Василь Бойчук
Презентація нової наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя
”Король Руси-України Роман Великий” 5 квітня 2018 року в науковій бібліотеці у Львові. ©
5 квітня 2018 року, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13),
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, редакційна рада і редколегія наукового журналу
«Українознавець», до святкування Дня Воскресіння Господнього, на прохання науковців, викладачів вузів,
гімназій, шкіл, громадських, культурних, релігійних діячів міста Львова, провели презентацію нової наукової
монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий”.
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Презентуючи нову наукову монографію ”Король Руси-України Роман Великий” для науковців, громадськості
міста Львова, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо наголосив:
”…У науковому дослідженні ”Король Руси-України Роман Великий” я дослідив історію України початку ХІІІ
століття в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205
роках. Українська держава за час короткого правління короля Руси-України Романа Великого, утвердилась з
центром у міста Галичі, як міцне королівство західноєвропейського зразку.
Мною проаналізувано джерела з Секретного Ватиканського архіву, Російських державних архів і Російських
бібліотек, які проливають світло на коронацію в 1204 році в Галичі великого князя Романа на короля Руси-України.
На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських політичних, економічних,
громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в історичному, політичному,
економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави початку ХІІІ
століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті Галичі, на початку
ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича Галицького…
Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української держави на початку ХІІІ
століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії. Такою визначною особистістю і
постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович, оспіваний у народній творчості як
великий і грізний володар Руси-України.
У науковій праці ”Король Руси-України Роман Великий” я також з’ясував роль великої княгині Анни, дружини
короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття та його
вступі до Союзу Католицьких держав.
…“Велика княгиня Романова”, як її називав Руський літопис, була визнана однією з найяскравіших жіночих
постатей в ХІІІ столітті, здатних керувати цілою Українською державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної
політичної діяльності, возвела свого сина великого князя Руси-Украни Данила на королівський престол…”,
наголосив у висновок доповіді, завідувач Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо...

В обговоренні монографії академіка АНВШ України Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий” взяли
участь вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, науковці, громадські діячі міста Львова…
З новою науковою монографією завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король РусиУкраїни Роман Великий” 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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