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ДО ВІДОМУ НАУКОВЦІВ-РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
1. Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
приступило до написання Української Релігієзнавчої Енциклопедії.
Готується Словник УРЕ - перелік термінів, які ввійдуть до Енциклопедії.
За основу Словника ми беремо терміни “Релігієзнавчого словника“ (К.,
1996). Проте до УРЕ ввійде значно більше термінів. Просимо Вас
давати свої пропозиції до Словника. Це не означає, що всі
запропоновані Вами терміни Ви чи інший запропонований Вами автор
має писати. Але це послужить гарантом повноти видання.
Ми в своїй роботі конфесійно незаангажовані, світоглядно
плюральні і толерантні щодо будь-якого віровчення. Тому до співпраці
запрошуємо не лише світських релігієзнавців, а й богословів,
послідовників всіх конфесій - і великих, і малих, якщо вони хочуть, щоб в
УРЕ з усією повнотою була відображена специфіка віровчення, культу й
організації їх сповідання, історія і сучасний стан.
Якщо Ваша конфесія видавала якусь довідкову літературу, свої
конфесійні словники, то просимо зорієнтувати нас на них або передати
чи надіслати нам з тим, щоб, працюючи над термінами УРЕ, ми не
спотворили щось в інформації про зміст Вашого конфесійного вчення,
культу, діяльності Вашої течії.
Наша адреса: 252001, Київ, вул.Трьохсвятительська, 4, Інститут
філософії (кімнати 301, 323,324).Наші телефони і факс: 229-48-12, 22904-18. Email: KAM@vrif.viaduk.net
Головний редактор УРЕ проф.
А.Колодний,
Координатор Редакційної колегії проф. Б.Лобовик,
Відповідальний секретар
П.Павленко.
2. ВАК України з метою підвищення наукового рівня публікацій
дисертантів визначив, що до прийнятих відносяться
лише видруки у спеціалізованих виданнях. Тому релігієзнавчі статті чи
тези, які вміщено в неспеціалізованих збірниках, матеріалах конференцій
тощо, не будуть включатися до переліку публікацій в авторефератах. До
спеціалізованих видань відносять журнал “Людина і світ”, збірник
Львівського Музею історії релігії “Історія релігії в Україні”. Бюлетень
“Українське релігієзнавство” також включено до переліку видань,
видрукувані статті в яких зараховуються при прийнятті до захисту
дисертаційних праць з релігієзнавства. Проте із-за відсутності спонсора
ми вже не можемо
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видруковувати всі статті, які нам надсилаються, і видавати чотири числа
Бюлетня протягом року, як це передбачалося. Тому редакційна колегія
змушена вдатися до встановлення платного видруку статей в Бюлетні
(0,5 д.а. (20 тис.знаків) - 20 грн.). Просимо надсилати статті належно
відредагованими, набраними на дискеті (3,5”) у редакторі Word 6-0.
Посилання подаються в тексті статті у квадратних дужках.
В Бюлетні друкуються не лише статті пошуківців, а й статті,
інформації, довідки всіх, хто працює науково в сфері релігієзнавства,
богословів, викладачів релігієзнавчих курсів. Враховуючи різноманіття
світоглядних установок, конфесійних орієнтацій, наукових суджень
авторів Бюлетня, редакційна колегія має визнати, що не завжди вона
поділяє їх висновки, залишає за собою право відхиляти ті статті, які
світоглядно і конфесійно нетолерантні, належно науково не
аргументовані, не дають чогось нового в релігієзнавчих пошуках, технічно
належно не оформлені. Ми вже хотіли б почути від наших читачів думку
про зміст видрукуваних чисел Бюлетня, пропозиції щодо поліпшення його
змісту тощо. Ваші листи і бандеролі надсилайте Відповідальному
секретареві видання к.філос.н. О.Сагану.
3. При Відділення релігієзнавства продовжує працювати
Спеціалізована рада, в якій можна захистити релігієзнавчі докторські і
кандидатські дисертації з філософії, історії і соціології. Останні положення
ВАК України дещо змінили процес подання дисертацій до захисту, сам
захист, оформлення документів. Про все це буде проінформовано
пошуківців в наступному числі Бюлетня. До цього про них можна
дізнатися у Вченого секретаря Ради за телефоном 229-04-18. Нині
важливою є координація наукових пошуків дослідників-релігієзнавців.
Тому просимо тих, хто працює над дисертаціями з релігієзнавчої
тематики, надіслати в координаційну раду проф. Б.Лобовику тему Вашої
дисертаційної роботи, назвати місце виконання і наукового керівника,
профіль дослідження - філософський, історичний чи соціологічний,
орієнтовний термін виходу на захист, свої координати - місце праці і
адреси.
4. Останнім часом спостерігається захоплення обласними
осередками Української Асоціації Релігієзнавців в організації наукових
конференцій. Але тематика їх часто одноманітна, маємо накладки у часі
їх проведення, зміщення в сферу чистої теології, таке звуження тематики,
яке виключає можливість участі в їх роботі значної кількості науковців,
неврахування обмежених фінансових можливостей науковців України до
участі в конференціях, якесь захоплення запрошенням іноземних
учасників, які не завжди є науковцями, а просто
місіонерамипроповідниками. Потрібно чітко
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відрізняти конференцію від симпозіуму й колоквіуму. З метою усунення
названого вище просимо завчасно узгоджувати із Правлінням УАР
тематику конференцій, час проведення, можливих основних доповідачів з
тих питань, які виносяться на розгляд.
5. При Відділенні релігієзнавства формується бібліотека
релігієзнавчої і богословської літератури. Ми маємо певні
надходження від конфесій, надсилає свої книги дехто з дослідників,
одержуємо деяку релігійну періодику від конфесій України та із-за
кордону. Просимо своїх членів допомогти нам у формуванні
бібліотеки, якою можуть користуватися всі дослідники-релігієзнавці.
Нас особливо цікавлять місцеві видання, періодика, копії документів
тощо. Надсилати на адресу Відділення релігієзнавства Павлу
Павленку.
SUMMARY
In the Bulettin there are published the papers by V. Gryn’ko
“Theoretical Sources of the Great White Brotherhood Teaching of Faith”,
S. Valakh “Dualistic Concept of Kumran in the Context of the Christian
World-Outlook”, V. Medvid’ “The Concept of Synthesis of Science and
Religion in the Modern Theology”, V. Bodak “Social of Characterization
of Religious Rites”.
In the Section “For Assistance to Lecturer in Religious Studies” there is
published an article by M.Babyi "Sociology of Religion".
In the Section “Problems of Freedom of Conscience” there are
published an article by O. Utkin “Conflicts on National and Confessional Levels
and Measures to Prevent Them in the Military Forces of Ukraine” and an article
by R. Traer “Everything Has to Be Precisely Well-Grounded”.
In the Section "Scientific Conferences" there is presented the information
about the conferences in Kyiv “Missionary Activity in the Context of Religious
Realities in Ukraine”, Luts’k “Ukrainization of the Orthodoxy in Ukraine: State and
Problems”, Lviv “History of Religion in Ukraine”.
In the Section "Information" there is presented the information on
the celebration of the 2000th anniversary of Christmas and measures of
the Ukrainian Association of Religion Researches on the celebration of
the 2000th anniversary of Christmas as well as an article “Confession in
Ukraine through the Statical Data”.
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