Василь Бойчук
Приїзд із Праги мовознавця Яна Лорченка з метою науково-громадської праці в Інституті Східної Європи.©
10 вересня 2019 року, у Львів прибув із Праги провідний науковий співробітник відділу «Карпатської культури та
духовності» Інститут Східної Європи(ІСЄ) Ян Миколайович Лорченко, син полковника УНР Миколи Лорченка...
Метою його приїзду це отримання нових документів, посвідчення після перереєстрації Інституту Східної Європи,
а також ознайомлення з новими напрацюваннями вчених ІСЄ, щоб презентувати кращі досягнення вчених ІСЄ в
Слов’янській Бібліотеці міста Праги, яка є одним і найяскравіших осередків науки та освіти в Чеській Республіці…
Передусім, домовлено презентувати в 2019-2020 роках наукові праці: «Король Руси-України – Роман Великий»,
«Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на
територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво
Інституту Східної Європи», 2019р.», в 2020 році всі числа І-ХХ, наукового журналу «Українознавець», що на фото…
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На завершення зустрічі, провідному науковому співробітнику відділу «Карпатської культури та духовності» ІСЄ,
який повертався на працю до міста Праги Яну Лорченку, директором Інституту Східної Європи доктором
історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо було надане офіційне посвідчення
Інституту Східної Європи, подаровано наукову монографію «Король Руси-України Роман Великий» та ХІХ Випуск
нового наукового журналу Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «Українознавець» за 2019 рік…
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Обговорено з провідним науковим співробітником відділу «Карпатської культури та духовності» Яном
Лорченком, що прибув із міста Праги до Львова в Інститут Східної Європи і написання великої монографії про його
батька - «Микола Лорченко - полковника Української Народної Республіки і професор математики в 1920-30-х
роках в Українській господарській академії у Подєбрадах»…
Слід наголосити, що про полковника Української Народної Республіки, професора-математика, дворянина
Миколу Лорченка є стаття в Числі 8, в журналі «За Державність», що вийшов у Варшаві в 1938 році з поміщенням
його фотографії часів Української народної Республіки, яка подається нище.
У висновок слід наголосити, що під час перебування 2016 році в Празі в Чехії, директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедрою українознавства доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Святославович Ідзьо і з тоді завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та
культура» - Яном Миколайовичем Лорченко відвідували могилу полковника Української Народної Республіки
професора-математика Миколи Лорченка, який похований на Ольшанському цвинтарі у Празі…

Фото полковника Української Народної Республіки, професора-математика часів Української Народної
Республіки, опубліковане в журналі «За Державність». - Варшава. - 1938. - Ч. 8.
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