Василь Бойчук
Презентація І - ХХ чисел наукового журналу «Українознавець» за 2005-2020
роки в Інституті Східної Європи та у Львівській мерії. ©
17 листопада 2020 року на запрошення засновника та головного редактора
наукового журналу «Українознавець», директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора Римського університету Павла Апостола,
академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація» Віктора
Ідзя з нагоди святкування 15 - ти ліття з часу заснування «Українознавця»(20052020рр.) та з нагoди 60-ліття з Дня Народження засновника та головного
редактора(1960-2020рр.), в Інституті Східної Європи(ІСЄ) та у Мерії міста
Львова, відбулось обговорення всіх ХХ чисел наукового журналу
«Українознавець» які напрацював за 2005-2020 роки його засновник та головний
редактор доктор історичних наук, професор, історик-академік Віктор Ідзьо.
В науковому обговоренні взяли участь вчені, завідувачі відділами, всі
професори Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії
наукового журналу «Українознавець» Інституту Східної Європи, гості:
українські історики, філологи, краєзнавці, громадські діячі...
Відкриваючи обговорення директор Інституту Східної Європи, історикакадемік Віктор Ідзьо наголосив: «Науковий журнал «Українознавець» у 20052020 роках, це об’єднання вчених-гуманітаріїв з Кафедри українознавства(КУ)
Інституту Східної Європи(ІСЄ) яке я об’єднав у 2005 році...
Заснований мною науковий журнал «Українознавець» є новим науковим
досягненням об’єднаних мною генерації українських вчених завдання яких
вільно висвітлювати та втілювати наукове українознавство як систему
історичних, філологічних та філософських знань в українське світове науковоосвітнє та науково-культурне життя.
Науковий журнал «Українознавець» покликаний реалізувати українські
наукові та освітні цінності, які напрацювали і сконцентрували українські вчені
упродовж віків і особливо протягом останнього століття.
«Українознавець» удосконалює в ХХІ столітті українське історичне,
філологічне та філософське світобачення в контексті історичної, мовної та
філософської концепції поступу Української держави, а також у світлі прогресу
науки та освіти, які розвиває сучасна європейська та світова гуманітарна
наукова думка…
У контексті просування української наукової та освітньої системи до
стандартів Європейського Союзу та наукових друкованих органів універсистетів
країн Європи, «Українознавець» буде науковим та просвітницьким виданням
Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Журнал «Українознавець» поєднає роботу та досвід, як і кращі досягнення та
традиції науково-освітньої діяльності України, Європи та Світу.
За таких обставин журнал «Українознавець» об’єднує зусилля вчених Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи та вчених Європейського Союзу,
США, Канади Великої Британії і т. д., вчених з української світової діаспори,

задля координації та спільної роботи з розбудови науково-освітніх знань та
програм з наукового українознавства, які розробляє та впроваджує ось уже
скоро 20 років Кафедра українознавства Інститут Східної Європи.
«Українознавець» працює для світового українства в епоху великих надій та
сподівань української нації, яка сьогодні в умовах підступної російської агресії
та українсько-російської війни, відбудовує підвалини своєї незалежності, тому
потребує розбудови наукової та освітньої концепції національної історії,
філології та філософії, а також реального впровадження новітньої українознавчої
системи знань в світову українську освіту, науку та культуру.
Сьогодні в час 15-ти ліття(2005-2020рр.) з часу заснування, завдання
наукового журналу «Українознавець» полягає у тому, щоб досліджувати і
розвивати перспективні напрямки вивчення вищезгаданих українознавчих
студій, вдосконалювати методологію введення в педагогічну практику системи
знань, що є одним із ключових завдань, а також протистояти агресії Росії і
науково-освітніми дослідженнями, науковими працями з військової тематики
допомагати українській армії для її перемоги у війні з російським агресором...
В умовах російської агресії «Українознавець» з наукового погляду
розвиватиме українську гуманітарну систему знань, українську військову
наукову стратегію, систематизує та проаналізує гіпотези та концепції попередніх
епох та поколінь істориків, філологів та філософів щодо сучасних науковоосвітніх потреб науки в плані розбудови української держави, української армії
та суспільства, рідної української мови, як це вимагає сучасне українознавство.
Вперед, «Українознавець» ! – іди по тернистому шляху пізнання науки та
розвитку української освіти, працюй на велич України, української армії та
світового українства в умовах українсько-російської війни для перемоги у війні з
Росією, яка підступно окупувала Крим та частину Донбасу!
Розправляй свої крила в умовах українсько-російської війни для перемоги над
жорстоким і підступним ворогом, гуртуй українських вчених, які в різних умовах
та реаліях в попередню епоху тоталітарного режиму не втратили надії та снаги у
розбудові високого українського рівня освіти та науки на основі української
державності та української національної ідеї...
«Українознавець»! - Наголосив у висновок промовець, засновник та головний
редактор історик-академік Віктор Ідзьо - розвивай попередні українські науковоосвітні цінності для досягнення своєї сучасної мети!..».
Слід наголосити, що презентовані сьогодні І-ХХ Випуски наукового журналу
«Українознавець» (2005-2020рр.) рекомендовані до друку як Національним
науково-дослідним Інститутом українознавства та всесвітньої історії
Міністерства Освіти і Науки України так і Кафедрою українознавства Інституту
Східної Європи.
Популяризація презентованих І-ХХ Випусків наукового журналу
«Українознавець» сьогодні з нагоди 15 ти ліття (2005-2020рр.) в українському
суспільстві, українській армії, державі, що бореться з російським агресором на
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фронті, є нагальною необхідністю, особливо зараз в час українсько-російської
війни, у час підступної окупації Росією Криму та частини Донбасу…
Сьогодні Українській державі, армії потрібні серйозні наукові напрацювання в
галузі історико-військових історико-політичних, історико-культурних надбань...
Власне цим і займається сьогодні в час свого 15-ти ліття засновник та головний
редактор, редакційна рада та редколегія наукового журналу «Українознавець»!
З всіма ХХ числами наукового журналу «Українознавець» за 2005-2020 роки
можна познайомитися у Львівській науковій бібліотеці ім. Василя Стефаника,
на сайті Інституту Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua та у ФСБУК.
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