Василь Бойчук
Презентація наукової монографії директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках». ©
28 лютого 2020 року в Інституті Східної Європи (ІСЄ), за сприянням львівського мецената, отамана Ліги
Українського Козацтва пана Ігора Яблонського, якому Інститут Східної Європи складає ПОДЯКУ (на фото поряд з
автором), відбулась презентація наукової монографії віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка МАНЄ, академіка АНВШ України, доктора історичних наук, професора, засновника та директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках. Наукове видання. - Львів, 2020р. - 382с.».

Монографія віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної Академії Наук
Євразії, академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, засновника та директора
Інституту Східної Європи та Кафедри українознавства Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках»
приурочена 2-х літтю з часу набуття Інститутом Східної Європи(2017-2019рр.) юридичної особи внаслідок чого
почалась його активна міжнародна науково-освітня, культурологічно-християнська та громадська діяльність.
Рецензенти наукової монографії академіка Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках. Наукове
видання. - Львів, 2020р. - 382с.» шановані вчені, такі як: Васильєв О. - доктор економічних наук, професор, академік,
завідувач відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» Інституту Східної
Європи; Гаркуша В. - доктор юридичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи; Ірша Р. доктор історичних наук, професор відділення «Словацько-української культури» Інституту Східної Європи; Калакура
Я. - доктор історичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи; Каляндрук Т. - доктор
філософії, доцент, виконуючий обов’язки професора Кафедри українознавства, завідувач відділення «Дослідження
українського козацтва», заступник директора Інституту Східної Європи; Кардащук М. - доктор філософії, професор
Кафедри українознавства Інституту Східної Європи; Кононенко П. - доктор філологічних наук, професор Кафедри
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українознавства, Голова Вченої Ради Інституту Східної Європи; Масарик Я. - доктор історичних наук, доктор
філософських наук, завідувач відділення «Словацько-української культури» Інституту Східної Європи; Недюха М. доктор філософських наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи; Огірко О. - доктор філософії,
кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач відділення «Християнська філософія» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи; Огірко I. - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи; Партико З. - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства,
завідувач відділення «Філології та журналістики» Інституту Східної Європи; Пасічник Г. - кандидат філологічних наук,
професор Кафедри українознавства, завідувач відділення «Прикладна лінгвістика» Інституту Східної Європи; Пасічник
В. - доктор наук з державного управління, професор, завідувач Кафедрою європейської інтеграції Інституту державного
управління Національної Академії державного управління при президенті України, професор відділу «Міжнародної
громадянської співпраці» Інституту Східної Європи; Хитрук В. - кандидат філологічних наук, доцент, виконуючий
обов’язки професора Кафедри українознавства, завідувач відділення «Карпатської духовності» Інституту Східної
Європи. З монографією можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та
у електронному варіанті на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
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Виступаючи перед співробітниками Інституту Східної Європи, гостями зокрема кандидатом філософських наук,
отцем Василем Курилом, подякувавши за сприянням у її видруку від імені Інститут Східної Європи львівському
меценату, Отаману Ліги Українського Козацтва пану Ігору Яблонському, автор презентованої наукової монографії
«Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» доктор історичних наук, професор, академік, директор Інституту Східної
Європи Віктор Ідзьо наголосив: «…Наукова монографія «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» дослідила
науково-освітню діяльність Інституту Східної Європи з часу набуття юридичної особи з 10 липня 2017 року…
При її написанні мною зроблено аналіз всіх джерел з архіву Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства та
наукового журналу «Українознавець», які мною проаналізовані та апробовані вперше. В монографії «Інститут Східної
Європи у 2017-2019 роках» мною наголошено, що досліджені архівні джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворили
активну міжнародну науково-дослідну, освітню та громадську діяльність, яку ІСЄ проводив у 2017-2019 роках...
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В науковій моногафії «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» мною вказано, що з набуття юридичної особи 10
липня 2017 року Інститут Східної Європи зробив вклад в розвиток міжнародної української науки та освіти як в
Україні так і в Європі. В монографії «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» мною досліджено, що Інститут
Східної Європи спрямований на розвивати основи міжнародного українського наукового, освітнього, культурного,
християнсько-релігійного, громадського прогресу для формування інтенлектуального потенціалу в українських
науковців та освітян в час, коли агресивна Росія віроломно вторгралася в Україну і окупувала Крим та Донбас…
З метою реалізації міжнародних наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східної Європи у
2017-2019 роках розвивав на своїй базі Кафедру українознавства, науковий журнал «Українознавець» якi згідно
потребами координації міжнародних наукoво-освітніх процексів підпорядкував ще й як структурний підрозділ
Національному науково-дослідному Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України.
В монографії я також наголосив, що Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та освітню львівську
традицію з епохи відновленого Священною Римською імперією - Галицького Королівства. Власне у XVIII cтолітті на
основі реорганізації Ставропігійського братства, в Львові у 1788 році засновано «Львівський Ставропігійський
Інститут», який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією в Західній Україні, який відігравав
велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському житті українців, формуючи українську наукову,
освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ століття.

Отже у науковій монографії «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» я показав, що з часу реєстраці в органах
юстиції України 10 липня 2017 року Інститут Східної Європи, почав активно вести міжнародну науково-освітню та
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громадську діяльність, відновлювати українські науково-освітні, культурно-християнські та громадські традицій та
цінності в умовах відновленння незалежності України, які постають не на пустому місці, а мають українську
міжнародну історичну традицію. Власне в умовах незалежності України, що мною показано мною в монографії,
Інститутом Східної Європи генеруються нові українські наукові та освітні, відмінінні від попередньої комунофaшитської епохи, цінності, які розвивалися на засадах створеного Священною Римською імперією в Галицькому
Королівстві у 1788 році Львівського Ставропігійського Інституту, який активно функціонував у Львові з XVIIІ по XX
століття…», наголосив у висновок автор презентованої наукової монографії «Інститут Східної Європи у 2017-2019
роках» доктор історичних наук, професор, академік, директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо…
На завершення презентації доктор історичних наук, професор, академік, директор Інституту Східної Європи Віктор
Ідзьо запросив всіх присутніх на міжнародну наукову конференцію «Єдина Європа: історичне минуле та майбутнє
європейського континенту» яку Інститут Східної Європи проводитиме 6 червня 2020 року з 11-00 у приміщенні
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки: Львів, проспект Тараса Шевченка, дім 13.
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