Чергове підсумкове обговорення наукових видань в Інституті Східної Європи з співпраці
з українською науково-освітньою та культурно-християнською громадськістю в Польщі ©
29 жовтня 2020 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) за участю членів Вченої Ради, завідувачів відділів, вчених
та професорів ІСЄ, членів редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець», за ініціативи
Відділу «Міжнародної громадянської співпраці» ІСЄ, зокрема доктора наук з державного управління, професора
Кафедри європейської інтеграції Інституту державного управління Національної Академії державного управління
при президенті України, професор відділу «Міжнародної громадянської співпраці» Інституту Східної Європи
Василя Пасічника, відбулось наукове обговорення подальшої співпраці колективу Інституті Східної Європи, що у
Львові, з українськими науково-освітніми та культурно-християнськими організаціями в Польщі...
Під час обговорення подальшої науково-освітньої діяльності було наголошено, що в ІСЄ напрацьовані,
опубліковані, презентовані та обговоренні нові наукові праці: 1.Віктор Ідзьо. Інститут Східної Європи у співпраці з
Перемишльським відділом Об’єднання репресованих українців у Польщі. Історико-фотографічне дослідження. Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2020р. 2. Віктор Ідзьо. Село Радруж – культурно-християнський
центр Любачівської землі. Історико-фотографічне дослідження. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи»,
2020р., а також 3.Віктор Ідзьо. Мій вчитель з історії України - доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Володимир Грабовецький. Аналіз співпраці з нагоди 60-ти ліття з Дня Народження
(1960-2020рр.). Історико-фотографічне дослідження. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2020р. з
якими можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, на сайті
Інституту Східної Європи, у мережі ФСБУК, які отримали багато позитивних відгуків та наукові рецензії вчених…
Нові наукові праці з співпраці з українською науково-освітньою та культурно-християнською громадськістю в
Польщі виклали цікавий позитивний резонанс і в українській громаді в Польщі, на них надані позитивні наукові
відгуки вчених та громадських діячів як з українського науково-освітнього та культурно-громадського середовища
так і з української світової діаспори і тому, таку співпрацю слід в подальшому активно розвивати…
У висновок обговорення директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо наголосив, що зараз напрацював нові наукові джерела з «Польського Архіву Інституту Східної Європи», і
готує до друку ще дві історико-фотографічні праці з співпраці з українською науковою та культурно-християнською
громадськістю в Польщі за 2000-2020 роки, які очевидно будуть опубліковані і анонсовані в листопаді 2020 року, а
це: 1. Віктор Ідзьо. Християнська культура давнього Перемишля за свідченнями археологічних джерел починалася з
перемишльського замку. Історико-фотографічне дослідження». 2. Віктор Ідзьо. Співпраця Інституту Східної Європи
з Щецінським відділом Об'єднання українців в Польщі. Історико-фотографічне дослідження» з якими, як із
попередніми працями, можна буде познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя
Стефаника, на сайті Інституту Східної Європи та у мережі ФСБУК...
Підсумовуючи обговорення, організатор обговорення, доктор наук з державного управління, професор Кафедри
європейської інтеграції Інституту державного управління Національної Академії державного управління при
президенті України, професор відділу «Міжнародної громадянської співпраці» Інституту Східної Європи Василь
Пасічник наголосив: «… Нові наукові праці академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Євразії, академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук,
професора Університету «Львівський Ставропігіон», професора Римського університету імені Павла Апостола,
професора, завідувача Кафедри українознавства, директора ІСЄ та головного редактора наукового журналу
«Українознавець» Віктора Ідзя « по співпраці Інституту Східної Європи у співпраці з українцями у Польщі. Вперше
засобами сучасного історико-фотографічного дослідження зроблено фактологічний аналіз джерел з «Польського
Архіву ІСЄ» який накопичений активною співпрацею за 2001-2020 роки.
В основі цих нових історико-фотографічних досліджень, покладено наукові експедиції, презентації вчених
Інституту Східної Європи у Польщу в 2001-2020 роках.
Добре, що у об’єктиві досліджень задокументовано український історико-державницький рух на Закерзонні,
який активно функціонував і розвивався у 1930-1950 роках, а вченим на фахово апробованих архівних документах
та використаних наукових працях українських та польських вчених, за аналізом яких аргументовано засуджено
геноцид українського народу на Закерзонні як і злощасту «акцію Вісла 1947 року» яку так ретельно історикофотографічно дослідив директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо… Наукові проблеми що з’ясовувалася в працях директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя з співпраці Інститут Східної Європи з українцями у Польщі висвітлюють і
сучасні аспекти діяльності українців у Польщі, зокрема вшанування українцями в Республіці Польща українських
борців 20-50 років ХХ століття з : УГА, УНР, УПА,ОУН які боролися і полягли за волю України в Польщі…»
наголосив у висновок підсумкового аналізу праць доктор наук з державного управління, професор Кафедри
європейської інтеграції Інституту державного управління Національної Академії державного управління при
президенті України, професор відділу «Міжнародної громадянської співпраці» Інституту Східної Європи Василь
Пасічник…
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