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21 жовтня 2013 року в ННДІУВІ відбулася зустріч науковців інституту з видатним
словаком та великим українцем
Миколою
Мушинкою
і його дружиною пані Магдою.

Дослідниця його життя та творчості м.н.с. відділу української етнології О.П.Данил
юк-Кульчицька
зазначила, що Микола Іванович
Мушинка
– один з китів, на яких тримається українознавство за кордоном. Він є автором майже 70
книжок (включно з брошурами та збірниками), понад 2 тис. наукових,
науково-популярних та публіцистичних статей і рецензій. Своє життя Микола
Мушинка
присвятив науковій роботі, здебільшого пов’язаній із Україною. Завдяки йому і таким
вченим, як він, українська діаспора у всьому світі не втрачає своєї культури й мови,
підтримує зв’язки з історичною Батьківщиною.
Мушинка
і нині відроджує у діаспорі призабуті українські традиції, прославляє імена забутих чи
недооцінених українських учених, письменників, художників, політиків, учених і
меценатів, які рятували чи відбудовували старовинні українські церкви та пам’ятники,
бореться за визнання у світі доброго імені України.

Під час зустрічі директор ННДІУВІ, професор, д.іст.н. А.С.Чайковський розповів М.І.Муш
инці про зміни, які відбуваються в інституті, та запропонував йому долучитися до складу
редакційної колегії українознавчого часопису «Україна у світовій історії». Пан Микола
подякував і згодився на співпрацю.
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Д.іст.н., доцент, завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ О.О.Салата проінформува
ла
М.І.Мушинк
у про перспективні плани роботи відділу, зокрема, налагодження тісних зв’язків з
українцями за межами України, та висловила побажання щодо ймовірної співпраці з
етнічними українцями Словаччини. Микола Іванович зацікавився пропозиціями та
пообіцяв своє сприянню у реалізації перспективних наукових проектів.

Під час цікавого спілкування вчені-українознавці І.П.Пасемко та О.П.Данилюк-Кульчицьк
а
розповіли М.І.Мушинці
про свої дослідження у галузі вивчення матеріальної і духовної культури українців
Словаччини.

Директор ННДІУВІ А.С.Чайковський висловив бажання щодо проведення спільних украї
но-словацьких
наукових форумів.
М.І.Му
шинка погодився посприяти зі свого боку втіленню в життя цих задумів.

Завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУВІ, заступник головного редактора
журналу «Українознавство» Т.Л.Ренке презентувала пану Миколі примірник останнього
часопису, де була опублікована і його наукова рецензія і запросила його до подальшої
співпраці.

К.іст.н., завідувач відділу української етнології ННДІУВІ Ю.С.Фігурний запросив М.І.Муш
инку взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство в
розбудові незалежної України та розвитку українства в сучасному світі: досвід та
проблеми» 31 жовтня 2013 р. Пан
Мушинка
погодився стати заочним учасником українознавчого форуму, надіслати свій виступ і
попросив
О.П.Данилюк-Кульчицьку
оприлюднити його на ньому.

Ю.Фігурний, к.іст.н.,
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заввідділом української етнології ННДІУВІ.
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