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Шановний Ярославе Дмитровичу,
Впевнений, що Вам відома роль, яку відіграє глобальна комп'ютерна мережа Інтернет в сучасному
суспільному житті взагалі і в науці зокрема .
Вам також відомо про існування національних Вікіпедій - енциклопедій, які розміщені в Інтернеті, і
які наповнюються учасниками цього проекту.
Як і інші національні Вікіпедії, українська є найбільш потужним енциклопедичним Інтернетресурсом свого національного середовища, у перспективі — одним з основних елементів
інформаційного простору. Водночас вона репрезентує українську культуру, історію, науку,
промисловість, бізнес та інші сфери і реалії України, а також подає для україномовного
користувача багатогранну фахову інформацію про світ.
Масштаб і якість кожного національного сектора Вікіпедії побічно є мірилом сучасного суспільного
потенціалу певної нації творити новий культурний продукт. По суті сукупність мовних розділів
Вікіпедій є майданчиком змагань і репрезентацій світових культур, показником їх сучасних потенцій.
Тому стратегічні завдання кожної національної Вікіпедії співвимірні місцю тієї чи іншої культури у
сучасному світовому культурному просторі. Динаміка розвитку Вікіпедій, кількісні і якісні їх
характеристики у суттєвій мірі корелюють з майбутнім національних культур і мов.
Виходячи з історичних реалій, місця і ролі Руси-України (за М.Грушевським) в історії Європи та
світу, сучасного бачення українських пасіонаріїв та лідерів майбутнього країни доцільно спершу
послідовно і наполегливо вибудовувати український сектор Вікіпедії за кількісними і якісними
показниками.
В національній Вікіпедії створено певну кількість статей, які стосуються Українознавства
(Україністики), див. http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Україністика
Серед цих статей є стаття
http://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_українознавства_імені_І._Крип'якевича_НАН_України
У Вікіпедії є також розділ "Українознавці" http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українознавці, серед
яких є і стаття http://uk.wikipedia.org/wiki/Ісаєвич_Ярослав_Дмитрович
Звертаюся до Вас з метою:
1) Привернути увагу Вашої установи до національної Вікіпедії, у якій розміщено і безперервно
поліпшується вже більше 160 тисяч статей.
2) Попросити дозволу використати для публікації у Вікіпедії матеріал, що містить історичну довідку
про Інститут українознавства та опублікований за адресою:
http://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=18 (23 сторінки).
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