Василь Бойчук
Обговорення подальшої співпраці Інституту Східної Європи
з Об’єднання українських офіцерів Львова та головою релігійною громадою
«Святих Новомучеників» Православної Церкви України. ©
11 листопада 2019 року відбулась зустріч та обговорення директора Інституту Східної Європи(ІСЄ)
академіка Вктора Ідзя з головою Об’єднаня українських офіцерів, полковником Мирославом Галугою,
головою релігійною громадою «Святих Новомучеників» отцем Православної Церкви України Василем
Курилом на предмет подальшої науково-освітньої та культурино-христиняської співпраці…

Під час обговорення було наголошено, що Об’єднаня українських офіцерів на чолі з полковником
Мирославом Галугою активно бере участь в міжнародних наукових козацьких конференціях які проводить
Інститут Східної Європи, які організовує директор ІСЄ доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо…
Директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором
Ідзьо було наголошено, що Інститут Східної Європи є одним із ініціаторів всеукраїнського вшанування
великого українського військового і політичного діяча, переможця московитів в ХІІІ столітті, великого князя
і короля Романа Великого… Оргкомітетом з вшанування короля Романа Великого в Львові планується на
вулиці його імені, поставити меморіальну дошку… З цього приводу ініціативна група була на прийомі у
міського голови пана Андрія Садового, який пообіцяв подумати, як краще вирішити це питання...
Під час обговорення подальшої співпраці було наголошено, що в умовах українсько-російської війни
Інститут Східної Європи буде ініціювати проведення в 2020 році міжнародної наукової конференції на
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військово-патріотичну тематику, а також відзначення в рамках цієї міжнародної наукової конференції 15-тої
річниці з часу заснування в Інституті Східної Європи наукового журналу «Українознавець»(2005-2015рр.).
Було б добре, щоб Об’єднаня українських офіцерів, у складі якого є офіцери-вчені, надали для
опублікування в науковому журналі «Українознавець» наукові праці з військово-патріотичної тематики...

Принагідно нагадати, що раніше такі статі в науково журналі «Українознавець» Інституту Східної Європи
опублікував полковник-професор, доктор філософських наук Андрій Зачепа та інші вчені - офіцери…
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Слід наголосити, що в обговоренні активно взяв участь і отець Православної Церкви України Василь
Курило, який начутий про успішні проведення Інститутом Східної Європи міжнародних наукових козацьких
конференцій, запропонував Інституту Східної Європи підтримати звернення львівських козацьких і
християнських організацій до міського голови пана Андрія Садового про побудову козацької каплички та
козацької пам’ятної стели на похованні козаків на перехресті вулиць князя Романа та Івана Франка.
Отець Православної Церкви України Василь Курило також зацікавився діяльністю наукового журналу
«Українознавець» Інституту Східної Європи…
На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік
Віктором Ідзьо офіційно наголосив, що Інститут Східної Європи підтримує звернення львівських
організацій до міського голови Львова Андрія Садового і основні документи із звернення розміщує як на
Сайті, ФСБУЦІ Інституту Східної Європи, так і особистих сторінках вчених ІСЄ в ФСБУЦІ…
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