Василь Бойчук
Відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим собору Святої Софії
в Римі в ІСЄ за участю магістра історії, докторантки з історії України, сестри Дарії ЧСВВ у Львові.©
21 березня 2019 року, з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом
Сліпим cобору Святої Софії в Римі, на запрошення магістра історії, докторантки з історії України, сестри
Дарії ЧСВВ Української Греко-Католицької Церкви, яка донедавна працювала, як вчена, в архів Музею
митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, а зараз приїхала в Україну на працю по захисту своєї
докторської дисертації, відбувся візит у Львівське згромадження сестер-василіянок вчених Інституту
Східної Європи(ІСЄ), зокрема: директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства
та відділу «Християнської історії» доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя та
завідувача відділу «Християнської філософії» доктора філософії, професора ІСЄ Олега Огірка…

Фото 1. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік Віктор Ідзьо, професор Олег Огірко.
В ході відзначення 50 - ти ліття побудови патріархом Йосифом Сліпим собору Святої Софії в Римі, були
також обговорена подальша науково-освітня співпраця з проблем християнської історії та філософії,
обговорені особливості дослідження українських архівів та бібліотек у Римі та у державі Ватикан…
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Фото 2. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік В.Ідзьо, професор О.Огірко в час зустрічі.
На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства,
завідувач відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо,
акцентувавши увагу на свою наукову монографію «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України. Видання ІІ. - Львів “Сполом”,
2004. - 288с.», яка лягла в основу його докторської дисертації і яка видана за сприянням директора «Радіо
Воскресіння» пана Мирослава Павлюка, та на наукову монографію «Корoль Роман Великий. Володар РусиУкраїни. Наукове видання ІІ. - Львів «ПРОМАН», 2018р. - 82с.», яка видана за фінансовою підтримкою і
редакцією наукового співробітника відділу «Стародавньої історії України» Миколи Давидовича, наголосив,
що остання цього року має презентуватися в Римі та у державі Ватикан, подарував докторантці з історії
сестрі Дарії ЧСВВ з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим
собору Святої Софії в Римі, свої основі наукові праці, наголосивши, що з усіма його 85 монографіями,
науковими Вісниками УУМ(вийшло ХХІ том та УІК (вийшло XVI томів XVIII книг) всіма ХІХ числами
наукового журналу Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «Українознавець» можна
познайомитися на Сайті Радіо «Воскресіння», та у Львівській наукові бібліотеці імені Василя Стефаника».

Фото 3. Презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзьо.
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…Інформацію, про візит в 2017 році до собору Святої Софії та Музею митрополита і патріарха Йосифа
Сліпого, подаємо нище фотографіями…» - наголосив у висновок обговорення директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо…
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Фото. 4. 5. 6. 7. 8. З візиту делегації Інституту Східної Європи до собору Святої Софії в 2017 році.
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