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Відзначено двадцятиріччя  

Інституту історичних досліджень у Львові 
 

25 липня 2013—Цього року минула двадцята річниця з дня створення Інституту 
історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка. Інститут 
був створений завдяки щедрій пожертві родини Петра й Іванни Стельмахів із Міссісаґи 
(Канада), які створили свій вічний фонд при Канадському інституті українських студій у 
1989 р., та за підтримки двох відомих істориків — професорів Ярослава Дашкевича 
(†2010) і Франка Сисина, щоб зініціювати зміни у дослідженні та викладанні української 
історії у незалежній Україні. 

На відзначення 20-річного ювілею інститут зорганізував конференцію «Історія України 
XIX–XX ст.: нові підходи та інтерпретації». Конференція зібрала найвідоміших 
дослідників української історії з України (Станіслав Кульчицький та Олексій Гарань з 
Києва, Федір Турченко з Запоріжжя, Володимир Фенич з Ужгорода, Володимир Баран з 
Луцька) та закордону (Оля Гнатюк з Польщі, Франк Сисин з Канади та Леонід Герець зі 
США). Виступи і дискусії були зосереджені навколо таких тем: церковна історія, історія 
Першої і Другої світової війни, українська історія після розпаду СРСР і проголошення 
незалежности України та український національний рух у біографіях його діячів.  

З темою останньої секції перегукувалася презентація нової книги, виданої інститутом у 
співпраці з іншими науковими інституціями України й Канади — першого тому творів 
Михайла Зубрицького, відомого громадського діяча, науковця та пароха с. Мшанець на 
Самбірщини. Презентація відбулася за участи родини Зубрицького та вихідців із села й 
околиць, серед яких є багато відомих науковців: професори Степан Вовканич, Мар’яна 
Долинська, Франк Сисин та Леонід Герець. У рамках конференції був представлений 
черговий випуск журналу «Україна модерна» під заголовком «Як (не) писати підручники з 
історії». 

До ювілею інституту виданий бібліографічний покажчик його видань. 200-сторінковий 
покажчик нараховує декілька сотень позицій, включно з 20 числами «України модерної» 
та 34 книжками, серед яких є як наукові монографії, так і підручники й посібники з історії 
України, Польщі, Росії, Франції та світової історії. 

Всі ці досягнення інституту стали можливі завдяки простому рішенню: ще задовго до 
падіння комунізму знані українсько-канадські меценати Петро й Іванна Стельмахи 
заповіли частину своїх коштів на створення у Львівському університеті історичного 
інституту, як тільки Україна стане незалежною. Підводячи підсумки двадцятирічного 
ювілею інституту, не можна не дивуватися, яким далекоглядним було це рішення і 
наскільки воно вплинуло на стан історичної науки в Україні. 
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Фото: 1. Відкриття конференції (л–п): Ярослав Грицак, Федір Турченко, Володимир 
Фенич, Роман Шуст, Станіслав Кульчицький, Віталій Лозовий. 

2. Презентація першого тому творів Михайла Зубрицького (л–п): Василь Сокіл, Франк 
Сисин, Леонід Герець. 

3. Презентація нового номеру журналу «Україна модерна» в книгарні «Є» (л–п): Ярослав 
Грицак, Федір Турченко, Франк Сисин, Станіслав Кульчицький, Оля Гнатюк, Леонід 
Зашкільняк. 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу 
інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або 
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta. 
 


