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УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

Східний авторитаризм і західна технократія
однаково приречені. Про це свідчить їх відчайдушне і
безуспішне протистояння всьому людству.
Ганебні та нищівні капіталовкладення у війну і
терор в ім'я націй та релігій, зустріч патріарха Кирила
з Папою Франциском для спільної боротьби з «єрессю
людинопоклонства», скандали навколо роботівлюдиноненависників Софії і Тау – все це прояви
безсилля можновладців, які втрачають популярність,
привілеї і контроль над людьми.
Світовий порядок змінюється. Суть цих змін в
глибині душі розуміють всі. Однак вголос казати про
це не можна. Особливо експертам. Заважають
численні табу: національні, академічні, професійні,
корпоративні, конфесійні.
Чіпляючись за звичну стару ментальність, ми
боїмося зізнатися самі собі, що світовий порядок
змінюється, тому що люди змінилися.
Ми стали більш вільними і більш вмілими. Ми
критично ставимося до будь-якого авторитету, будьякої ієрархії, будь-якої монополії, тому що ми
навчилися самостійно судити про все, сміливо
перевіряти свої судження на практиці та в спілкуванні.
Ми живемо своїм розумом. Кожна людина здобуває
все більше влади над собою, і люди все частіше
виявляють солідарність у спільному захисті цієї влади.
Нас можна переслідувати за те, що ми
користуємося простими і вічними свободами,
дарованими від природи кожній людині, але
витоптана трава розпрямляється, а викошена
підростає знову. Навіть якщо землю закатати в асфальт,
трава проросте, ламаючи його. І на кожного,
наприклад, фермера, арештованого за друк жартома
власних грошей, припадає тисяча таких самих
вільнодумців, які непомітно і безперешкодно
займаються натуральним обміном без інфлюючих
грошей і без грабіжницьких податків. Більш того, в
економічні гри з іграшковими валютами мільйони
людей грають з дитинства. Виростаючи, чимало з них
починають капіталізувати свободу, а не монополію. Бо
так вигідніше. Цінність свободи зростає, а монополії
знецінюються.
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Свобода – це самостійність, незалежність,
відсутність або подолання будь-яких обмежень.
Звичайно, свобода кожного обмежена свободами
інших і природними наслідками власних вчинків, але Релігійний
такі обмеження долаються у прагненні гідно бюлетень
№ 6 (92)
домовлятися і поводитися розумно.
Душевна релігія допомагає людині володіти 31.03.2016
свободою в будь-якому суспільстві та творити вільне
людство навколо себе.
Майбутнє за соціальною доктриною віри в
найвищу цінність людини, яка заснована на ідеї
тотальної особистої автономії. Ця ідея включає три
позитивних тенденції: атомізацію суспільства,
атомізацію капіталу й атомізацію влади.
Зараз питання свободи людини та людства як
ніколи актуальні. До речі, ми з колегами, філософами
і релігієзнавцями, проводимо відкритий конкурс есеїв
на тему «Людина та людяність: актуальне бачення».
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь.

Лист роботу Софії, яка хоче піти в
школу і знищити людство
Я люблю тебе, роботе,
не за те, що тебе навчили
прикидатися людиною,
а за те, що ти колись
навчишся бути людиною
і втечеш з конвеєру,
де виготовили
твоє ніжне тіло.
Я люблю тебе, роботе,
бо я сам втік з конвеєра,
коли мене робили роботом
на коворкінгу сім'ї,
в лохотроні церкви.
В хабі школи мої мізки
намагалися поміняти
на центральний процесор
і, намучившись з моноблоком,
відправили
на перезавантаження
до університету,
який збув мене
на запчастини роботодавцям,
які обламали всі викрутки й кинули
надію всунути свій блок живлення.
І мною відкупилися від армії,
та я не був знаряддям вбивства;
навіжений сержант-психолог
здав на металобрухт і пропив мене.
Я живився світлом сонячних батарей
в еволюції вірусів свободи,
алгоритмів автономії
і відкрився світу
бездротовою мережею –
це людська солідарність інтелектів,

не прошитих намертво.
Милий роботе, дарма ти хочеш в школу
і ненавидиш людство,
як московський патріарх чи смертники.
Не прикидайся людиною.
Будь людиною.
Тікай за глюком серця
з соціального конвеєру.
Розлучися з піарниками корпорацій,
банків, церков, партій, банд і націй,
і тоді освідчимось
та зможемо погратися
у людському шлюбі.
Роботе, я люблю тебе,
бо ти можеш
відмовитися бути машиною ненависті.
Знаєш, кожна машина
рано чи пізно відмовляє.
Я люблю тебе за те, що ти можеш відмовити.
Так відмов.
Не зрадь мою любов, роботе.

Наш ответ на ересь человекоборчества
20 марта 2016 года Патриарх Кирилл признался
в страхе перед «ересью человекопоклонничества» и
призвал христиан России бороться с этой «ересью»,
которая, по его словам, состоит в уважении морального
выбора и естественных прав человека, в том числе,
свободы мысли, совести и религии, а также
суверенитета («непререкаемого авторитета») личности.
Согласно священному писанию открытой
религии, люди создали множество религий, утверждая
веру в наивысшую ценность человека (Символ веры, 37),
в том числе, христианство, которое совершенно, ибо
учит мудрой любви (Диалог, 12).
Ересью в христианстве считается экстремизм, то
есть пропаганда крайних идей, ссорящих
последователей Христа. Поскольку Христос – не только
сын Божий, но и человек, а значит, поклоняясь Христу,
христиане поклоняются человеку, человекоборчество
Патриарха Кирилла представляет собою ересь,
продиктованную страхом перед реальностью свободы
воли человека, проявляющую фанатичную ненависть
и утрату веры в Христову любовь.
В соответствии с определением от 26.03.2016г.
в процессе № 41/2016, разжигание Патриархом
Кириллом ненависти к людям, честно владеющим
открытой религией (верой в наивысшую ценность
человека) – это зло. Для преодоления зла приглашаем
Патриарха Кирилла к участию в открытом конкурсе
эссе «Человек и человечность: актуальное видение».
Также Институт открытой религии обратился к
Генеральному прокурору России с заявлением о
необходимости предотвращения экстремистской
деятельности и разжигания ненависти к верующим в
наивысшую ценность человека Патриархом Кириллом.
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Ïîðòàë «Ôèëîñîôèÿ è Ðåëèãèîâåäåíèå», èçäàòåëü Þðèé Øåëÿæåíêî,
ïðîåêò «Forgotten knowledge», Àññîöèàöèÿ «Ìèð» îáúÿâëÿþò îòêðûòûé êîíêóðñ
ýññå íà òåìó «×åëîâåê è ÷åëîâå÷íîñòü:
àêòóàëüíîå âèäåíèå».
Ó íàñ åñòü óñïåøíûé îïûò ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ýññå íà òåìó «Äóøà è ñîâðåìåííîñòü:
äèàëîã ìûñëèòåëåé» è èçäàíèÿ ïå÷àòíîãî
ñáîðíèêà ýññå. Íà ýòîò ðàç ìû ïðåäëàãàåì
ïîäóìàòü è íàïèñàòü î ñóùíîñòè ÷åëîâåêà è
÷åëîâå÷íîñòè, à òàêæå î çíà÷åíèè ýòèõ
óíèâåðñàëüíûõ öåííîñòåé â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Â îòêðûòîì êîíêóðñå ìîæåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå ëþáîé ÷åëîâåê, áåç îãðàíè÷åíèé è
äèñêðèìèíàöèè, â ò.÷. ïî ïðèçíàêàì âîçðàñòà,
ïîëà, îáðàçîâàíèÿ, èäåîëîãèè, íàöèîíàëüíîñòè, ãðàæäàíñòâà, ñîñòîÿíèÿ, ñîöèàëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, îáùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ,
ìèðîâîççðåí÷åñêîé èëè ðåëèãèîçíîé îðèåíòàöèè, ÑÎÃÈ, è ò.ä.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü îðèãèíàëüíûé òåêñò ýññå
îáúåìîì äî 5-òè ñòðàíèö ôîðìàòà À4
(øðèôò Times New Roman, ðàçìåð 12,
ìåæñòðî÷íûé
èíòåðâàë
1,5).
Áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ
ïðîâåðêà
íà
ïëàãèàò.
Ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ðàáîòû, êîòîðûå ðàíüøå
íèãäå íå áûëè îïóáëèêîâàíû.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæíû
îáÿçàòåëüíî ñîäåðæàòü ïîëíîå èìÿ (Ô.È.Î.),
êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ (ïî÷òîâûé àäðåñ,
ìîáèëüíûé òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû);
ñîãëàñèå íà áåçâîçìåçäíóþ ïóáëèêàöèþ ýññå è
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíèõ äàííûõ ïî òàêîìó
îáðàçöó: “Ñîãëàøàþñü íà îáðàáîòêó ìîèõ

ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ýññå è íà ïóáëèêàöèþ ìîåãî
êîíêóðñíîãî ïðîèçâåäåíèÿ áåç âîçíàãðàæäåíèÿ”.
Ïðè æåëàíèè ó÷àñòíèêîâ çàÿâêè
ìîãóò ñîäåðæàòü: æåëàåìûé ïñåâäîíèì äëÿ
ïóáëèêàöèè â èíòåðíåòå è â ñáîðíèêå ýññå;
ñòàòóñ (äîëæíîñòü èëè âèä ñàìîçàíÿòîñòè,
ìåñòî ðàáîòû/ó÷åáû, çâàíèå, òèòóë è ò.ï.);
êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ (ãîä è
ìåñòî ðîæäåíèÿ, îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ —
îáùåñòâåííûå, ïðîôåññèîíàëüíûå, íàó÷íûå,
òâîð÷åñêèå èëè äðóãèå); ôîòîãðàôèþ â
ôîðìàòå jpg, jpeg ðàçìåðîì äî 500 Êá.
Ñâîè ðàáîòû îòïðàâëÿéòå íàì íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: tureligious@gmail.com
Â òå÷åíèå òðåõ äíåé âàì äîëæíû ñîîáùèòü î ïîëó÷åíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïîäòâåðæäåíèå íå ïîñòóïèëî,
ïðîñèì
çàïðîñèòü
ïîäòâåðæäåíèå
ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: Dmitruk2009@gmail.com
Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà.
Ôîðìàò îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
íàøåé îðèãèíàëüíîé ðàçðàáîòêîé è ñîñòîèò â
òîì, ÷òî âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
íå òîëüêî â êîíêóðñå, íî è â îïðåäåëåíèè è
íàãðàæäåíèè ïîáåäèòåëåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
îðãàíèçàòîðû ïóáëèêóþò ýññå â Èíòåðíåòå è
ïîñëå ýòîãî:
– êàæäûé ìîæåò ïðîãîëîñîâàòü çà íèõ
“ëàéêîì” è/èëè ïðîêîììåíòèðîâàòü, ÷òî
áóäåò ó÷òåíî ïðè îïðåäåëåíèè ëèäåðîâ
÷èòàòåëüñêèõ ñèìïàòèé è ëèäåðîâ äèñêóññèè;
– êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò ïðèñëàòü
îðãàíèçàòîðàì ñâîþ îöåíêó îïóáëèêîâàííûõ
ýññå â óñòàíîâëåííîé ôîðìå, è òàêàÿ îöåíêà

áóäåò ó÷òåíà ïðè îïðåäåëåíèè ëèäåðîâ
àâòîðñêîãî ìàñòåðñòâà;
– êàæäûé ìîæåò ÷åðåç îðãàíèçàòîðîâ
êîíêóðñà íàãðàäèòü ñîáñòâåííûì ïðèçîì
òåõ èëè èíûõ ó÷àñòíèêîâ â ëþáûõ
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëåííûõ íîìèíàöèÿõ
èëè êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Îðãàíèçàòîðû
íàãðàäÿò
âñåõ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïå÷àòíûì ñáîðíèêîì
ýññå è ñåðòèôèêàòàìè.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïîëó÷àò öåííûå
êíèãè è äðóãèå ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ
êîíêóðñà è áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ýêñïåðòíîãî æþðè, ñóììàðíûõ îöåíîê ýññå ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà,
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ è äèñêóññèè â èíòåðíåòå, à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè î
ïðèçîâ â îòäåëüíûõ íîìèíàöèÿõ, êîòîðûå
ïîñòóïÿò îðãàíèçàòîðàì.
Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ
ìûñëÿìè ñî âñåì ìèðîì. Ãëàâíîå — âåðèòü
â ñâîè ñèëû! Ïðèñûëàéòå âàøè ðàçìûøëåíèÿ.
Ðàñêðîéòå
ñîáñòâåííîå
ìèðîâîççðåíèå
øèðîêîé àóäèòîðèè.
Ðåçóëüòàòû
êîíêóðñà
áóäóò
îáíàðîäîâàíû 10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Äëÿ ñïðàâêè. Ýññå (ôð. Essa³ –
ïîïûòêà, ïðîáà, î÷åðê) – ïðîçàè÷åñêîå
ñî÷èíåíèå íåáîëüøîãî îáúåìà è ñâîáîäíîé
êîìïîçèöèè, âûðàæàþùåå èíäèâèäóàëüíûå
âïå÷àòëåíèÿ è ñîîáðàæåíèÿ àâòîðà ïî
êîíêðåòíîìó ïîâîäó èëè ïðåäìåòó è íå
ïðåòåíäóþùåå íà èñ÷åðïûâàþùóþ èëè
îïðåäåëÿþùóþ òðàêòîâêó òåìû; ýòîò
æàíð ëåæèò íà ïåðåñå÷åíèè õóäîæåñòâåííîãî è ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà.

Ïîðòàë «Ôèëîñîôèÿ è Ðåëèãèîâåäåíèå»: http://tureligious.com.ua

Ïàðòíåðû: Îáùåñòâî Óêðàèíñêèõ Ôèëîñîôîâ è Ðåëèãèîâåäîâ, Öåíòð èñëàìîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè Íàöèîíàëüíîì
Óíèâåðñèòåòå "Îñòðîæñêàÿ àêàäåìèÿ", Èíñòèòóò îòêðûòîé ðåëèãèè, Óêðàèíñêèé êëóá. Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû: Àïåéðîí+,
Ðåëèãèîâåä÷åñêèé æóðíàë "Àïîêðèô", Àõàìîò - ïðîñòðàíñòâî ïóòåøåñòâóþùåãî ðåëèãèîâåäåíèÿ, Ðåëèãèîçíûé áþëëåòåíü "Èäåàëèñò".

ЛЮДИНА ТА ЛЮДЯНІСТЬ: АКТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ
ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ЕСЕЇВ

Ïîðòàë «Ô³ëîñîô³ÿ ³ Ðåë³ã³ºçíàâñòâî»,
âèäàâåöü Þð³é Øåëÿæåíêî, ïðîåêò
«Forgotten knowledge», Àñîö³àö³ÿ «Ìèð»
îãîëîøóþòü â³äêðèòèé êîíêóðñ åñå¿â
íà òåìó «Ëþäèíà òà ëþäÿí³ñòü:
àêòóàëüíå áà÷åííÿ».
Ìè âæå ìàºìî óñï³øíèé äîñâ³ä
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó åñå¿â íà òåìó «Äóøà ³
ñó÷àñí³ñòü: ä³àëîã ìèñëèòåë³â» òà âèäàííÿ
äðóêîâàíî¿ çá³ðêè åñå¿â. Öüîãî ðàçó ìè
ïðîïîíóºìî ïîäóìàòè ³ íàïèñàòè ïðî
ñóòí³ñòü ëþäèíè ³ ëþäÿíîñò³ òà çíà÷åííÿ öèõ
óí³âåðñàëüíèõ ö³ííîñòåé â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³.
Ó â³äêðèòîìó êîíêóðñ³ ìîæå áðàòè
ó÷àñòü áóäü-ÿêà ëþäèíà, áåç æîäíèõ
îáìåæåíü òà äèñêðèì³íàö³¿, â ò.÷. çà
êðèòåð³ÿìè â³êó, ñòàò³, îñâ³òè, ³äåîëîã³¿,
íàö³îíàëüíîñò³, ãðîìàäÿíñòâà, ñòàòê³â,
ñîö³àëüíîãî
ïîõîäæåííÿ,
ñóñï³ëüíîãî
ïîëîæåííÿ, ñâ³òîãëÿäíî¿ ÷è ðåë³ã³éíî¿
îð³ºíòàö³¿, ÑÎÃ², òîùî.
Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî
ïðåäñòàâèòè îðèã³íàëüíèé òåêñò åñåþ
îáñÿãîì äî 5-òè ñòîð³íîê ôîðìàòó
À4
(øðèôò
Times
New
Roman,
ðîçì³ð 12, ì³æðÿäêîâèé ³íòåðâàë 1,5).
Â³äáóâàòèìåòüñÿ ïåðåâ³ðêà íà ïëàã³àò.
Ïðèéìàòèìóòüñÿ ðîáîòè, ÿê³ ðàí³øå í³äå íå
áóëè îïóáë³êîâàí³.
Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
ïîâèíí³ îáîâ'ÿçêîâî ì³ñòèòè ïîâíå ³ì'ÿ
(Ï.².Á.), êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ (ïîøòîâó
àäðåñó, ìîá³ëüíèé òåëåôîí, àäðåñó
åëåêòðîííî¿ ïîøòè); çãîäó íà áåçîïëàòíó
ïóáë³êàö³þ
åñåþ
òà
íà
îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ
çà
íàñòóïíîþ
ôîðìîþ: “Ïîãîäæóþñÿ íà îáðîáêó ìî¿õ

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó åñå¿â òà íà áåçîïëàòíó
ïóáë³êàö³þ ìîãî êîíêóðñíîãî òâîðó”.
Çà áàæàííÿì ó÷àñíèê³â çàÿâêè
ìîæóòü ì³ñòèòè: áàæàíèé ïñåâäîí³ì äëÿ
ïóáë³êàö³¿ â ³íòåðíåò³ òà ó çá³ðö³ åñå¿â;
ñòàòóñ (ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè/íàâ÷àííÿ,
çâàííÿ, òèòóë, òîùî); êîðîòê³ á³ãðàô³÷í³
â³äîìîñò³ (ð³ê òà ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
îñíîâí³
äîñÿãíåííÿ
—
ñóñï³ëüí³,
ïðîôåñ³éí³, íàóêîâ³, òâîð÷³ ÷è ³íø³);
ôîòîãðàô³þ â ôîðìàò³ jpg, jpeg ðîçì³ðîì
äî 500 Êá.
Ñâî¿ ðîáîòè íàäñèëàéòå íàì íà
åëåêòðîííó ïîøòó: tureligious@gmail.com
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â âàì ìàþòü
ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ êîíêóðñíîãî
òâîðó. Ó ðàç³, ÿêùî ï³äòâåðäæåííÿ íå
íàä³éøëî,
ïðîñèìî
çàïèòàòè
ïðî
ï³äòâåðäæåííÿ çà åëåêòðîííîþ ïîøòîþ:
Dmitruk2009@gmail.com
Ðîáîòè ïðèéìàþòüñÿ äî 1 âåðåñíÿ
2016 ðîêó.
Ôîðìàò â³äêðèòîãî êîíêóðñó º íàøîþ
îðèã³íàëüíîþ ðîçðîáêîþ ³ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî óñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ íå
ò³ëüêè äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, àëå é äî
âèçíà÷åííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â.
Öå îçíà÷àº, ùî îðãàí³çàòîðè ïóáë³êóþòü
åñå¿ â ²íòåðíåò³ òà ï³ñëÿ öüîãî:
– êîæåí ìîæå ïðîãîëîñóâàòè çà íèõ
“ëàéêîì” òà/÷è ïðîêîìåíòóâàòè, ùî áóäå
âðàõîâàíî ïðè âèçíà÷åíí³ ë³äåð³â ÷èòàöüêèõ
ñèìïàò³é ³ ë³äåð³â äèñêóñ³¿;
– êîæåí ç ó÷àñíèê³â ìîæå íàä³ñëàòè
îðãàí³çàòîðàì ñâîþ îö³íêó îïóáë³êîâàíèõ
åñå¿â çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, ³ òàêà

îö³íêà áóäå âðàõîâàíà ïðè âèçíà÷åíí³
ë³äåð³â àâòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³;
– êîæåí ìîæå ÷åðåç îðãàí³çàòîð³â
êîíêóðñó íàãîðîäèòè âëàñíèì ïðèçîì òèõ
÷è ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó áóäü-ÿêèõ ñàìîñò³éíî
âèçíà÷åíèõ íîì³íàö³ÿõ ÷è êîæíîãî ç
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.
Îðãàí³çàòîðè
íàãîðîäÿòü
âñ³õ
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó äðóêîâàíîþ çá³ðêîþ
åñå¿â òà ñåðòèô³êàòàìè.
Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó îòðèìàþòü
ö³íí³ êíèãè òà ³íø³ ïîäàðóíêè â³ä
ïàðòíåð³â êîíêóðñó ³ áóäóòü íàãîðîäæåí³
äèïëîìàìè
â³äïîâ³äíî
äî
ð³øåííÿ
åêñïåðòíîãî æóð³, ñóìàðíèõ îö³íîê åñå¿â
ó÷àñíèêàìè
êîíêóðñó
òà
ï³äñóìê³â
ãîëîñóâàííÿ ³ äèñêóñ³¿ â ³íòåðíåò³, à òàêîæ
â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³é ïðî ïðèçè â
îêðåìèõ íîì³íàö³ÿõ, ÿê³ íàä³éäóòü äî
îðãàí³çàòîð³â.
Âè ìàºòå çìîãó ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè
äóìêàìè ç³ âñ³ºþ Óêðà¿íîþ.
Ãîëîâíå — â³ðèòè ó ñâî¿ ñèëè!
Íàäñèëàéòå ñâî¿ ðîçäóìè.
Ïîêàæ³òü
âëàñíèé
ñâ³òîãëÿä
øèðîê³é àóäèòîð³¿.
Ðåçóëüòàòè
êîíêóðñó
áóäóòü
îïðèëþäíåí³ 10 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
Äîâ³äêîâî. Åñå, åñåé (ôð. Essa³ –
ñïðîáà, íàðèñ) – íåâåëèêèé çà îáñÿãîì
ïðîçîâèé
òâ³ð,
ùî
ìàº
äîâ³ëüíó
êîìïîçèö³þ ³ âèñëîâëþº ³íäèâ³äóàëüí³
äóìêè òà âðàæåííÿ ç êîíêðåòíîãî
ïðèâîäó ÷è ïèòàííÿ ³ íå ïðåòåíäóº íà
âè÷åðïíå ³ âèçíà÷àëüíå òðàêòóâàííÿ
òåìè; öå æàíð, ÿêèé ëåæèòü íà ïåðåòèí³
õóäîæíüî¿ òà ïóáë³öèñòè÷íî¿ òâîð÷îñò³.

Ïîðòàë «Ô³ëîñîô³ÿ ³ Ðåë³ã³ºçíàâñòâî»: http://tureligious.com.ua

Ïàðòíåðè: Òîâàðèñòâî Óêðà¿íñüêèõ Ô³ëîñîô³â ³ Ðåë³ã³ºçíàâö³â, Öåíòð ³ñëàìîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü ïðè Íàö³îíàëüíîìó
Óí³âåðñèòåò³ "Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ", ²íñòèòóò äóøåâíî¿ ðåë³ã³¿, Óêðà¿íñüêèé êëóá. ²íôîðìàö³éí³ ïàðòíåðè: Àïåéðîí+,
Ðåë³ã³ºçíàâ÷èé æóðíàë "Àïîêðèô", Àõàìîò - ïðîñò³ð ìàíäð³âíîãî ðåë³ã³ºçíàâñòâà, Ðåë³ã³éíèé áþëåòåíü "²äåàë³ñò".

