
Дискусія продовжує серію щорічних зустрічей Українського католицького університету
в Києві, організованих Аналітичним центром УКУ, покликаної гуртувати зацікавлених
лідерів і лідерок зі сфер політичного та держуправління, духовенства, освіти, бізнесу,
медій, громадського сектору та культури в обговоренні та пошуку спільних відповідей
на найкритичніші виклики сучасності. Цьогорічна тема звучить зрозуміло та
передбачувано, з огляду на ситуацію, у якій опинився світ у 2020 році.  Адже
обговорення та пошуку відповідей потребує питання, як саме змінився світ з точки
зору засадничих цінностей людини – її гідності, свободи, безпеки.

Тож перелік питань дискусії включатиме, посеред інших, наступні:  ізоляція та закриття
чи активніша глобальна політична і економічна взаємодія у подоланні викликів –
можливості та обмеження кожного із підходів; глобальна цифровізація та онлайн
реальність – привілей доступу на противагу права приватності та простору самотності;
зміна соціальних моделей співжиття – нові виклики та джерела стійкості, аби
залишатися Людиною.

Брайан Бріваті, історик, директор Меморіального фонду Джона
Сміта (2008-2012), (Великобританія)
Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій,
керуючий партнер експертної компанії pro.mova (Україна)
Елісон Марі Сатті, баронеса Сатті, членкиня Палати Лордів
(Великобританія) (tbc)
Олена Гусейнова, письменниця, журналістка, керівниця редакції
літературних програм Українського Радіо «Культура» (Україна)
о.Жоз Нандіккара, професор філософії в Дхармарамі Відья
Кшетрам та Університеті Христа (Індія)

Вступне слово, представлення промовців дискусії:
 
Оксана Кулаковська, директорка Аналітичного центру УКУ
Остап Кривдик, керівник програми «Україна і світ» Аналітичного
центру УКУ

Вступні ремарки учасників дискусії:
 
Промовці:

UCU GLOBAL: ЛЮДИНА У ПОСТКОВІДНОМУ СВІТІ
Міжнародна зустріч-дискусія

16 грудня 2020 р.
16:00 – 18:15 EEST

Онлайн

Програма зустрічі:

16:00 – 16:10

 
  16:10 – 17:20



17:20 – 17:50
  
 

 17:50 – 18:15
  

Оксана Кулаковська, директорка Аналітичного центру УКУ
Остап Кривдик, керівник програми «Україна і світ» Аналітичного
центру УКУ

Владика Борис Ґудзяк, Архиєпископ і Митрополит
Філадельфійський УГКЦ у США, президент УКУ

Модерована дискусія:
 
Модератори:

Підсумкове слово:
 

Захід відбувається за підтримки:                        Організаційний партнер:

Якщо у вас  виникли питання, просимо звертатись за адресою: ac@ucu.edu.ua

*Мови дискусії: українська та англійська (із синхронним перекладом) 

Інформаційні партнери:


