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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ» 

У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Доктор історичних наук, завідувач 
відділу історичних студій НДІУ Павло 
Гай-Нижник взяв участь у низці презен-
тацій книги «Трансформація української 
національної ідеї» у північно-західних 
областях України (Трансформація укра-
їнської національної ідеї / упор. О.  До-
ній. Київ: Наш формат, 2019. 464 с.).

У цій книзі 30 відомих українських 
істориків, філософів, політологів, куль-

турологів дають 
власні відповіді 
на питання про 
те, як розвивалася 
«українська ідея», 
чому і на якому 
етапі вона за-
гальмувала, і що 
слід зробити, щоб 
«українська ідея» 
знову стала «укра-
їнською мрією».

Співавторами цієї фундаментальної 
колективної праці є: О. Кочетков, Р. Куд-
лай, О. Доній, А. Єрмоленко, С. Гай-
дай, О.  Щерба, П.  Гай-Нижник, 
Л.  Чупрій, С.  Дацюк, О.  Толкачов, 
Є.  Уткін, М.  Кармазіна, В.  Єшкілєв, 
І.  Кресіна, В.  Фесенко, Л.  Филипо-
вич, В.  Кулик, О.  Покальчук, І.  Щу-
пак, Я.  Валетов, Т.  Бевз, О.  Бабіч, 
В.  Савченко, Б.  Бернадський, І.  Па-
триляк, В.  Волковський, А.  Чут кий, 
В. Горобець, Т. Чухліб, В. Сергійчук.

Доробок П.  Гай-Нижника як 
спів автора книги надруковано під 
назвою «Українська національна 

ідея: соборні чинники та визначальні за-
сади» (с. 143–171).

У Києві презентація відбулася в 
Українському домі 13 серпня 2019 р. за 
участю екс-президентів України та Грузії 
Л. Кравчука і М. Саакашвілі.

17 вересня спів автори (О.  Доній, 
П.  Гай-Нижник, В.  Кулик, Т.  Стецьків) 
представили книгу у Житомирі в Місце-
вому Навколокультурному Просторі, а 
18 вересня – у Національному університе-
ті «Острозька академія» та у Рівненському 
державному гуманітарному університеті. 
19 вересня представники авторського ко-
лективу спілкувалися з читачами у Луць-
ку у Східно європейському національно-
му університеті імені Лесі Українки.

20 вересня книгу було презентовано 
у Львові в готелі «Rius» в рамках голов-
ного культурного фестивалю країни  – 
Форуму видавців «26 BookForum». Захід, 
як і усі попередні, відбувся у форматі 
дискусії-презентації. У Львові з боку 
видавців та співавторів у представленні 
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цього інтелектуального фоліанту взяли 
участь Олесь Доній, Павло Гай-Нижник, 
Тарас Стецьків, Сергій Дацюк, Володи-
мир Єшкілєв та Богдан Бернадський.

Павло Гай-Ниж-
ник представив чи-
тачам та громадсь-
кості також свою нову 
монографію «Пав-
ло Скоропадський і 
Власний Штаб геть-
мана всієї України: 

боротьба за владу і державність» (Київ: 
Крок, 2019. 626 с.).

По завершенні презентацій відбули-
ся автограф-сесії та щире спілкування з 
читачами та гостями зустрічей.

У подальшому планується низка за-
ходів з представлення зазначеного інте-
лектуального доробку з відвідинами усіх 
регіонів України та за кордонами нашої 
держави.

Книгу також буде перекладено і ви-
дано англійською мовою.


