Василь Бойчук
Співпраця Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, редакційної ради та
редколегії наукового журналу «Українознавець» з українськими професіоналістами Канади. ©
1 липня 2018 року в неділю, з 9 до 10 години дня, відбулася зустріч з гостем з Канади, кіно-режисером та
продюсором, членом українських професіоналістів Канади паном Василем Буртняком.
Слід наголосити, що з паном Василем Буртняком, кіно-режисером, продюсором, членом українських
професіоналістів Канади, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Віктора Ідзя
пов’язує науково-освітня співпраця з 2002 року, яка започаткована на І Міжнародній науково-практичній
конференції: “Перша Українська дивізія Української Національної Армії: Історія створення та національно політичне значення”, що відбулася в місті Львові у 2002 році.
Внаслідок активної співпраці у 2003-2018 роках з кіно-режисером, продюсором, членом українських
професіоналістів Канади Василем Буртняком, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, тематика діяльності розширилась...
Так коли кіно-режисер та продюсор Василь Буртняк знімав фільм «Норильське повстання» то завідувач Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо
був у його фільмі науковим консультантом… Коли в 2005 році на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи
професор Віктор Ідзьо заснував науковий журнал «Українорзнавець» і здобув Вічний Грант Канадського Фонду імені
Яра Славутича, кіно-режисер та продюсер, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк, був
координатором між керівництвом та жертводавцями з Вічного Гранту Канадського Фонду імені Яра Славутича та
редакційною радою та редколегію наукового журналу «Українознавець» і т. д…

Слід наголосити, що кіно-режисер та продюсор Василь Буртняк як, член українських професіоналістів Канади є
шанувальником наукової творчості доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, основні наукові
праці якого, він популяризує в Канаді… За таких обставин кіно-режисер та продюсер, член українських
професіоналістів Канади Василь Буртняк став меценатом визначної наукової праці доктора історичних наук,
академіка Віктора Ідзя «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях».

…На завершення зустрічі в Інституті Східної Європи, кіно-режисера та продюсора, члена українських
професіоналістів Канади Василя Буртняка було запрошено взяти участь у Х Міжнародній наукові конференції на якій
презентуватиметься наукова праця доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Запорізьке козацтво
як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях», меценатом виходу якої він є…
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ЗАПРОШЕННЯ
17 листопада 2018 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової
бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), Відділення: «Дослідження козацтва», «Історія мистецтва»
Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедра Українознавства, науковий журнал «Українознавець»
спільно з Науковою Бібліотекою, проводять Міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII
ст.» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(1658-2018рр.).
Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається обговорення ряд
актуальних питань, зокрема: 1. Роль Ліги Українського Козацтва в сучасних козацьких
об’єднавчих процесах. 2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах
російської агресії. 3. Відділення: «Дослідження козацтва» новий міжнародний центр козацтва.
На конференції відбудеться презентація науково-популярного фільму «Гетьман України – Іван
Виговський»(кіно-режисер, завідувач Відділення «Дослідження козацтва» Інстититу Східної
Європи, професор Тарас Каняндрук) та обговорення ряду наукових монографій. До участі з
науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками запрошуються науковці, викладачі
вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі, які мають потребу взяти участь в роботі
Форуму, який проводить ІСЄ. Продовжується реєстрація тем наукових доповідей за електронною
адресою: Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до 12 листопада 2018 р. - ©Інститут Східної Європи.

Гетьман України, граф Іван Виговський (Малюнок з літопису Величка).

Печатка гетьмана України Івана Виговського
«гетьмана великого князівства Руського по Гадяцькій унії»
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Анонс!
В Івано-Франківському видавництві «СІМИК»
за сприянням Канадського Представництва, під грифом
Інституту Східної Європи в 2018 році вийшли наступні
книги, офіційна презентація яких відбудеться згодом
в серпні-вересні!

Познайомитися з книгами можна
у Львівській національній наукові бібліотеці імені
Василя Стефаника, на Сайті та на сторінці в ФСБУЦІ
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