Анонс наукової монографії «Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими
Словаччини та Чехії. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2021р. - 66с.»
доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи Віктор Ідзя. ©
Напрацьовано з нагоди 765 - ти ліття(1256-2021рр.) заснування міста Світави, що в Чеській Республіці. ©

18 березня 2021 року відбулось подальше обговорення наукової праці, академіка, віце-президента Академії
Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, академіка Академії Наук Вищої Школи
України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри
українознавства Віктора Ідзя «Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими
Словаччини та Чехії» приурочена 765-ти літтю чеського міста Світави де в 2016 році на запрошення старости
міста магістра Девіда Сімика вчені Інституту Східної Європи мали можливість відсвяткувати 760 ліття
чеського міста Світави, а також взяти участь у Міжнародній науковій «Трипільсько-слов’янській»
конференції в Світаві, яка була присвячена 760 - ти літтю з часу заснування міста.
В праці вперше засобами сучасної історичної науки робиться фактологічний аналіз джерел з Словаччини,
Чехії та України, які вивчають науково-освітню співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими
Словаччини та Чехії.
Цього 2021 року, через «Епідеміє корона-вірусу в Європі» вчені Інституту Східної Європи на жаль не
можуть взяти участь у святкуванні 765 - ліття Свiтави..., тому згадаємо конференцію в місті Світаві в 2016
році...
… Так 16 березня 2016 року вчені Кафедри українознавства Інституту Східної Європи прибули в чеське
місто Світаву про стародавність якого засвідчує стародавній собор, будівництво якого почалось в 1167 році.
В центрі міста Світави також розташований великий нині діючий кафедральний собор Святої Марії, який
зачарував своєю красою, будівництво якого почалося в 1250 році і продовжувалося в XV-XVII століттях…
Привертає увагу своє красою і центральна вулиця міста Світави яка веде до кафедрального собору Святої
Марії.
Серед яскравих пам’ятників 760 - ти літнього чеського міста Світави, це і стародавня червона ратуша і
міська площа. Привертає увагу своїм досконалим архітектурним стилем і стародавнє приміщення сучасної
Реальної середньої технічної школи міста Світави та нинішня адміністративна будівля старости міста
Світави.
Цікавими і архітектурно довершеними є з різних епох ХІХ-ХХ століть, меморіальні пам’ятники міста Світави.
Визначними будівлями м. Світави є приміщення міського музею та будівля костелу та католицького
монастиря.
Оригінальний документ єпископа Бруно фон Шауенбурка(1245-1281рр.), засвідчує першу згадку під 1256
роком про місто Світаву.
Пізніші джерела ХV-ХVI та ХVIII-XIX cтоліть подають уже досконалий план великого торгового міста
Світави.
В музею чеського міста Світави є також картина, яка подає список всіх володарів міста Світави з часу
заснування до ХІХ століття, яку вінчає володар міста Світави ХІХ століття (1802р.), а також прекрасне стелла
виготовлена чеськими майстрами декоративно-прикладного мистецтва на честь 700 - ти ліття заснування
міста Світави.
За час своєї 760-ти літньої історії в місті Світаві побувало багато видатних історичних осіб від
генералісимуса Суворова, до чеського президента Масарика та ректора чеського технічного інституту Віктора
Фельбера.
Зокрема імператор Священної Римської імперії Франц-Фосиф, король Чехії, король Галичини інспектував
в місті Світаві своє військо, про що засвідчує стародавня картина ХІХ в кабінеті старости міста, магістра, пана
Девіда Сімека. Слід наголосити, що місто Світава в основному розвинулось в XVIII-ХІХ століттях, про що
засвідчують прекрасний стиль забудови та архітектурні пам’ятники XVIII-ХІX століть, та картини світавських
художників ХІХ століття, що у кабінеті старости Світави.
Власне в прекрасне Чеське місто Світаву на запрошення старости міста, магістра Девіда Сімека, прибула
делегація з Львова: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо та кандидат
філологічних наук, завідувач Відділення, доцент Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Василь
Хитрук.
Слід наголосити, що до Міжнародної наукової конференції були виготовлені оригінальні запрошення та
програми, а реклами про презентацію книг академіка Віктора Ідзьо та доцента Василя Хитрука, були
розвішані по всьому місту Світаві. Про Міжнародну наукову конференцію та про участь гостей з Львова,
якому теж виповнюється цього року 760 років розповів ювілейний Світавський Інформаційний місячник
«Наше Місто».
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Слід наголосити, що вчені Інституту Східної Європи прибули в місто Світаву в рамках відкриття наукових
Відділень:«Чесько-української духовності», «Словацько-української духовності» та «Чесько-української
науки, освіти та культури» на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи, які розпочали активну
розбудову міжнародної
науково-освітньої
співпраці! Слід наголосити, що Відділення Кафедри
українознавства ІСЄ очолили вчені з міста Світави: «Чесько-українська духовність» - Л. Плеза, «Словацькоукраїнська духовність» - Я. Масарик, «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Я. Лорченко. Власне
вони, вчені міста Світави, що в Чеській Республіці, доктор історичних наук, доктор філософських наук Я.
Масарик - завідувач відділення «Словацько-українська духовність», Я. Лорченко - завідувач відділення
«Чесько-українська наука, освіта та культура» та Л. Плеза - завідувач відділення «Чесько-українська
духовність» організували Міжнародну наукову конференцію з нагоди 760-ти літнього ювілею міста Світави.
Наголошу, що Міжнародній «Трипісько-слов’янській» науковій конференції в місті Світаві, яка присвячена
760 - ти літтю міста, передувала широка реклама в засобах масової інформації та місцевій пресі.
Так Світавська газета «Наше місто» в березневому номері за 2016 рік на сторінка 5 та 14, всесторонньо,
опираючись на програму, висвітлила хід майбутньої Міжнародної наукової конференції. На всіх
інформаційних стендах міста Світави були вивішені об’яви про проведення Міжнародної наукової
конференції з означенням презентацій наукових монографій доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзьо: «Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на
території України. Наукове видання. - Львів, Видавництво Інституту Східної Європи», 2016р. - 546с.»,
«Віктор Ідзьо. Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції
стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери. - Івано-Франківськ ”Сімик” , 2016р. - 32с.» та
кандидата філологічних наук, доцента Інституту Східної Європи Василя Хитрука «Золота булава». - Київ,
2016р.
На цих же інформаційних стендах було анонсовані основні витяги з цих наукових книг, і було
наголошено, що вчені є фаховими істориками та філологами, які ось уже більше як 30 років займаються
вивченням та дослідженням зазначених в своїх наукових книгах проблем... До часу проведення Міжнародної
наукової конференції в якій взяли участь вчені з Чехії, Словаччини, України, були випущені Буклет та
Програма з усіма доповідями які будуть виголошені на ній. Слід наголосити, що учасники Міжнародної
наукової конференції були поселені в готелі міста Світави в приміщенні якого в ХІХ - середині ХХ століття
була класична німецька бібліотека яка нараховувала близько 34 тисяч книг, яких до нашого дня після ІІ
Світової війни і терору чеської комуністичної влади в місті Світаві, в міській бібліотеці залишилося тільки 7
тисяч… Отже в 17 березня 2016 року в приміщенні Культурного Центру міста Світави розпочалася
Міжнародна наукова конференція присвячена 760 - ти літтю від часу першої письмової згадки про чеське
місто Світаву.
Відкрили конференцію староста міста Світави магістр Девід Сімик, доктор історичних наук, доктор
філософських наук Ян Масарик, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
Після привітань до учасників та гостей конференції звернувся організатор Міжнародної наукової
конференції доктор історичних наук, доктор філософських наук, завідувач Відділення «Словацькоукоаїнської культури» УЛС Ян Масарик, який визначив виступаючих згідно програми.
Першою виступила і привітала конференцію з Праги дослідниця Богоміла Леброва. Дальше в рамках
програми першого для з своїми доповідями виступили вчені: Леуш Пеняз, Ян Масарик, Василь Хитрук,
Віктор Ідзьо.
Першого дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулось також обговорення доповіді доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою
Українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Святославовича Ідзья«Українсько-чеські
політичні та релігійно-культурні взаємовідносини в ІХ-ХІІІ століттях». Першого дня Міжнародної наукової
конференції відбулося дві презентації наукових праць доцента Василя Хитрука «Золота булава» та академіка
Віктора Ідзьо «Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції
стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери».
Наступного для 18 березня 2016 року на конференції виступила магістр-археолог з Регіонального Музею в
міста Літомишля(РМЛ) Яна Немцова яка охарактеризувала археологічні дослідження які провели археологи з
РМЛ. З доповідями зазначеними в програмі Міжнародної наукової конференції виступили доктор історичних
наук, професор Рудольф Ірша з Братислави, науковець Леуш Пеняз, доктор історичних наук, професор,
академік Віктор Ідзьо, доктор історичних наук, доктор філософських наук Ян Масарик, доктор історичних
наук Мартін Ласко з Братислави.
Слід відзначити, що цього дня відбулися презентації наукових праць вчених: Рудольфа Ірші, Віктора Ідзьо,
Мартіна Ласко, Василя Хитрука.
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В другій половині дня на Міжнародної наукової конференції з науковими доповідями виступили доктор
історичних наук з Братислави Мартін Ласко та кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук з Риму.
В рамках другого дня конференції відбулися презентації докторів історичних наук: Р. Ірші, М. Ласко, В.
Ідзьо. В рамках другого дня Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття Світави, відбулася
презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
«Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України.
Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2016р. - 546с».
Відкрив презентацію наукової монографії організатор Міжнародної наукової конференції, доктор
історичних наук, доктор філософських наук, завідувач Відділення Словацько-українська духовність» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, доктор філософських наук Ян Масарик.
На завершення другого дня Міжнародної наукової конференції з нагоди 760-ти ліття міста Світави в
Бібліотеці міста Світави відбулась творча зустріч з дирекцією та науковими співробітниками бібліотеки міста
Світави.
Керівництво бібліотеки наголосило, що бібліотечна справа в місті є дуже стародавньою, вона має свої
давні традиції. Світавська бібліотека має своє класичне бібліотечне приміщення з ХІХ.
З цього часу в місті Світаві була класична німецька та чеська бібліотека яка нараховувала близько 34 тисяч
книг, яких до нашого дня після ІІ Світової війни і терору над чехами чеської комуністичної влади в місті
Світаві, в міській бібліотеці залишилося тільки 7 тисяч книг. Зараз бібліотека поповнюється чеськими,
словацькими, українськими книгами… Фонди нині збільшуються. Бібліотека організовує презентації,
конференції, семінари та інші заходи…
У третій день роботи Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття міста Світави з науковими
доповідями виступили наступні вчені: В. Хитрук, Я. Масарик, Я. Лорченко, Б. Леброва. В. Ідзьо. В рамках
співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва з Приаги, що нище на фото.
Після обіду в стародавньому приміщенні старости міста Світави, за участю старости, магістра Девіда
Сімика відбулась урочиста зустріч керівництва міста Світави з учасниками Міжнародної наукової
конференції під час якої відбулось обговорення подальшої міжнародної науково-освітньої та громадськоїкультурної співпраці…
Зокрема учасниками Міжнародної наукової конференції наголошувалось на виданні Збірника наукових
праць Міжнародної наукової конференції за сприянням та передмовою старости міста Світави магістра Девіда
Сімика, який би символізував конференцію, як відзначення 760 - ти ліття з часу заснування міста Світави...
Опісля з нагоди 760 - ліття заснування міста Світави головою делегації від Інституту Східної Європи
академіком В.С.Ідзьо було зроблено запис в книзі почесних гостей міста Світави з побажанням подальшої
співпраці…
Зустріч за участю старости міста Світави магістра Девіда Сімика офіційно завершилась загальною
фотографією присутніх на зустрічі учасників Міжнародної наукової конференції…
На завершення третього дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз
наукової монографії доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство в 12152015рр.», на якій чеськими рецензентом праці доктором історичних наук Я.Масариком було наголошено: « …
що в Священній Римській імперії в якій чехи і українці спільно проживали разом з 1772 по 1918рр., було
тільки: Чеське Королівство, Угорське Королівство та Галицько-Волинське Королівство, мало королівський
статус і Королівство Руси-України, зокрема Австрія, Флоренція та інші землі Священної Римської імперії не
були Королівствами, тобто не володіли найвищим державним статусом західно-європейського світу, як
Англія, Франція, Португалія, Іспанія і т д. Папа Римський, як засновник і духовно-християнський керманич
Священної Римської імперії та Голова Союзу Католицьких держав, не надав їм цього високого державного
статусу, вони мали статус: герцогств, князівств…, як наприклад: Велике герцогство Австрії, велике
герцогство Тоскани-Флоренції, велике князівство Краківське і т д….
Статус, утвореного в ХІІІ столітті Папою Римським на всі подальші віки, Галицького Королівства, надав
право Галичині та її столиці Львову на велике фінансування по найвищому «Табелю державних Рангів» з
скарбниці Священної Римської імперії, а з 1867 року Австро-Угорської імперії, для всестороннього розвитку
Королівства Галичини і Володимирщини…, що й з австрійською точністю ретельно втілювалося імперією з
1772 - по 1918 роки, щоби показати економічну, культурну велич і могутність Королівства Галичини перед
Сходом і т. д…».
Підводячи підсумок І Міжнародної наукової конференції, наголосимо, що вона була організована з нагоди
760 - ти ліття заснування міста Світави, і повністю виконала свою укладену та анонсовану Програму.
Всі заявлені в Програмі І Міжнародної наукової конференції вчені прибули на конференцію і виступили з
своїми науковими доповідями…
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До часу проведення Міжнародної наукової конференції в якій взяли участь вчені з Чехії, Словаччини,
України, були випущені Буклет та Програма з усіма доповідями та презентаціями книг, які будуть виголошені
на ній.
На всіх інформаційних стендах міста Світави були вивішені об’яви про проведення Міжнародної наукової
конференції з означенням презентацій наукових монографій академіка Віктора Ідзьо «Європейська релігійна
культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України. Наукове видання. - Львів,
2016р. - 546с», «Віктор Ідзьо. Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в
контексті еволюції стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери. - Івано-Франківськ ”Сімик” , 2016р.
- 32с.» та доцента Василя Хитрука «Золота булава».
На цих же інформаційних стендах було анонсовані основні витяги з цих наукових книг, і було
наголошено, що вчені є фаховими істориками та філологами, які ось уже більше як 30 років займаються
вивченням та дослідженням зазначених в своїх наукових книгах проблем... Слід наголосити, що всі ці дні
дуже успішно здійснював переклади з української на чеську мову пан Ян Лорченко.
У третій день роботи Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття міста Світави з науковими
доповідями виступили наступні вчені: В. Хитрук, Я. Масарик, Я. Лорченко, Б. Леброва. В. Ідзьо.
В рамках співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва, що нище на
фото..
На завершення третього дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз
наукової монографії доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство в 12152015рр.».
Підводячи підсумок І Міжнародної наукової конференції, наголосимо, що вона була організована з нагоди
760 - ти ліття заснування чеського міста Світави і повністю виконала свою анонсовану та укладену Програму,
про що засвідчують подані нище фото-джерела. Про поїздку в Чехію директор Інституту Східної Європи
академік Віктор Ідзьо прозвітував перед колективом.
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