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У Києві відбулась міжнародна наукова конференція
КИЇВ – У конференц-залі НАН України 20-21 травня відбулась Міжнародна наукова
конференція на тему «Свобода релігії і міжрелігійний діалог: глобальні виміри й локальні
вияви», повідомляє
Інститут релігійної свободи .
Захід зібрав вітчизняних та іноземних експертів, науковців, представників релігійних та
громадських організацій, державних службовців і журналістів навколо актуальних
питань релігійної свободи в Україні та світі, розвитку законодавства у цій сфері,
міжконфесійного діалогу.
Словами привітання конференцію відкрив академік Мирослав Попович, директор
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. Офіційний погляд на стан
державно-церковних відносин в Україні представив
Микола Новиченко
, заступник голови Держкомнацрелігій.
Виступи іноземних експертів розпочались із доповіді професора Коула Дюрема,
директора Міжнародного Центру вивчення права і релігії (США). Після нього виступив з
промовою
Рік Торфс
, сенатор Парламенту Бельгії.
Першу частину конференції завершили виступи професора Анатолія Колодного,
президента Української Асоціації релігієзнавців, та
Віктора Єленського
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, президента Української Асоціації релігійної свободи.
Найбільш жвава дискусія між учасниками конференції відбулась під час Круглого столу,
присвяченого 20-річчю Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Присутні обговорювали доцільність оновлення чинного Закону в нинішніх
суспільно-політичних умовах. Було сказано про можливі позитивні наслідки та існуючи
ризики, а також проаналізована суть зобов’язань України перед Радою Європи .
У другий день конференція почала роботу у секційному режимі за такими темами:
- Свобода релігії і публічна сфера: політика, освіта, культура, мас-медіа,
громадянське суспільство (досвід окремих країн);
- Міжрелігійний діалог в обстоюванні свободи віросповідання і переконань;
- Релігійні меншини в умовах свободи релігії.
Захід завершився пленарним засіданням на тему «Правові проблеми здійснення і захисту
свободи релігії: світові та європейські тенденції», після якого організатори підвели
підсумки двох днів спільної роботи.
З більшістю доповідей учасників конференції можна ознайомитись у Збірнику наукових
статей з теми «Свобода релігії і міжрелігійних діалог: глобальні виміри й локальні вияви»
(Науковий щорічник «Релігійна свобода»: № 16. – К., 2011. – 309 с.), який напередодні
видало Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України за
загальною редакцією доктора філософських наук А.Колодного. Інститут
релігійної
свободи, м.Київ
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