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Свято Миколая в Інституті Східної Європи.
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19 грудня 2019 року у свято Миколая в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулось вшанування завідувачів
відділень Інституту Східної Європи: «Дослідження епохи правління короля Руси-України Романа Великого»
Миколи Давидовича та завідувача відділення «Організація медичної допомоги в військових формуваннях в
Українській державі XVII-XXI століть» професора Миколи Кардащука. У вшануванні взяли участь: завідувач
відділення «Християнська історія», директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
Віктор Ідзьо, завідувач відділення «Стародавньої історії України» вчений секретар Вченої Ради ІСЄ, кандидат
історичних наук, доцент Вадим Артюх, завідувач відділення «Міжнародної громадянської співпраці», юрист-магістр
Олег Фецяк, завідувач відділення «Організація медичної допомоги в військових формуваннях в Українській державі
XVII-XXI століть» професор Микола Кардащук, завідувач відділення «Відродження духовності України» історикмагістр з міста Дніпра Євген Шматченко, завідувач відділення «Книгорозповсюдження» історик-магістр Олександр
Василюк, секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко, якого присутні привітали з 50-ти ліття, побажавши
успішної праці в Інституті Східної Європи, про що засвідчуюється нище поданими фото-документами…

19 грудня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулась презентація нової наукової праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові
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дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік» яка
здобула визнання не тільки української наукової та громадської думки. Як було наголошено на презентації, зокрема
Вченим секретарем Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувачем Відділу «Стародавньої історії України»
Інституту Східної Європи, кандидатом історичних наук, доцентом, лауреатом Міжнародної премії імені короля
Данила Галицького Вадимом Артюхом: «Монографія віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника Кафедри українознавства та
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» внесла і в
науку нові джерела, які необхідні для подальших наукових археологічних та пошукових досліджень, підсумувала
наукові дослідження історичних та археологічних пам’яток на території Львівщини, зокрема біля села Страдч
Яворівського району та міста Жовкви у 2009-2019 роках»… З науковою працею доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» можна познайомитися у
Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника…
Як наголосив на презентації гість з Дніпра, завідувач відділення «Відродження духовності України» історикмагістр Євген Шматченко: «праця гідна того щоб її презентувати в 2021 році у Ватикані під час святкування 425-ти
річчя Української Греко-Католицької Церкви…». На думку присутніх, зокрема завідувача відділення «Відродження
духовності України» Євгена Шматченка - працю слід виставити в ФСБУК для ширшого ознайомлення з нею…

19 грудня 2019 року у свято Миколая в Інституті Східної Європи, директором Інституту Східної Європи,
доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо, відбулось вручення нового зразка
ПОСВІДЧЕННЯ, яке засвічує особу завідувача відділення «Дослідження епохи правління короля Руси-України
Романа Великого» Інституту Східної Європи - Миколі Давидовичу з побажанням подальшого успішного
дослідження епохи правління короля Руси-України Романа Великого, що засвідчено фото-документом…
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Під час святкування завідувач відділення «Книгорозповсюдження» історик Олександр Василюк наголосив, що
готовий брати участь в українському книгорозповсюдженні у Донецькій області у відділенні «Економіко-етносоціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» ІСЄ, яке функціонує з центром у місті Сіверську...

Ці та інші проблеми з розбудови ІСЄ також у свято Миколая були обговорені і з меценатом Ігорoм Жуком…
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