ФІЛОСОФІЯ І ДЕМОКРАТІЯ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ. АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ
СПІВПРАЦІ
Такою була тема наукової конференції, яка відбулась у
Москві 13—14 листопада 2008 року за підтримки Президії
Російської академії наук, Російського гуманітарного нау
кового фонду та Міждержавного фонду гуманітарної спів
праці державучасниць СНД
Учасники конференції представляли академічні філо
софські заклади національних Академій наук та міністер
ств освіти й науки Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казах
стану, Росії, Таджикистану й України. Упродовж двох днів
були заслухані виступи першого віцепрезидента РАН, акаде
міка РАН О. Некіпелова; директора Інституту філософії
РАН академіка РАН А. Гусейнова; Голови ради Російського
гуманітарного фонду членакореспондента РАН Ю. Во
ротнікова і виконавчого директора Міждержавного фонду
гуманітарної співпраці державучасниць СНД Т. Бубнової.
Основній темі конференції були присвячені дебати, в яких
взяли участь директори інститутів.
Продуктивними й дискутивними були круглі столи: «Де
мократія, плюралізм, філософія» (ведучі: академіки І. Ма
медзаде, М. Попович, В Стьопін); «Чи існують національні
типи демократії? Досвід країн Співдружності» (ведучі: чле
никореспонденти академій наук К. Олімов та Г. Погосян,
доктор філософських наук С. Нікольський, професор І. Ру
санд); «Філософія та образи майбутнього з позицій спіль
ного минулого» (ведучі: професор А. Лазаревич, академік
В. Лекторський, академік А. Нисинбаєв, академік Р. Рузієв).
Учасники конференції ухвалили комюніке, яке вміщу
ємо нижче.
«Спираючись на культурну й історичну спільність наро
дів, обговоривши актуальні проблеми гуманітарної спів
праці й роль філософії та демократії у сучасному світі,
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«Філософія і демократія у сучасному світі. Актуальні проблеми гуманітарної співпраці»
учасники конференції дійшли одностай
ності з таких аспектів:
• активно розширювати спільний циві
лізаційний та гуманітарний простір;
• усебічно сприяти розвиткові наукових,
освітніх і культурних зв'язків;
• сприяти розробленню й узгодженню за
ходів для підтримки етнічної, культур
ної та мовної самобутності, розвитку і
взаємозбагачення культур народів, що
проживають на територіях своїх країн,
у межах, встановлених державним за
конодавством;
• вести історикофілософські досліджен
ня дорадянського і радянського періо
дів розвитку, сприяти вивченню проблем
спільного культурноісторичного мину
лого, а також перспектив подальшої
плідної співпраці;
• сприяти створенню інформаційних баз

даних для спільної наукової, освітньої
й культурної діяльності;
• надавати взаємну підтримку в підготов
ці філософських кадрів за допомоги ста
жувань, консультування, керування ас
пірантами, опонування дисертаційним
дослідженням тощо».
Учасники конференції також виступили
з ініціативою заснувати форум для реґу
лярного проведення аналогічних зустрі
чей (почергово в кожній із країнучасниць
конференції), відкритих для філософів
інших країн. Запропоновано також орґа
нізувати міжнародні школи молодого фі
лософа та проведення інших заходів, які
відповідають завданням розвитку науко
вої, освітньої й культурної діяльності.
Зазначені заходи було включено до під
сумкового документу конференції, під
писаного директорами інститутів.
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