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Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu oferuje do sprzedaży:

Україна і Польща 1920-1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою
Річчю  Посполитою.  Документи  і  матеріали. [Ukraina  i  Polska  lata  1920-1939.  Z
dziejów stosunków dyplomatycznych USRR z II Rzeczpospolitą: Dokumenty i materiały.]
Redakcja,  komentarze,  artykuł  wstępny  Natalia  Rublowa,  Ołeksandr  Rublow,  wyd.
Duch i Litera, Kijów 2012, 624 s.

Cena książki: 30 zł (+ koszty przesyłki).

Prezentowana  publikacja  jest  zbiorem  dokumentów  i  materiałów  dotyczących  stosunków
dyplomatycznych USRR z II Rzeczpospolitą. Przedstawia jak przebiegały polskie rozmowy
pokojowe w Rydze w 1920 r., a następnie stosunki między oboma państwami do 1939 roku.
W  opublikowanych  dokumentach  pokazane  są  różnorodne  aspekty  działalności  służb
sowieckich na terenie Ukrainy w obrębie ZSRR oraz suwerennej Polski. Opublikowano w
niej materiały z ukraińskich archiwów odnoszące się do powyższego zagadnienia. Większość
dokumentów archiwalnych pokazano czytelnikom po raz pierwszy. Materiał dokumentacyjny
uzupełniają artykuły z ówczesnej prasy oraz fragmenty wspomnień. Czytelnik może stworzyć
sobie zarówno wyobrażenie miejscu i roli odrębnych przedstawicieli misji dyplomatycznych
w  stosunkach  ukraińsko-polskich,  jak  i  o  atmosferze  tych  kontaktów  w  okresie
międzywojennym.  Dokumenty  uwidoczniają,  że  istniały  przejawy  dyplomatycznego
przeciwstawienia  wobec  rosyjskiego  centrum  i  próby  rywalizacji  ukraińskich  służb  z
sowieckimi w celu uzyskania pewnej niezależności działania. Dokumenty rzucają światło na
losy znanych postaci, takich jak Nadija Surowcowa czy Antin Kruszelnicki. Czytelnik może
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się  wiele  dowiedzieć  zarówno  o  tragicznym  losie  ukraińskich  polskich  dyplomatów,
inteligentów, twórców kultury oraz zwykłych obywateli.

Zamówienia można składać na adres pocztowy Południowo-Wschodniego Instytutu
Naukowego w Przemyślu lub e-mailem: instytut@pwin.pl

Przy zakupie Instytut wystawia faktury.
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