Діяльність Ради молодих учених у 2012 році

За окреслений період відбулося 6 засідань Ради, було проведено 2
круглих столи та 1 науковий семінар, на яких виступило 9 наукових
працівників та аспірантів Інституту. Круглий стіл “Ярослав Ісаєвич – вчений
і людина” відбувся у рамках Других наукових читань імені академіка
Я. Д. Ісаєвича, на якому з доповідями виступили Роман Голик “Ярослав
Ісаєвич:

ескіз

незакінченого

портрету”,

Юрій

Осінчук

“Мовознавчі

зацікавлення історика Я. Ісаєвича”, Наталія Багнюк “Дослідження пам’яток
української мови в науковій творчості Я. Ісаєвича” та Наталія Дубинка
“Архів Я. Ісаєвича. Маловідомі матеріали”.
Наступний

круглий

стіл

“Михайло

Грушевський

в

етносоціокультурному просторі Галичини” був організований спільно з
Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського у Львові. З
доповідями виступили 3 наукових працівників Інституту: Наталія Булик
“Археологія в науковій спадщині Михайла Грушевського”, Олег Піх “До
історії взаємин Михайла Грушевського та Мирона Кордуби”, Оксана Руда
“Наукова творчість Олександра Яблоновського крізь призму критики
Михайла Грушевського”, 2 працівників Музею: Олеся Ванчура “Фондова
збірка грушевськознавства Державного меморіального музею Михайла
Грушевського у Львові”, Наталія Бенькалович “Грушевськознавство в
Україні”, а також 1 працівниця Львівського національного аграрного
університету

Наталія

Мисак

“Михайло

Грушевський

та

українське

студентство”. З вступним словом до учасників заходу звернулися директор
Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові,
заслужений працівник культури України Марія Магунь та в. о. директора
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин.
Науковий

семінар

“Руська

Трійця”

і

українське

національне

відродження в Галичині (до 175-річчя “Русалки Дністрової”)” був
проведений спільно з Музеєм Русалка Дністрова. На ньому було заслухано 5

доповідей. Зі вступним словом виступили завідувач сектором “Музей
Русалка

Дністрова”

Музею-садиби

Маркіяна

Шашкевича

Львівської

Національної Галереї мистецтв, кандидат історичних наук Галина Корнєєва
та доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу нової
історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Петро Шкраб’юк. Доповіді виголосили четверо працівників Інституту:
Наталія Бенькалович “Маркіян Шашкевич – організатор українського
національного відродження в Галичині (за спогадами Миколи Устияновича)”,
Наталія Булик “Археологія у наукових зацікавленнях “Руської Трійці”, Петро
Шкраб’юк “Особисте життя Маркіяна Шашкевича” та доповідачка з
Львівського національного університету імені Івана Франка Ліна Болібрух
“Етнографічно-краєзнавчі експедиції “Руської Трійці”: тематика зацікавлень
та географія подорожей”.
Важливою подією в науковому житті молодих учених стало
проведення Радою 14 грудня 2012 р. ІІ наукової конференції “Культурноісторичне середовище Львова ХІХ–ХХ століття”, яка об’єднала істориків,
мовознавців, географів, філософів тощо. У ній взяло участь 18 молодих
дослідників Львова та Києва, зокрема з Львівського національного
університету
Львівського

імені

Івана

державного

Франка,

Української

університету

внутрішніх

академії

друкарства,

справ,

Львівського

національного аграрного університету, Державного меморіального музею
Михайла Грушевського у Львові, Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова. 9 наукових працівників, аспірантів і здобувачів
Інституту також взяли активну участь у цьому заході.
Виголошені на конференції доповіді стосувалися як загальних, так і
конкретних проблем, пов’язаних із суспільно-політичним і культурноосвітнім розвитком Львова ХІХ–ХХ ст. Доповідачі не оминули увагою й
особливостей

політичного,

соціально-економічного

життя

міста,

регіональних особливостей етнополітичних процесів, діяльності визначних

постатей, роботи наукових інституцій, товариств, а також наукових контактів
українських і польських істориків.
З ґрунтовними науковими доповідями виступили працівники та
аспіранти Інституту: Наталя Булик “Дідушицькі і львівська археологія”,
Оксана Руда “Історія України та українсько-польські відносини в науковій
творчості Людвіка Кубалі”, Іванна Черчович “Практики щоденного життя
українок у Львові кінця ХІХ – початку ХХ століть”, Наталя Бенькалович
“Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич: співпраця вчителя і учня”, Ілля
Паршин “Князівські сюжети на сторінках альманаху “Новий час” (1923–
1939): наукова спадщина Володимира Мацяка”, Руслан Коропецький “Віхи
життя та науковий доробок львівського археолога Володимира Савича”,
Оксана Адамишин “Археологічна наука в Інституті українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України: проблеми дослідження”, Олег Сімків
“Трансформація правозахисного руху в Україні наприкінці 1980-х років” та
Наталя Дубинка “Львів у житті і науковій спадщині Ярослава Ісаєвича”.
З великим інтересом учасники заслухали всі доповіді та повідомлення
виголошені на конференції. Учасники відзначили високий рівень організації
конференції і висловили подяку оргкомітету. За результатами роботи
конференції готується до друку збірник наукових праць.
За звітний період Радою молодих учених також було організовано 3
екскурсії: в Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у
Львові, Музей Русалка Дністрова, Археологічний музей Інституту.

Голова Ради молодих вчених О. Руда

