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Прес-реліз

Виставка документів

«Богдан Гаврилишин:  Людина світу, народжена в Україні»

До  90-річчя з дня народження
17 жовтня 2016 р., 17.00

ЦДАГО України (вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 8)

17 жовтня 2016 р. в приміщенні Центрального державного архіву громадських об’єднань
України в рамках заходів з відзначення 90-річчя від дня народження відомого громадсько-
політичного  діяча,  знаного  економіста  Богдана  Дмитровича  Гаврилишина,  відбудеться
урочиста презентація виставки документів з його особового фонду.

Особовий фонд Б. Гаврилишина сформований на основі документальних матеріалів, які
надійшли на постійне зберігання до ЦДАГО України протягом 2004-2009 рр. Презентована
виставка –  це  перше  широке  оприлюднення  його  особистих  документів  та  зібраних  ним
матеріалів стосовно шляхів розвитку Української держави.

На  виставці  будуть  представлені  біографічні  документи,  які  дозволять  простежити
життєвий  шлях  Б. Гаврилишина,  становлення  його  як  вченого-економіста,  громадсько-
політичного діяча.

Учасники  презентації  матимуть  можливість  ознайомитися  з  документами,  що
розкривають  діяльність  Б. Гаврилишина  в  різноманітних  міжнародних  організаціях,
спрямовану на підтримку України. В них висвітлюються його зусилля щодо визнання у світі
незалежної України, пропагування її духовних і культурних цінностей.

Роль Б. Гаврилишина у розв’язанні складних питань української політики, його участь у
різноманітних заходах як в Україні, так і закордоном з метою піднесення та розвитку нашої
держави, ілюструють невідомі широкому загалу фотокартки.

Значний  інтерес  викликає  презентоване  в  експозиції  листування  з  відомими
громадськими,  державними,  політичними  діячами  світового  рівня,  серед  яких  М. Тетчер,
Р. Проді, А. Квасневський та ін.

Емоційного забарвлення експозиції  надає  листування Богдана  Гаврилишина з  сім’єю,
родичами, друзями. Наповнені душевним теплом та дотепним гумором листи свідчать про
панування в його родині сімейних цінностей та українських традицій.

Представлені на виставці документи наочно підтверджують вислів про Б. Гаврилишина:
“Людина світу з Україною в серці”.

На виставці презентуватиметься частина особового фонду Б. Гаврилишина, яка надійде
до  читального  залу  ЦДАГО України  для  користування  дослідниками суспільно-політичної
історії України ХХ-ХХІ століть.

Конт. особа з питань акредитації ЗМІ:  
Бабіна Наталія Вікторівна – тел. 285-53-43, 067-367-41-41
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