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12. Матеріали конференції разом з цією ухвалою для інформування
направити в УПЦ Канади митрополиту Юрію.
13. В наступному прилучати до проведення Огієнківських заходів
Українське Біблійне Товариство з його інформуванням про долю
перекладу Святого Письма Іваном Огієнком.
14. Власне Церквам Українського Православ’я вивчити питання
доцільності і можливості використання у церковному вжитку
богословських напрацювань митрополита Іларіона, зокрема
написаних ним богословських видань, служебників тощо.
15. Звернуктися до Комітету з питань культури і духовності Верховної
Ради України з інформацією про вже наявне в Україні вшанування
Івана Огієнка, запрпонувати проект заходів, які доцільно зреалізувати
Комітетом з нагоди відзначення в 2017 році 135-річчя від дня
народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) і 45-річчя його
упокоєння. Комітету з’ясувати, на що були витрачені в 2012 році
кошти, виділені Міністерству культури для відзначення
Огієнківського ювілею, бо ж зокрема обіцяні на проведення цієї
конференції (а це десь 40 чи 80 тис.грн) якось загубилися і не чутно
було, щоб вони десь цільова використовувалися на проведення
якихось заходів. Ініціювати проведення Парламентьських слухань з
питання вшанування Великих Українців, в тому числі й Івана Огієнка
(митрополита Іларіона), спорудження в місцях їх упокоєнні
пам’ятних знаків чи пам’ятників.
16. Відповідальними за виконання цієї ухвали є професори Є.Сохацька і
В.Шевченко.
Учасники ювілейної Огієнківської конференції

12. РІШЕННЯ VIII РІЧИНСЬКИХ ЧИТАНЬ,
які відбулися 15 листопада 2012 року в м.Кременці
на базі медичного училища ім. А.Річинського
1. Вважати
загалом
задовільним
дослідження
історичного,
етнологічного та релігієзнавчого аспектів творчої спадщини
А.Річинського.
2. Приймаючи загалом схвально видрук вже декількома виданнями
основної праці А. Річинського «Проблеми української релігійної
свідомості», водночас вважати бажаним пошук і видрук збірника
інших праць мислителя, зокрема видрукуваних в редагованих ним
часописах, а також наукове видання основної його праці.
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3. Популяризувати ім'я і творчий здобуток Арсена Річинського шляхом
видруку праць про його наукову спадщину в Енциклопедіях,
всеукраїнських часописах, газетах, підручниках з релігієзнавства та
історії української суспільної думки.
4. Віднайти можливість одержати праці Арсена Річинського з питань
медицини, видрукувані в період казахстанського його життя, донести
їх зміст на наступних Річинських читаннях.
5. Наступні Річинські читання провести в містах Сходу України, з
якими пов'язане життя і діяльність Арсена Річинського (Київ,
Полтава). Дев’яті Річинські читання провести в м. Ізяславі в 2014
році.
6. Звернутися до правління Товариства «Просвіти» з пропозиціями
щодо вивчення і пропаганди життя і творчого спадку Арсена
Річинського.
7. З вдячністю сприйняти канонізацію Українською Автокефальною
Православною церквою Арсена Річинського і звернутися до УПЦ
Київського патріархату з проханням внести його до переліку
вшанованих нею українських постатей.
8. Вивчити питання наявності видруків Річинських читань в
провідних наукових бібліотеках України і передати їх до бібліотек,
де вони відсутні.
9. Створити
в
інтернет-порталі
сайт,
присвячений
А. Річинському, вмістивши на його сторінки, окрім праць
самого А. Річинського, також матеріали Річинських читань.
10. Зініціювати спеціальні регіональні Річинські читання для
священослужителів православних церков, ввійшовши з відповідними
пропозиціями в їх єпархіальні управління.
11. Відзнайти можливість вивчити культорологічну спадщину
Арсена Річинського. Організувати виконання пісенних і музичних
творів Арсена Річинського ансамблями, хорами, музикантами.
Учасники Річинських читань

