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3 лютого 2016 року в Київському міському будинку вчителя відбулися ІII
Бандерівські читання, приурочені 75-й річниці Акта відновлення української
державності та 25-й річниці Незалежності України. Тема читань: «Візія Української
держави в ідеології українського націоналізму».

У заході взяли участь Юрій Сиротюк, директор НАЦ «УССД», депутат Київської міської
ради,
Богдан Галайко, директор
Науково-дослідного інституту українознавства,
Володимир Тиліщак
, заступник голови Українського інституту національної пам’яті,
Богдан Червак
, перший заступник голови Держкомтелерадіо,
Олег Тягнибок
, голова ВО «Свобода»,
Степан Брацюнь
, голова Конгресу українських націоналістів,
Андрій Іллєнко
, народний депутат України,
Іван Патриляк
, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,
Олександр Сич
, голова Івано-Франківської обласної ради, а також історики, політологи та філософи з
Києва, Львова, Запоріжжя, Дрогобича, Мелітополя, Івано-Франківська.

Слова підтримки організаторам заходу висловив заступник міністра світи і науки України
Андрій Гевко
.
Тарас Гребеняк
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озвучив привітання від голови ОУН(б)
Стефана Романіва
.

Провідний діяч ОУН в Австралії Ярослав Дума переказав вітання присутнім від
австралійських побратимів та наголосив на позитивній стороні організації таких заходів.

«Наша мета – показати інтелектуальну зброю українських націоналістів. Бандерівські
читання об’єднають представників різних націоналістичних середовищ, аби сформувати
бачення, як має розвиватися національна, а не безлика Українська держава», –
зазначив ініціатор заходу Юрій Сиротюк.

Директор Науково-дослідного інституту українознавства к.і.н. Богдан Галайко
закцентував: «Бандерівські читання – це чи не єдиний майданчик для якісної
інтелектуальної дискусії дослідників, прихильників чи теоретиків українського
націоналізму сьогодні. Це місце для спілкування, обміну думками різних особистостей,
осіб, які представляють різні громадсько-політичні об’єднання, наукові чи дослідницькі
інституції, мистецькі середовища. Але єднає нас ідея і чин попередників, їхня
самовіддача, жертовність заради добробуту нації та держави. Ми творимо нову епоху,
належимо до нового покоління українців. Перед нами сьогодні постають нові виклики.
Тому, як і наші попередники, маємо напрацьовувати сьогодні в нових реаліях якісний
матеріал, який би міг і мав лягти в основу розбудови української національної держави».

У першій історичній частині (теоретичній) доповідачі виступили з теми «Досвід
боротьби українських націоналістів за державність у ХХ столітті: ідеї та практики».

Друга частина читань проходила у вигляді панельної дискусії на тему: «Українська
держава ІІІ тисячоліття: візія націоналістів».
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Під час дискусії експерти обговорювали проблеми: як реалізувати проект національної
держави; як зберегти і утвердити суб’єктність України та ідентичність української нації;
яким має бути геополітичне позиціонування української держави; якими є оптимальні
моделі державного устрою; якою б мала бути соціальна та культурна політика держави;
якою повинна бути політика використання природних ресурсів.

Заступник голови ВО «Свобода», екс-міністр екології та природних ресурсів України Анд
рій Мохник
зазначив: «Сьогодні нам треба готуватися до завершення революції. Це не політичний
процес – здобувати Україну понад сто років (від Міхновського). Найзапекліша боротьба
ще попереду. Революція має бути й соціяльною, і національною. Не тому, що ми боремося
тільки за соціяльну справедливість, а тому, що завдяки ній соціум зможе нарешті
повноцінно функціювати. Зараз ми бачимо, як волонтерський і добровольчий рух
налагоджує пошматований большевиками соціяльний простір і зв'язки в ньому. В
революції переможе той, хто дійде до людей, зуміє переконати їх і повести за собою».

За результатами читань планується видання науково-популярного збірника
матеріалів.

Організатори заходу: Науково-дослідний інститут українознавства, Недержавний
аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», за участю
Українського інституту національної пам’яті.

Прес-служба Науково-дослідного інституту українознавства
E-mail: ndiukr@gmail.com; тел.: 044 236-01-28; http://ndiu.org.ua
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