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Society for the Scientific Study of Religion - SSSR), Міжнародною Академією
свободи релігій і віросповідань (International Academy for Freedom of Religion
and Belief - IAFRB), Міжнародною Асоціацією історії релігій (International
Association for the History of Religions - IAHR), Нью-Йоркською Академією
Наук та ін.
Ознайомившись з науково-дослідницькою, видавничою та
організаційною роботою УАР, керівництво міжнародних організацій
запропонувало Україні вступити до них асоційованим членом. Окремі
українські вчені-релігієзнавці індивідуально обрані в склад деяких з них. І це
вже має свої наслідки. Так, спільно з IAFRB в грудні минулого року УАР,
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України провели в
Києві міжнародну наукову конференцію "Свобода релігій: практичні аспекти
реалізації". В 1996 році планується спільно організувати ще ряд конференцій,
присвячених проблемам свободи совісті. Через УАР міжнародна SSSR
запрошує до вступу до неї всіх бажаючих дослідників релігії.
Відбулися плідні зустрічі з працівниками Інституту релігієзнавства
Ягеллонського університету (Краків, Польша), Інституту держави і церкви
Байлорського університету (Вако, США), під час яких обговорювалася
можливість співпраці. Широкі зв'язки встановилися з вузами Європи та
Америки: Лідським, Ессекським університетами та Вищою Лондонською
школою соціології та економіки (Великобританія), Католицькими
університетами в Любліні (Польща) та Римі (Ватикан), Українським вільним
університетом (Мюнхен, Німеччина), Міжнародним християнським
університетом
(Відень,
Австрія),
Бригамським
та
Байлорським
університетами (США) та ін.
Продуктивно українські релігієзнавці співпрацюють з окремими
зарубіжними дослідниками релігії й релігійними діячами. Серед них
А.Жуковський (Франція), С.Ярмусь (Канада), Й.Клочовський (Польща),
І.Музичко (Італія), С.Фостун, Е.Баркер (Великобританія), Лев Силенко
(США), Т.Доктор (Польща), архієпископ Антоніо Франко та кардинал Поль
Пупар (Апостольська столиця), Г.Хартфельд та Й.Кеден (Німеччина),
К.Дурхем та Л.Бузбі (США), Ю.Зуєв (Росія). Сьогодні у вітчизняних
релігієзнавців є можливість друкуватися в міжнародних релігієзнавчих
журналах, бюлетнях, скажімо в часописі "Відомості" (Великобританія укр.мовою), "Church and State (Церква і держава)" (США - англ.мовою),
"Лицом к лицу: религиозный диалог" (Росія - рос.мовою), "Journal of Law and
Religion (Журнал права і релігії)" (США - англ.мовою) та багатьох інших.
Співробітники Відділення релігієзнавства активно шукають
підтримки у різних міжнародних благодійних фондів для розвитку
релігієзнавчої науки в Україні. Повільно, але все ж таки відновлюються
наукові зв'язки з Росією, Білоруссю, Прибалтикою,
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Молдовою. Все це стало можливим завдяки зусиллям членів УАР, його
президента Анатолія Колодного. Інтерес з боку закордонних партнерів в
науково-дослідній і організаційній сферах до українського релігієзнавства,
впевнені, буде зростати.
Матеріал підготувала Л.ФИЛИПОВИЧ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Постановою Президії ВАК України від 08.02.1996 р. Затверджений
склад Спеціалізованої Вченої Ради Д. 01.25.05 із спеціальності 05.00.11 релігієзнавство. Рада створена при Відділенні релігієзнавства Інституту
філософії НАН України. Будучи єдиною в Україні за своїм профілем, вона є
основною ланкою в системі атестування наукових кадрів вищої кваліфікації з
даної спеціальності. До складу спеціалізованої Ради входять доктори наук відомі вчені-релігієзнавці, філософи, соціологи, історики, психологи.
Головою Вченої Ради призначено професора А.Колодного, заступником
голови - професора П.Яроцького. Вченим секретарем Ради затверджено
кандидата філософських наук С.Головащенка.
Приймаються до захисту кандидатські й докторські дисертації з
релігієзнавства на здобуття наукових ступенів у галузі філософських,
соціологічних та історичних наук. Пошуківці наукових ступенів можуть
отримати необхідну інформацію за адресою: 252001, Київ - 1, вул.
Трьохсвятительська, 4. Інститут філософії НАН України, Головащенко
Сергій Іванович. Телефони для довідок: 229-48-12 (проф. А.Колодний); 22854-17 (к.філос.н. С.Головащенко).
Матеріал підготував С.ГОЛОВАЩЕНКО.

Секція релігієзнавства у товаристві “Знання” України
У Товаристві “Знання” України розпочала діяльність секція
релігієзнавства. Сформована Рада лекторів у складі 24 осіб, серед яких відомі
філософи, історики, соціологи — релігієзнавці: доктори філософських наук
Б.Лобовик, М.Закович, А.Колодний, Ю.Калінін, П.Косуха, М.Рибачук,
П.Яроцький, кандидати філософських наук М.Бабій, С.Головащенко,
В.Єленський, М.Кирюшко, О.Саган, В.Суярко, Л.Филипович та інші.

