Василь Бойчук
Продовження міжнародної науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи що у Львові (Україна),
з Південно-Східним науковим Інститут що в Перемишлі (Польща) у 2019-2020 роках.
9 травня 2019 року в місті Перемишлі в Республіці Польща, відбулася зустріч доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу «Українознавець», що в місті Львові
Віктора Ідзя з директором Південно-Східнього наукового Інституту, що в місті Перемишлі, доктором
історичних наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої співпраці в 20192020 роках… В рамках науково-освітньої зустрічі відбулось обговорення нової наукової праці «Наукові
дослідження на Львівщині. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.» яку
напрацював доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач Кафедрою українознавства,
директор Інституту Східної Європи(ІСЄ), редактор журналу «Українознавець», що у місті Львові Віктор Ідзьо.
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Слід наголосити, що наукова співпраця Національного науково-дослідного Інституту Українознавства в
Києві, його Філії Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у Львові з Південно-Східним науковим
Інститутом що у Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має 20 - ти літній відлік активної
науково-дослідної співпраці, яка згідно домовленостями сторін, розвиватиметься і у 2019-2020 роках...
На зустрічі 9 травня 2019 року були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення Міжнародних
наукових конференції, розробки спільних науково-освітніх, видавничих європейських грантів, друку в наукових
часописах двох Інститутів наукових праць, створення умов для спільної науково-дослідної та освітньої
співпраці в Львові та Перемишлі. Директором ІСЄ, академіком Віктором Ідзьо також було наголошено, що
13 жовтня 2019 року в місті Жовкві Інститут Східної Європи проводить міжнародну наукову конференцію
«Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII
столітті» на яку запрошуємо дирекцію та вчених Південно-Східного наукового Інституту що в Перемишлі…

На завершення зустрічі для подальшої спільної координації наукової співпраці між керівництвом ПівденноСхідного наукового Інституту, що в місті Перемишлі та Інститутом Східної Європи, що у місті Львові, у 20192020 роках, надаю офіційне запрошення та звернення-клопотання до польських прикордонників директору
Інституту Східної Європи доктору історичних наук, професору Віктору Ідзю, наголосив директор Інституту
Південно-Східного наукового Інституту м. Перемишля, доктор історичних наук, професор Станіслав Степень…
2

3

