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Участь вчених Інституту Східної Європи у сесії Львівської міської ради, 4 квітня 2019 року. ©
4 квітня 2019 року в рамках попередньої зустрічі, члени Оргкомітету по спорудженню пам’ятника королю
Роману Великому, зокрема вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ): директор Інституту Східної Європи доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо та провідний науковий співробітник відділу «Стародавньої
історії України» ІСЄ Микола Давидович, відвідали сесію міської ради з метою нагадати прохання Оргкомітету
по спорудженню пам’ятника королю Роману, оскільки сесію очолював мер міста Львова, пан Андрій Садовий…

Також у вчених ІСЄ було бажання привернути увагу депутатів Львівської міської ради, преси, до участі у
Міжнародній науковій конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті» яку ІСЄ проводитиме 13 жовтня 2019 року в місті Жовкві…
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ЗАПРОШЕННЯ
13 жовтня 2019 року з 11 години, до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві
Львівської області, в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Відділення: «Дослідження
українського козацтва» Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедра українознавства, науковий
журнал «Українознавець», спільно з Історико-архітектурним заповідником у м. Жовкві, проводять
Міжнародну наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті».
Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається обговорення ряд
актуальних питань, зокрема:
1. Роль Українського реєстрового козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах.
2. Перспектива розвитку українського реєстрового козацтва в умовах російської агресії.
На конференції відбудеться презентація науково-популярного фільму «Гетьман України – Петро
Сагайдачний» (кіно-режисер, завідувач Відділення «Дослідження українського козацтва» Інституту
Східної Європи, виконуючий обв’язки професора Тарас Каляндрук) та презентація і обговорення
ряду наукових монографій, зокрема «Віктор Ідзьо. Наукові дослідження на Львівщині в 2009-2019
роках. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2019р.» та інших учасників та гостей наукової конференції.
До участі з науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками запрошуються науковці,
викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні, козацькі діячі, які мають потребу
взяти участь в роботі Форуму, який проводить в місті Жовкві Інститут Східної Європи.

Продовжується реєстрація тем наукових доповідей за адресою:
Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до 10 жовтня 2019 р. - ©Інститут Східної Європи.

Гетьман України, Петро Сагайдачний (Портрет). Перемога гетьмана П. Сагайдачного під Хотином.
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Здобуття міста Кафи гетьманом України Петром Сагайдачним (Малюнок з книги «Вірші»).

Гетьман України Петро Сагайдачний (Малюнок з книги «Вірші»).
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