Інформація
про результати діяльності
Одеського академічного центру Міжнародної академії наук
протягом 2013–2014 років
1. Повна назва:
Одеський академічний центр Міжнародної академії наук.
2. Скорочена назва:
Одеський академцентр МАН.
3. Дані про реєстрацію:
Зареєстрований виконкомом Одеської міської ради, свідоцтво № 20994250
від 31 січня 1995 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 264647.
Запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР від 15.12.2005
за № 15561200000015632 .
4. Адреса, контакти:
65012, м. Одеса-12, вул. Троїцька, 17/13;
тел. (+38) (048) 700-69-50, (+38) 094 95-29-950;
тел.-факс: (+38) (048) 722-18-67;
e-mail: razum@ukr.net
5. Мета та напрями діяльності.
Мета: сприяння утвердженню ліберальних гуманітарних цінностей і норм правосвідомості; визначення та реалізація нових напрямків наукових досліджень, в тому числі
міждисциплінарних.
Напрями: науково-дослідницька, просвітницька, освітня, видавнича діяльність.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах.
Немає.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду.
Протягом 2013–2014 років Академцентр продовжував працювати в основних напрямах своєї діяльності.
Головна науково-дослідницька програма — «Одеський мартиролог. Реабілітовані
історією». Для встановлення доль репресованих за радянські часи громадян Одещини
постійно проводяться дослідження архівних документів в Державному архіві Одеської
області, УСБУ в Одеській області, ГУ МВС в Одеській області, ГДА СБУ та інших
центральних архівах. Здійснюється оцифровка, опис та аналіз документів архівних
справ різних категорій репресованих. Ведеться підготовка матеріалів для наступних

книг серії «Одеський мартиролог» (у минулі роки видано 4 томи) та науководокументальної серії «Реабілітовані історією» (у минулі роки видана перша книга:
http://www.reabit.org.ua/books/od/). Головна мета — увічнення пам’яті жертв репресій,
формування якісно іншого відношення до них, співчуття і поваги до репресованого та
перенесених ним страждань, а також усвідомлення причин, механізмів та наслідків репресивної системи, притаманної тоталітарній державі. Програма виконується на волонтерській основі разом з членами громадської наукової організації «Академічний центр
«Наука та освіта». Кінцевий результат — завершення обох серій книг.
З 2012 року за ініціативою і при участі Академцентру в Одеському державному
університеті імені І. І. Мечникова розпочато комплексну наукову міждисциплінарну
програму «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»
(http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/). У 2013 році за планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013–2017 роки затверджено однойменну комплексну міжфакультетську
міжкафедральну наукову тему № 110 (наказ № 778-18 від 14.03.2013, державний реєстраційний номер 0113U002696). Члени Академцентру очолюють виконання цієї наукової програми і теми і беруть в них активну участь.
У 2013 і 2014 роках за ініціативою і під керівництвом членів Академцентру в
Державному архіві Одеської області проводилась студентська виробнича практика. В
ході практики студенти історичного факультету, філософського факультету, економіко-правового факультету, Інституту соціальних наук і відділення психології ІМЕМ
ОНУ імені І. І. Мечникова працювали з архівно-слідчими та фільтраційними справами репресованих мешканців Одещини, писали творчі есе та звітні роботи.
У 2013 і 2014 роках в рамках програми і теми проведені студентська наукова
конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (інформація
на сайті програми у розділах «2013 рік» і «2014 рік»). У конференціях взяли участь
студенти, магістранти, аспіранти і викладачі різних факультетів та інститутів ОНУ
імені І. І. Мечникова: філософського, історичного, філологічного, біологічного, економіко-правового, журналістики, Інституту соціальних наук.
У 2013 році проведена міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (http://liberte.onu.edu.ua/?lang=ukr), в
якій взяли участь понад 150 учасників з більшості регіонів України, а також гості з Росії, Молдови, Казахстану, Польщі. В рамках конференції були організовані декілька
книжкових і художніх меморіальних виставок.
З 2013 року розпочата і в 2014 році продовжується робота міждисциплінарного
наукового семінару, присвяченого дослідженню феномену тоталітаризму, його проявів у сучасності й в минулому, співвідношення з авторитаризмом, пошуку способів
протистояння цим явищам (інформація на сайті програми у розділах «2013 рік» і
«2014 рік»). В ньому беруть участь викладачі, наукові співробітники та студенти одеських вузів. Співорганізатором конференцій і семінару, разом з ОНУ імені І. І. Мечникова, став Академічний центр «Наука та освіта». Члени Академцентру беруть активну участь в підготовці та проведенні семінарів.
Директор
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