Василь Бойчук
Презентація нової наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на
Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік» та обговорення
проведення Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті» яку 13 жовтня 2019 року проводитиме
в місті Жовкві Інститут Східної Європи. ©
1 липня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась презентація нової наукової праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові
дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік».
У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець»...

Зокрема у презентації активно взяли участь - секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко, завідувач
відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа «Великого» Микола Давидович, заступник
директора Інституту Східної Європи з науково-технічних питань, доктор фізико-математичних наук, професор,
академік Ігор Огірко, завідувач відділу «Космології» ІСЄ Геннадій Гриценко, завдучас відділу «Історії та
культури війської медицини», професор ІСЄ Микола Кардащук, завідувач відділу «Христиняської філософії»
доктор філософії, професор ІСЄ Олег Огірко, завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені
короля Данила Галицького Вадим Артюх, гості з Товариства українських офіцерів Львівщини та Товариства
«Любачівщина», громадські діячі міста Львова, представники українського козацтва…
Як було наголошено на презентації, зокрема Вченим секретарем Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувачем Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи,
кандидатом історичних наук, доцентом, лауреатом Міжнародної премії імені короля Данила Галицького Вадимом
Артюхом: «Нова наукова праця віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії
Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, академіка засновника Кафедри українознавства та директора
Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» внесла в науку
нові археологічні джерела, які необхідні для подальших наукових археологічних та пошукових досліджень на
теренах Львівщини… Наукова праця «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» підсумувала
наукові дослідження історичних та археологічних пам’яток на території Львівщини, зокрема біля села Страдч
Яворівського району та міста Жовкви у 2009-2019 роках, за що складажмо автору велику подяку…»…
В рамках наукової презентації наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік», також відбулося обгорнення всіх аспектів проведення
13 жовтня 2019 року, до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, в конференцзалі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Інститутом Східної Європи, Міжнародної наукової конференції
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«Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII
столітті». Під час зустрічі було наголошено, що окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції
передбачається обговорення ряд актуальних питань, зокрема: 1. Роль Українського 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 праці Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині в 2009-2019 роках. - Львів, «Вид.
ІСЄ», 2019р.» та інших праць учасників та гостей наукової конференції, зокрема Чехії, Словаччини та Польші…
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Після презентації секретарем Інституті Східної Європи Олегом Попруженком також було наголошено, що
станом на 1 липня 2019 року до Програми Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро
Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» вже включено 27
наукових доповідей вчених, які виступлять на Козацькому Форумі, який ІСЄ 13 жовтня проводить в місті Жовкві.
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Під час наради також було обговорено подальшу активну міжнародну діяльність відділу «Дослідження епохи
правління в Руси-Україні короля Романа “Великого”» ІСЄ який очолив пан Микола Давидович…
Відділом «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа “Великого”» ІСЄ також було
презентовано ескіз для виготовлення Ордена «короля Руси-України Романа “Великого”», яким відділ
«Дослідження епохи правління в Руси-України короля Романа “Великого”» Інституту Східної Європи, Голова
оргкомітету з нагородження, завідувач відділу пан Микола Давидович, буде нагороджувати визначних
українських військових, державних, козацьких, громадських та релігійних діячів…

Ескіз Ордену короля Руси-України Романа “Великого”.
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