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факультативно. Доцільно посилити змістовну сторону й зробити
обов’язковим викладання релігієзнавства та етики у навчальних
закладах всіх рівнів. Необхідно продовжити обговорення стратегії
реформування духовної освіти з участю представників різних
конфесій та освітян, що й планується. Доцільно надіслати в
Міністерство освіти і науки пропозицію з організації всеукраїнської
науково-практичної конференції з розглядуваного питання.
Матеріал підготував М.Закович

ДРУГІ РІЧИНСЬКІ ЧИТАННЯ –
відбулися 22 вересня 2000 року в м. Кременці при участі в організації їх
Української Асоціації релігієзнавців, УАПЦ, Тернопільської державної
медичної академії, Відділення релігієзнавства Інституту філософії
НАНУ, Кременецького медучилища, Рівненського слов’янського
інституту. Читання відзначили як важливу подію в національнокультурному житті України вихід у світ за науковою редакцією
А.Колодного і О.Сагана книги А.Річинського “Проблеми української
релігійної свідомості” (Тернопіль, 2000. – 428 стор.), присвоєння імені
вченого Кременецькому медичному училищу, вихід відеофільму про
А.Річинського, організоване дослідження його творчої спадщини та ін.
Другі Річинські читання ухвалюють:
1) вважати необхідним розширити коло науковців, які
досліджують творчу спадщину А.Річинського, зокрема
акцентувати також увагу на вивченні його праць з питань
медицини, українського мистецтва тощо;
2) інформувати Вселенський Патріархат про відродження і
розвиток в Україні православного богослов’я. Надіслати
владиці книгу А.Річинського;
3) видрукувати матеріали Других Річинських читань в
Тернопільській медакадемії;
4) сприяти прилученню до наступних Річинських читань
богословів православних церков України і діаспори;
5) вивчити питання видання вибраних творів А.Річинського;
6) інформувати про проведення Річинських читань через пресу
громадськість України;
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7) просити УАПЦ передати книгу А.Річинського в наукові
бібліотеки, творчим об’єднанням, в Українські Церкви,
представникам влади;
8) рекомендувати всім священнослужителям українських
православних церков вивчити книги А.Річинського з метою
пропаганди в проповідях його ідей і посилення відпорності
Українського православ’я;
9) сприяти прилученню до дослідження творчості А.Річинського
не лише молодих світських науковців, а й богословів;
10) просити УАПЦ направити книгу А.Річинського в бібліотеки
православних семінарій;
11) порушити питання про найменування ім’ям А.Річинського
вулиць в містах, де проходила його громадсько-політична
діяльність, встановлення меморіальних дощок на будинках, в
яких він жив;
12) допомогти Тетельківській школі оформити стенд про
А.Річинського;
13) утворити амбулаторію родинного лікаря ім. А.Річинського у
Володимирі-Волинському;
14) підтримати побажання доньки А.Річинського Людмили про
перенесення праху її батька до України і надавати їй в цьому
всіляку можливу допомогу;
15) висловити щиру подяку о. Івану Шевціву за перший внесок у
фонд повернення А.Річинського в Україну.
Другі Річинські читання були більш предметні, оскільки
доповідачі вже мали можливість прочитати “працю життя” вченого,
розглянути його думки в контексті сьогодення України. На Читаннях
виступили д.філос.н. А.Колодний, д.філос.н. П.Кралюк, к.філос.н.
О.Саган, к.філос.н. А.Гудима, к.істор.н. Н.Стоколос, к.м.н. П.Мазур,
Р.Прокопчук та ін. Теплим було слово доньки Людмили про батька.
Учасники читань провели тематичний вечір в Тетельківській школі –
селі уродин вченого. Всі учасники конференції з вдячністю говорили
про роль Предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія у видруці книги, а
педколективу медучилища Кременця і його директора П.Мазура в
організації і проведенні цього значимого заходу. Учасники прийшли
висновку необхідності проведення наступних Читань на більш
високому представницькому рівні. Можливе проведення його в Києві,
Тернополі чи Луцьку.
Матеріал підготував А.Колодний
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