МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ГУМАНІТАРІЇВ
5 жовтня 2007 р. у м. Харкові (Україна), в приміщенні Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, учасники чергового конгресу Американської ради
наукових товариств (American Council of Learned Societies, ACLS, www.acls.org)
проголосили створення нової громадської організації — Міжнародної асоціації
гуманітаріїв (МАГ), що об’єднала відомих науковців із країн Східної та Центральної
Європи. Асоціація зареєстрована Міністерством юстиції України як міжнародна
громадська наукова організація з осередком у Харкові.
Новостворена Міжнародна асоціація гуманітаріїв спирається на майже 10-річний
досвід реалізації міжнародної програми ACLS, спрямованої на підтримку досліджень
у галузі гуманітарних наук в Білорусі, Росії та Україні. Під час реалізації цієї програми вдалося сформувати унікальну для пострадянських країн експертну спільноту,
яка демонструє стійке дотримання принципів відкритості, толерантності та професіоналізму.
Асоціація проголошує своєю місією створення та розвиток громадсько-наукового
середовища, сприятливого для вироблення, акумуляції, вільного вираження та розповсюдження гуманітарного знання шляхом розвитку горизонтальних зв’язків між науковцями різних країн і сфер гуманітаристики. МАГ орієнтується у своїй діяльності на високі академічні стандарти, фаховість та професійну етику, міждисциплінарний підхід
у дослідницькій практиці, відкритість та толерантність у спілкуванні.
Основними напрямками діяльності Асоціації стануть: проведення міжнародних
наукових конференцій, конкурсів та видавничих проектів; моніторинг стану гуманітаристики у Східній та Центральній Європі; проведення міждисциплінарних проблемних досліджень і незалежної експертизи у сферах науки та освіти; підтримка
молодих науковців.
Ініціатори створення МАГ сподіваються, що їхній досвід буде сприяти підвищенню
ролі та статусу гуманітарного знання, розвитку та утвердженню принципів академічної
свободи на пострадянському просторі, протистояти розмиванню та корупції академічної
спільноти, спробам її підпорядкування тотальному державному контролю, використанню з суто політичною та ідеологічною метою.
Президентом Міжнародної асоціації гуманітаріїв обрано професора Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, Володимира Кравченка. Секретарем — докторанта того ж університету, доцента Гелінаду Грінченко. Членами Ради МАГ
стали: Олена Гапова (Європейський гуманітарний університет, Мінськ, Білорусь),
Олександр Каменський (Російський державний гуманітарний університет, Москва,
Росія), Борис Колоницький (Європейський університет у Санкт-Петербурзі, Росія),
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Сергій Плохій (Гарвардський університет, США), Людмила Ричкова (Гродненський
державний університет, Білорусь), Уїльям Розенберг (Мічиганський університет,
США), Ірина Савельєва (Державний університет — Вища школа економіки, Москва,
Росія), Олег Турій (Український Католицький Університет, Львів, Україна), Тетяна
Щитцова (Європейський гуманітарний університет, Мінськ, Білорусь), Наталя Яковенко (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна).
Тимчасова контактна адреса: iahumanities@gmail.com;
kravchenko@univer.kharkov.ua

