Василь Бойчук
АНОНС та обговорення вченими Інституту Східної Європи, гостями: викладачами вузів, громадськими,
культурними діячами з Львова та Києва ХХ числа наукового журналу «Українознавець» (2005-2020рр.). ©
12 лютого 2020 року на запрошення засновника та головного редактора, завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, за участю
завідувачів відділень, вчених професорів та доцентів Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства,
Редакційної ради та Редколегії, відбувся АНОНС та обговорення ХХ числа наукового журналу «Українознавець».
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В обговоренні взяли участь також гості: викладачі вузів, громадські, культурні, релігійні діячі з Львова та Києва
які цікавляться науковою діяльністю наукового журналу «Українознавець», що нище подані на фото-документах…
… Зокрема Президент Міжнародного Фонду імені «Артистратига Михаїла» пан Михайло Кондрин, під час
АНОНСУ та обговорення ХХ числа наукового журналу «Українознавець» наголосив: «… Те, що науковий журнал
«Українознавец» активно функціонує в Львові в Україні вже 15 років (2005-2020рр.) і об’єднує навколо себе
визначних українських на європейських вчених: істориків, філологів, філософів, українознавців, зокрема таких з
України, як Петро Кононенко(філолог, мовознавець, літературознавець), Ярослав Калакура(історик), Микола Недюха
(філософ), Володимир Качкан(філолог), Ян Масарик(історик, філософ. Чехія), Рудольф Ірша(історик та археолог Словаччина), Ярослав Крик(філолог та літературознавець. Німеччина), Катерина Хоронжук(історик - міжнародник.
Польща) та багато інших визначних вчених-українознавців з України та Європи, які утворюють Редакційну Раду та
Редколегію наукового журналу «Українознавець», і які власне формують з вчених авторів наукових праць кожне
число «Українознавця» у продовж 15 років, є цілковита заслуга його засновника та головного редактора, завідувача
Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя, якому я від Міжнародного Фонду імені «Арстистратига Михаїла» складаю велику Подяку за титанічну
наукову та організаційну працю… Надіюсь що більш детально 15 - ти літню діяльність наукового журналу
«Українознавець ми обговоримо під час Міжнародної наукової конференції «Єдина Європа: історичне минуле та
майбутнє європейського континенту», яка відбудеться 6 червня 2020 року і на якій відбудеться офіційна презентація
всіх ХХ чисел наукового журналу «Українознавець»…», наголосив на завершення виступу від всіх присутніх
Президент Міжнародного Фонду імені «Арстистратига Михаїла» пан Михайло Кондрин, виступ якого був
зустрінутий оплесками всіма учасниками Анонсу та обговорення ХХ числа наукового журналу «Українознавець»...
У якійсь мірі це обговорення можна вважать першою репетицією до майбутніх урочистостей і вона пройшла
успішно… Познайомитися з працями, що опубліковані в І - ХХ випусках наукового журналу «Українознавець» за
2005-2020 роки можна у Львівській національній науковій Бібліотеці імені Василя Стефаника….
На завершення Анонсу та обговорення, засновником та головним редактором наукового журналу
«Українознавець» доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо було наголошено: «що в ХХ
випуску наукового журналу «Українознавець» видруковані наукові праці наступних вчених: Бежук Ольга. Жіночі
історії родини С.Федака; Васильєв Олександр, Гарсія Ернесто, Кутовий Сергій. Ставропігія, як стрижень системи
соціально-статусного стимулювання у вищий школі України (обґрунтування створення відділення економікосоціокультурних досліджень Кафедри українознавства Інституту Східної Європи; Гаркуша Володимир, Недюха
Микола. Правова культура українського суспільства: спроба ідентифікації; Горгота Мирослав. Формулювання
етично-моральних засад українським націоналістичним табором; Гулай Василь. Українське питання в програмах та
діяльності польського військово-політичиного підпілля в Західній Україні в 1930-1941 роках; Ідзьо Віктор.
Стародавнє місто Щекотин та щекотинська християнська релігійна культура ХІІІ-XIV століть; Каляндрук Тарас.
Лицарський чин українського парламентаря; Кардащук Микола. Гуцули – нащадки Карпів; Кобилюх Василь. Угринів
та угринівчани; Кононенко Петро. Наукова проблема: національна ідея; Кукса Надія. Родинний клан Виговських:
Данило Виговський – полководець, політик, дипломат; Огірко Ігор. Логіка відносності в інформаційних війнах країн
сусідів; Смакота Олександр. Родинні спогади за Богдана Хмельницького та Івана Виговського; Турків Світлана.
Діяльність Моніки Полянської – ігумені монастирів сестер-василіанок (1917–1945 рр.; Хитрук Василь. Чи є вихід з
хаосу апокаліпсису сучасної цивілізації білої раси? До питання Реформи Освіти і політичного життя суспільств в
Україні, Європі і світі; Хоронжук Катерина. Особистість Степана Бандери в контексті подій ХХ століття; Шпоть
Олексій. До питання про стародавню історію України; Щеглюк Мирон. Зображення українського козацтва на
поштових марках.
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Рецензії: Ідзьо Віктор. Рецензія на працю «Енциклопедія Бойківщини: культура, мова, славні імена». Головний
редактор - Роман Степанович Дяків». - Київ, 2016. - 408с.; Огірко Ігор. «Фактологічний аналіз засобами історичної
науки джерел з Угорщини та України». Рецензія на наукову працю Науково-освітня співпраця вчених Інституту
Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.;
Огірко Олег. Рецензія на монографію доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України «Нарис історії
Української греко-католицької Церкви - за свідченнями джерел російських архівів». Івано-Франківськ, “Сімик”, 2020.
- 48 с.; Партико Зіновій. Відгук на монографію доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України Віктора Ідзя «Українська держава в IX-XVI століттях. Івано-Франківськ, «Сімик», 2017. - 768с.;
Хитрук Василь. «Архетип Великої Матері Північного Причорномор`я 10-8 тисячоліть до нашої ери». Рецензія на
наукову працю «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні
Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України Львів, «Видавництво
Інституту Східної Європи», 2019» директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка Віктора Ідзя; Шилов Юрій. Відгук та доповнення до наступного видання монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Український Історичний Клуб міста Москви - 20 років
громадської, науково-дослідницької та видавничої праці у 1995 - 2015 роках (Івано-Франківськ, 2015р.)».
Офіційна презентація ХХ випуску «Українознавця» відбудеться на Міжнародній науковій конференції «Єдина
Європа: історичне минуле та майбутнє європейського континенту», яка присвячена 15 - ти літтю заснуванню
наукового журналу «Українознавець» (2005 - 2020рр.), яка відбудеться 6 червня 2020 року з 11 години у приміщенні
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д. 13)... Вже зараз з працями, які опубліковані
з ХХ випуску наукового журналу «Українознавець» можна познайомитися у Львівській національні науковій
бібліотеці імені Василя Стефаника… Придбати ХХ випуск наукового журналу «Українознавець» вже можна в центрі
Львова в книжковому магазині «Глобус», який розміщується навпроти пам’ятника короля Данила Галицького…
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ІНСТИТУТ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
THE EASTERN-EUROPEAN INSTITUTE
м. Львів, 79008, вул. Тесленка, д.2; тел. 097-496-22-40
www. easterneurope.nethouse.ua; E-mail: ukrainoznavezz@ukr.net

ЗАПРОШЕННЯ
6 червня 2020 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової
бібліотеки (проспект Тараса Шевченка, дім 13), відділення «Міжнародної громадянської
співпраці» Інституту Східної Європи, Об’єднання громадян «Громадянська Європейська
Співпраця», науковий журнал «Українознавець», спільно з Львівською обласною науковою
бібліотекою, проводять міжнародну наукову конференцію «Єдина Європа: історичне минуле
та майбутнє європейського континенту», яка присвячена 15 - ти літтю заснуванню наукового
журналу «Українознавець» (2005-2020рр.).
Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається
обговорення ряд актуальних питань, зокрема: 1. Дослідження проблеми європейської
спільності. 2. Дослідження проблеми європейської ідентичності та цінностей. 3. Дослідження
проблеми об’єднання європейських народів і країн. 4. Дослідження проблеми місця і ролі
України в європейській спільноті. 5. Активізація діяльності журналу «Українознавець».
На конференції відбудеться презентація всіх ХХ випусків наукового журналу «Українознавець»
за 2005-2020 роки. 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 відділення «Міжнародної
громадянської співпраці» Інституту Східної Європи.

Продовжується реєстрація тем наукових доповідей за електронною адресою:
Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до 2 червня 2020р. © Інститут Східної Європи
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