукового дослідження релігії (The
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