Інститут Східної Європи у Львові (Україна), Південно-Східний Науковий Інститут
у Перемишлі (Польща). Історія науково-освітньої співпраці(1998-2018рр.).
24 травня 2018 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-Східного Наукового Інституту, що в місті Перемишлі,
доктором історичних наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої
співпраці. Слід наголосити, що науково-освітня співпраця Національного науково-дослідного Інституту
Українознавства в Києві, його Філії Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у Львові з
Південно-Східним Науковим Інститутом в Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має
20 - ти літній відлік активної науково-дослідної співпраці(1998-2018рр.)...
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Внаслідок утворення 10 липня 2017 року Інституту Східної Європи, як юридичної особи та реєстрації ІСЄ
в органах юстиції України, входження 11 липня 2017 року Кафедри Українознавства та наукового журналу
«Українознавець» у склад Інституту Східної Європи, з метою налагодження подальшої науково-дослідної
співпраці, на основі Угоди, на запрошення директора Південно-Східного Наукового Інституту доктора
історичних наук, професора Станіслава Степеня, в місті Перемишлі, в Південно-Східному Науковому
Інституті, відбулась зустріч директорів науково-дослідних Інститутів на предмет налагодження подальшої
науково-освітньої співпраці, укладення нової Угоди та доведення інформації про науково-освітню діяльність
Інституту Східної Європи, як самостійної юридичної особи України. В ході науково-освітньої зустрічі було
наголошено, що Інститут Східної Європи вже скоро 1 рік є окремою науковою юридичною особою(20172018рр.), зареєстрованою Міністерством Юстиції України за новим європейським законодавством…
За цей час Інститут Східної Європи об’єднав у свої науково-освітній діяльності визначних вчених
істориків, філологів, археологів, культурно-християнських наукових та науково-громадських діячів…
У своєму концептуальному вимірі історичної діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність
ІСЄ що функціонував при Університеті «Львівський Ставропігіон» у 2001-2017 роках, на науково-освітній
традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту, 230
річницю, якого Інституту Східної Європи, як і 15-ти ліття заснування Кафедри Українознавства, буде
святкувати на цьогорічній міжнародній науковій конференції з проблем дослідження українського козацтва...
Також директору Південно-Східного Наукового Інституту доктору історичних наук, професору
Станіславу Степеню було наголошено, що ІСЄ розвиває у своєму складі науково-освітні підрозділи Кафедру Українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра Українознавства атестує
вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал «Українознавець», друкує наукові праці всіх
вчених України і Європи. Інститут Східної Європи працює над програмою захисту наукових дисертацій за
спеціальністю «соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися реалізувати до 2020 року…
На зустрічі особливо були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення Міжнародних
наукових конференції, розробки спільних науково-освітніх проектів, видавничих, наукових, освітніх
європейських грантів, друку в наукових часописах двох Інститутів наукових праць, створення умов для
спільної науково-дослідної та освітньої співпраці як в Львові так і в Перемишлі. Директором ІСЄ, доктором
історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо також було наголошено, що в
2016 та 2018 роках науковий журнал «Українознавець» друкував наукові праці польською мовою
докторантки з історії, факультету міжнародних відносин Вроцлавського університету Катерини Хоронжук…
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У пісумок науково-освітньої зустрічі було наголошено на спільній розробці науковцями нової, більш
сучасної міжнародної Угоди, яка б враховувала засади асоційованого членства України з Європейським
Союзом і проведення на цій основі науково-освітньої гранотвої співпраці між Інститутом Східної Європи та
Південно-Східним Науковим Інститутом в Перемишлі на нових європейських науково-освітніх засадах...

…Від ІСЄ в Бібліотеку Південно-Східного Наукового Інституту в Перемишлі були подаровані наукові
праці директора Інституту Східної Європи «Віктор Ідзьо. Монографії на наукові праці. Електронне видання з
нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства», 2015р. - Випуск І.».
…У висновок зустрічі директором ІСЄ академіком Віктором Ідзьо було наголошено, що з науководослідною, освітньою, культурно-християнською та громадською діяльністю Інституту Східної Європи
можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua.
З пропозиціями співпраці з ІСЄ слід звертатися на електронну пошту: E-mail: ukrainoznavezz@ukr.net
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