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PALESTRA

Viii Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„lwów: miasto – społeczeństwo – kultura”,  
lwów 1�–20 maja 2006 r.

organizatorem konferencji był wydział Historyczny narodowego uniwersytetu im. iwa-
na franki we Lwowie (dalej: Lnuif) oraz Rada Miejska Lwowa. Przedsięwzięcie zorganizo-
wane zostało na dużą skalę, co wiązało się również z obchodzonym w tym roku 750-leciem 
Lwowa (z �256 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Lwowie).

w zjeździe udział wzięło niemal stu badaczy przeszłości Lwowa z ukrainy, Polski, nie-
miec, Stanów zjednoczonych i Rosji. Dominowali historycy, ale wśród prelegentów byli 
również prawnicy, medycy, matematycy, politolodzy, filolodzy i inni. wypada zauważyć, że 
konferencja „Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura” jest przedsięwzięciem cyklicznym 
i odbywa się co dwa lata, raz we Lwowie, raz w Krakowie. iX konferencja... zaplanowana 
została na wiosnę 2008 r. w Krakowie. organizatorem polskiej odsłony jest od początku 
wydział Humanistyczny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji narodowej w Kra-
kowie. 

Konferencję otworzył rektor uniwersytetu Lwowskiego prof. iwan wakarczuk. następnie 
głos zabrał przedstawiciel władz miejskich, po czym słowo powitalne skierowali do zebra-
nych: dziekan wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej im. KEn w Krakowie 
prof. Kazimierz Karolczak oraz dziekan wydziału Historycznego Lnuif docent Roman 
Szust. wykład rozpoczynający konferencję na temat patrzenia na dzieje Lwowa miał wybit-
ny ukraiński historyk prof. jarosław isajewycz.

na konferencji wygłoszono niemal pięćdziesiąt referatów, po których toczyły się intere-
sujące dyskusje. Dwa wystąpienia dotyczyły środowiska adwokatów lwowskich przełomu 
XiX i XX wieku. Dr natalia Mysak z Lnuif mówiła o środowisku adwokatów końca XiX i 
początku XX w., a dr Adam Redzik na temat miejscowych prawników w okresie między-
wojennym.

w ostatnim dniu konferencji miała miejsce interesująca wycieczka po starym Lwowie. 
organizatorzy zapewnili, że materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane jako tom 

siódmy serii „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. 
adam redzik
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