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«Українське міське політичне, торгово-економічне та культурно-релігійне
життя у ІХ-ХІV століттях на прикладі стародавнього українського міста
Любачева. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2020р.».
Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2020р. ©
Презентація наукової праці історика Віктора Ідзя у Львівській мерії.
28 квітня 2020 року у Львівській мерії відбулась презентація наукової
монографія директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, віце-президента Академії Наук ”Трипільська Цивілізація”, академік
АНВШ України, академіка МАЄ, лауреата премії ім. академіка
І.П.Крип’якевича, лауреата Міжнародної премії ім. Данила Галицького Віктора
Ідзя «Українське міське політичне, торгово-економічне та культурно-релігійне
життя у ІХ-ХІV століттях на прикладі стародавнього українського міста
Любачева. - Львів, «Видавництво ІСЄ», 2020 р.» дослідила проблему заснування
та розвитку міста Любачева у ІХ-ХІV століттях та його ролі в становленні
української християнської релігійної культури в басейні ріки Любачівка...

На великому фактичному матеріалі, наголосив автор: «мною проаналізовано і
відтворено історію стародавнього Любачева ІХ-XIV століть в контексті
зародження та становлення української християнської релігійної культури…

Проаналізовані письмові, археологічні джерела, архівні документи, праці
вчених, науковий матеріал, що почерпнутий в архівах та бібліотеках Росії,
України, Польщі, Ватикану які можуть послугувати джерельною базою у
вивченні становлення міст і поселень, та розвитку релігійної християнської
культури на території та України, Польщі та інших європейських країн.
Приємно, що позитивні рецензії на монографію надали такі визначні вчені,
як: Петро. Кононенко - доктор філологічних наук, професор, академік АНВШ,
академік УАПН, академік МСАН, почесний директор науково - дослідного
Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України, Голова Вченої
Ради, професор ІСЄ, Микола Недюха - доктор філософських наук, професор,
академік АНВШ України, завідувач сектору методології Інституту
Законодавства Верховної Ради України, професор Інституту Східної Європи та
інші... » - наголосив у висновок свого виступу під час презентації в мерії Львова,
автор монографії доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
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На завершення презентації доктор історичних наук, професор, академік,
директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо продемонстрував ювілейну
монету випущену Товариством «Любачівщина» до 800 – ліття міста Любачева,
запросив керівництво Фонду «Артистратига Михаїла» на міжнародну наукову
конференцію «Єдина Європа: історичне минуле та майбутнє європейського
континенту» яку Інститут Східної Європи проводитиме 6 червня 2020 року з 1100 у приміщенні Львівської обласної наукової бібліотеки: Львів, проспект Тараса
Шевченка, дім 13.
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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