Підсумкове обговорення наукових видань з співпраці з українською науково-освітньою та культурнохристиянською громадськістю в Польщі та перспективу подальшої науково-освітньої та культурнохристиянської співпраці та її репрезентації науковими працями в Інституті Східної Європи(ІCЄ). ©
11 серпня 2020 року в Інституті Східної Європи за участю членів Вченої Ради, завідувачів відділів, вчених, редколегії
наукового журналу «Українознавець», відбулось обговорення подальшої співпраці колективу Інституті Східної Європи з
українською науково-освітньою та культурно-християнською громадськістю в Польщі...
Під час обговорення подальшої науково-освітньої діяльності в було наголошено, що напрацьовані та опубліковані
наукові праці з якими можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, на
сайті Інституту Східної Європи та в мережі ФСБУК… Наукові праці з співпраці з українською науково-освітньою та
культурно-християнською громадськістю в Польщі виклали цікавий позитивний резонанс, на них надані позитивні
наукові рецензії та відгуки вчених та громадських діячів як з українського науково-освітнього та культурногромадського середовища так і з української діаспори і тому, таку співпрацю слід в подальшому активно розвивати…
У висновок обговорення директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
наголосив, що за час карантину розпрацював «Польський Архів Інституту Східної Європи», напрацював і готує до друку
ще чотири історико-фотографічні праці з співпраці з українською науковою та культурно-християнською громадськістю
в Польщі за 2000-2020 роки з якими, як з попередніми, можна буде познайомитися у Львівській національній науковій
бібліотеці імені Василя Стефаника, на сайті Інституту Східної Європи та в мережі ФСБУК.
На завершення обговорення, завідувач відділу «Дослідження епохи короля Романа Великого» Микола Давидович
запропонував після закінчення «Епідемії Корона-вірусу» провести в Об’єднанні українців у Польщі презентацію
монографії «Король Руси-України Роман Великий», оскільки король Роман трагічно загинув під Завихвостому в Польщі.
…Також було наголошено, що добре було б, щоб в близькому майбутньому, за участю Українського Історичного
Товариства в Польщі, місце загибелі короля Руси-України Романа Великого було точно встановлено та досліджено…
На місці загибелі короля Романа Великого під Завихвистом був встановлений меморіальний пам’ятний знак чи
пам’ятний хрест з приводу цієї трагедії, а на самому місці останньої битви Романа Великого проведені археологічні
дослідження та зроблена реконстуркція останньої битви в час підступно вбивства поляками короля Романа Великого…

1

