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ІСЛАМОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ
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квітня 2015 р. відбулося засідання Міжнародного науково-практичного круглого столу “Ісламський вибір – діалог цивілізацій”, який організували ДУ
“Інститут всесвітньої історії НАН України” та “Український центр ісламознавства”.
У ньому взяли участь провідні вчені-ісламознавці та представники мусульманських
громад в Україні, щоб обговорити важливі й актуальні питання становища мусульман у світі і діяльності мусульманських об’єднань в Україні. Як відомо, в нашій
державі проживають як представники корінних мусульманських народів, так і досить численна діаспора вихідців з країн Сходу, які сповідують ісламську релігію.
Події на Сході і на Заході світу, окупація Криму і пов’язане з цим погіршення становища кримськотатарського народу вимагають від наших сходознавців і ісламологів посиленої уваги до подій і процесів, що відбуваються в ісламському світі, і до
пошуку вирішення проблем, що виникають.
Загальний інтерес викликали доповіді президента ВГО “Український центр ісламознавства” (УЦІ) Р. Н. Жангожі “Іслам: загроза або соціальний мир?” та віцепрезидента Центру з політичних питань В. О. Шведа «Наслідки “Арабської весни”
для мусульманських громад», у яких вони наголосили на необхідності глибокого та
об’єктивного вивчення основ ісламу і його практик у різних країнах світу, щоб мати
власне уявлення про те, “що таке іслам”, а не черпати інформацію з політично заангажованих недобросовісних “джерел”. Про те, як вирішуються питання співжиття
мусульман і немусульман у західному секуляризованому середовищі, проінформував у своїй доповіді “Основні тренди євроісламу” почесний президент ВГО УІЦ
Ю. М. Кочубей.
Конкретні питання життя українських мусульман висвітлив у доповіді “Сучасні
політичні виклики та загрози для мусульман України” муфтій Духовного управління мусульман України “Умма” Саїд Ісмагілов. Інформативною була доповідь віцепрезидента ВГО УІЦ, котрий був модератором круглого столу, О. А. Ауліна “Кримські татари – рік після референдуму”.
Після доповідей відбулася змістовна дискусія, учасники круглого столу одностайно дійшли висновку, що слід і далі продовжувати дискусії вченого співтовариства з питань ісламу, залучаючи до них все ширші верстви громадян, особливо
молоді, оскільки іншого методу вирішення питань, крім щирого і професійного діалогу, не існує.
Ю. М. Кочубей
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