Василь Бойчук.
Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства, науковий журналу “Українознавець” –
спадкоємність за давніми і сучасними науково-освітніми традиціями Європейського Союзу.
До 59-ти ліття з Дня народження та 40-ка ліття науково-педаготгічної діяльнсті (1979-2019рр.)
Віктора Святославовича Ідзя. ©
14 листопада 2019 року на засіданні Вченої Ради своє світобачення на подальший розвиток виголосив
засновник та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
Ось основні його тези: «… Інститут Східної Європи”(ІСЄ), Кафедра українознавства(КУ), науковий журналу
“Українознавець” з часу заснування мною у 2001 році до 2019 рік, поступово розвинули свою науково-дослідну,
освітню та громадську діяльність. Це вдалося мені втілити тільки тому, що з відновленням незалежності України
наука і освіта стала власною справою українського народу, внаслідок повної дескридитації науково-освітніх
закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР. Їх функціонуванння в Україні в посткоміністичний
період, фактично нічого нового наукового не внесено в розвиток української науки та освіти в Україні…
3 квітня 2001 року при Університеті “Львівський Ставропігіон”, завдячуючи моєму великому другу і побратиму
нині покійному, царство йому небесне, професору Роману Мокрику, мною засновується Інститут Східної Європи,
який ставить кардинально нові в галузі незалежної від попередньої наукової системи УРСР завдання - розбудову
суто української науково-освітньої та видавничої системи на суто українських науково-освітніх історичних та
культурно-христиняських традиціях. Мою діяльність по розбудові Інституту Східної Європи вподальшому
підтримував і наступний ректор Університеті “Львівський Ставропігіон” - професор Ярослав Кміт…
Отже, Інститут Східної Європи при Університеті “Львівський Ставропігіон” активно працював до 2017 року...
Дальше внаслідок отримання 10 липня 2017 року статусу юридичної особи, Інститут Східної Європи стає
самостійною юридичною особою і спрямовує всі зусилля на розвиток в Україні українського наукового,
освітнього, соціально-культурного, християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго
потенціалу в молодих українських науковців, освітян, культурних та громадських діячів, пердусім аспірантрів...
З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східної Європи формує та
створює Вчену Раду, розвиває з 2003 по 2019 роки Кафедру українознавства, науковий журнал “Українознавуць”
якi згідно потребами координації наукoво-освітніх процексів підпорядковуються ще й як структурний підрозділ,
Національному науково-дослідному Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України.
З 2014 року Кафедра українознавства Інституту Східної Європи засновує профільні науково-дослідні
Відділення, для вивчення наукових та освітніх передусім, українознавчих проблем…
Також наголошу, що історично та культурно, Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та
освітню галицько-львівську традицію, яка сформувалася з епохи відновленого в 1772 році Священною Римською
імперією - Галицького Королівства. Власне в Львові у 1788 році Священна Римська імперія, у столиці Галицького
Королівства, засновує Львівський Ставропігійський Інститут, який до кінця ХІХ століття був єдиною науковоосвітньою інституцією в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітньому та культурнохристиянському житті українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та
політичну еліту до ХХ століття. Отже Інститут Східної Європи в ХХІ столітті, починаючи з 3 квітня 2001 року,
внаслідок відновлення українських науково-освітніх та культурно-християнських традицій та цінностей в умовах
відновленння незалежності України, продовжив розвивалися на засадах раніше створеного Священногю Римською
імперією в Галицькому Королівстві у 1788 році Львівського Ставропігійського Інституту, який активно
функціонував у Львові з XVIIІ по XX століття. Історично це виглядає так. У 1772 році розпадається Польське
Королівство, яке незаконно окупувало українські землі і на території Галичини відновлюється стародавнє
Галицьке Королівство, яке по стародавньому праву, входить до складу Священної Римської імперії, оскільки
римські імператори завжди титулували себе королями Галицького Королівства по праву, яке їм надала Римська
Вселенська Церква, яка в 1215 році створила Галицьке Королівство… У 1788 році в епоху входження Галицького
Короліства в Священну Римську імперію, імператори Священної Римської імперії відкривають у Галицькому
Королівстві новий, за імперським чи австрійським зразком, науково-освітній заклад - Львівський Ставропігійський
Інститут. До кінця ХІХ століття Львівський Ставропігійський Інститут є єдиною науково-освітньою інституцією в
Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітнсьому та культурно-християнськмму житті,
формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну українську еліту.
У висновок свого виступу наголошу, що сьогодні у 2019 році концепція діяльності науково-освітнього та
громадського закладу Інституту Східної Європи, юридичної особи, яка презентується сьогодні, це демонстрація
історико-культурного відновлення українських науково-освітніх та культурно-християнських цінностей в умовах
незалежної України на засадах історичного попередника Львівського Ставропігійського Інституту, що
функціонував у XVIII-XX століттях в епоху функціонування Галицького Королівства в структурі Священної
Римської імперії. Тому цілком закономірно, що ця спадкоємність, яка започаткована з 1788 року сьогодні
продовжується Інститутом Східної Європи, як сучасна науково-освітня традиція Європейського Союзу…
… У висновок наголошу, що і архітектура, як засвідчують на фото, створена в австрійський період львівської
історії… З діяльністю ІСЄ за 2001-2019рр. можна познайомитися на Сайті: www.easterneurope.nethouse.ua»,
наголосив у висновок короткого виступу директор Інституту Східної Європи професор, академік Віктор Ідзьо.
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