Державна архівна служба України
Центральний державний архів зарубіжної україніки
ПРЕС-РЕЛІЗ

Презентація колекції документів Павла Дорожинського

«Шляхетний дар Батьківщині»
До 25-ї річниці незалежності України
та 90-річчя з дня народження Павла Дорожинського
3 серпня 2016 р. о 14-00 у читальному залі Центрального державного архіву зарубіжної
україніки (вул. Солом’янська, 3) відбудеться урочисте передавання на постійне зберігання колекції
документів, бібліотеки та нагород видатного українського громадсько-політичного діяча,
публіциста, журналіста Павла Дорожинського (1926–2015).
Учасники заходу отримають можливість вперше ознайомитися з невідомими широкому
загалу документами про юнацькі роки та навчання Павла Дорожинського в Українській
реальній гімназії в Модржанах (Чехія), Українському вільному університеті та Німецькому
університеті в Мюнхені (Німеччина), його активною участю у громадсько-політичну житті
української спільноти за кордоном. У різні періоди свого життя діяч обіймав чільні посади в
Світовій координаційній раді Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій,
Організації державного відродження України, Світовому конгресі вільних українців,
Організації українських націоналістів, Об’єднанні українських націоналістів (державників),
Центральному союзі українського студентства, «Пласті»; був членом Спілки українських
журналістів в Канаді та Національної спілки журналістів України, редактором періодичних
видань «Новий шлях», «Українське слово» та «Самостійна Україна».
Багаторічна плідна праця Павла Дорожинського була високо оцінена керівниками
українських закордонних організацій та очільниками незалежної України, про що свідчать
численні грамоти, відзнаки та урядові нагороди різних країн світу.
Презентовані на виставці документи із колекції Павла Дорожинського висвітлюють
також державницьку і громадську діяльність Андрія Мельника, Тараса Бульби-Боровець, Івана
Кабачківа, Олександра Шульгина, Євгена Онацького, Олега Лащенка та інших видатних
постатей української діаспори.
До участі у заході запрошені уповноважена родини Дорожинських в Україні Вікторія
Мартинова, Провідник Об’єднання українських націоналістів (державників) Віктор Світайло,
представники Державної архівної служби України, Спілки архівістів України, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, архівних і наукових установ, засоби масової інформації та
громадськості.
Вхід вільний.
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