41
22. Налагодити і постійно підтримувати тісні творчі зв’язки із ЗМІ. Провести
зустріч-семінар із журналістами, які спеціалізуються з релігієзнавчої
тематики. Термін виконання: протягом 2013-2014 рр. Відповідальні: Саган
О.Н., Бабій М.Ю., Филипович Л.О.
23. Продовжити співпрацю з міжнародними релігієзнавчими асоціаціями.
Віднайти можливість активізації обміну інформацією, видруками із
зарубіжними інституціями. Вирішити питання видруку інформаційнорекламної книги «Релігієзнавство України» англійською мовою. Термін
виконання: постійно, 2013 р. Відповідальні: Филипович Л.О.,Колодний
А.М.
24. Роботу обласних осередків УАР планувати на щорік, передбачивши в
планах щомісячні чи двохмісячні теоретичні семінари осередку, зустрічі із
обласними керівниками конфесійних спільнот, духовних навчальних
закладів, монастирів, обговорення текстів монографій і дисертаційних робіт
членів осередку, колективні відвідування заходів конфесійних спільнот та
ін. Термін виконання: постійно, 2013-2014рр. Відповідальні: голови
обласних осередків.
25. Налагодити постійні засідання керівних органів УАР та осередків
відповідно до визначення їх черговості Статутом УАР. Термін виконання:
другий квартал 2013 року. Відповідальні: Бабій М.Ю.,Титаренко В.В.

9. РЕЛІГІЄЗНАВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ І КРУГЛІ СТОЛИ
ІІ-ІV кварталів 2013 року
Релігійні та позарелігійні стратегії розвитку культури: глобалізація,
секуляризація, раціоналізація. Всеукраїнська. 4 квітня. Дон НТУ (050)943-68-81
Соціокультурні виміри релігійних процесів в українському суспільстві.
Міжнародна. 31 травня. Чернівецький університет. (067)-76-99-013
Історія релігії в Україні. Міжнародна. Травень. Львівський Музей історії
релігії. (0322)-72-91-00
Аврамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи,
міжконфесійні взаємини. Міжнародна. Травень. Заповідник «Давній
Галич». (03431)-22-655
Християнство в історичній долі українства. Всеукраїнський Круглий стіл.
Червень. ВР ІФ НАН України. (044)-279-04-18
“Русский мир» як інструмент московського духовного колонізаторства.
Всеукраїнський Круглий стіл. Червень. Відділення релігієзнавства.
Релігієзнавча наука і релігієзнавча освіта. Регіональний семінар
релігієзнавців Києва. Червень. ВР ІФ НАНУ.
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Церква як центр збереження та формування духовності українця за
кордоном. Міжнародна. Серпень. Львівська політехніка.
Religion, Migration, Mutation. IAHR International Committee Meettting 2013conference Liverpool Hope University, GB http://www.basr.ac.uk/conferencе.
htm, 3-6.09. 2013
Поліфонія VS какофонії: етноконфесійне різноманіття населення…
Міжнародна. 12-14 вересня. A.lesnikova1985@gmail.com
Українській Асоціації релігієзнавців – 20. Всеукраїнське зібрання
релігієзнавців. Вересень. Відділення рзн-ва.
Дослідження історії і функціональної природи релігії в установах НАН
України. Всеукраїнська. Жовтень. Відділення релігієзнавства. (044)-27904-18
Релігія і соціум – українські і міжнародні реалії. Міжнародна. Жовтень.
Інститут філософії НАН України. (044)-278-51-49
Релігія і Церква в контексті регіонального життя. Всеукраїнська. Жовтень.
Хмельн. ін-т управління і права (067)-86-16-393
Символіка сакрального. С-Петербург. релігієзнавчі читання. 26-27
листопада. Музей історії релігії. Tchteniagmir@yandex.ru
Актуальні проблеми релігійного життя в дослідженнях українських
релігієзнавців. Всеукраїнський Круглий стіл. Грудень. Відділення
релігієзнавства.
У 2014 році буде проведена в Львівському Музеї історії релігії традиційна
травнева конференція «Історія релігії в Україні». Планується проведення в
Ізяславі дев’ятих Річинських читань. Можлива конференція в Києві на тему
«Історія релігії і Церкви в Україні і Польщі: порівняльний аналіз». На
грудень наступного року передбачаємо конференцію «Інституалізаційні
процеси в конфесійному житті України». 2014 рік – ювілейний
Шевченківський. Якщо не буде загальноінститутської конференції,
присвяченої Т.Г. Шевченку, то Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ у
березні проведе конференцію «Т.Г. Шевченко в духовному житті
українства». Таку ж конференцію просить провести разом з ним Інститут
філософії Білоруської Академії наук у Мінську в травні 2014 року. Чекаємо
від обласних осередків плани проведення в 2014 році їх конференцій.

