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Богдан Іванович Сушинський – один з відомих українських 

письмеників, заслужений журналіст України, громадський діяч. 

Починаючи з 1972 року, коли у республіканському видавництві «Маяк» 

(Одеса) вийшла друком його перша прозова книжка «Кладка» (повість і 

новели), і до сього дня, коли у видавництві «Астропринт» (Одеса) вийшла 

«Енциклопедія Львівської Ставропігії ХV – початок ХХІ ст.», Б.І. 

Сушинський пройшов великий і складний шлях, кожен крок на якому був 

відзначений черговим літературним твором, а часто і кількома. Б. І. 

Сушинський є лауреатом міжнародних літературних премій ім. О. Дюма,  

І. Мазепи, Українського козацтва «Лицарське перо», республіканських 

премій ім. М. Трублаїні, М. Посмітного, премій ім. проф. В. Аверіна та І. Буніна, Аркадійської 

літературної премії та багатьох премій республіканських літературних конкурсів.  

Перегорнувши каталог видань творів письменника від 1972 до 2016 року, ми бачимо 

назви 187 книжок, серед яких історичні романи, романи-есе, документальні та художні 

повісті, есе, новели, вірші. Вражає розмаїття тем, до яких звертається письменник. Чільне ж 

місце в творчості займають історичні романи, в яких на повний зріст повстає перед нами 

історичне минуле нашої країни. Улюблені герої автора – козацькі гетьмани, лицарі, які 

прославили Україну на весь світ. А сам Б.І. Сушинський через безліч перемог, нагород, 

відзнак у бурхливому літературному і громадському житті, став академіком, активним діячем 

відродження сучасного українського і, зокрема, Чорноморського козацтва, спочатку 

генералом-хорунжим Чорноморського козацького війська, а потім Верховним отаманом 

Південного регіону. Письменник є одним із засновників першого в Україні Міжнародного 

Лицарського Ордену Архистратига Михаїла.  

Сьогодні ми презентуємо нову книгу Б. І. Сушинського «Енциклопедія Львівської 

Ставропігії ХV – початок ХХІ ст.», яка у всій складності історичного пізнання міжнародних та 

міжконфесійних взаємин, подій, імен та архівних документів відтворює буття Львівського 

Успенського братства, його школи та Ставропігійського інституту, а також нині чинного 

спадкоємця їх слави – Університету «Львівський Ставропігіон». Цей твір Б.І. Сушинського 

отримав Благословенну Грамоту Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. 

 

Презентація відбудеться 18 травня 2018 р. о 12.00 в головному корпусі ОННБ (вул. 

Пастера, 13) в секторі інформаційного забезпечення з питань права та екології (ІІ 

поверх) 
 


