
Знаменна подія в краєзнавстві України

    

6 жовтня, увійде в історію, як обласної організації НСКУ, так і Національної спілки
краєзнавців України. Саме цього дня в Івано-Франківську проведено ХІІ Всеукраїнську
наукову історико-краєзнавчу конференцію «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми,
перспективи». Впродовж дня краєзнавці України, Республіки Білорусь та Російської
Федерації працювали у Прикарпатському національному університеті імені Василя
Стефаника. 

Проведення заходу в стінах такого поважного закладу одразу засвідчило його
академічний рівень; зрештою, в альма-матері гуманітарного Прикарпаття здобули освіту
40 членів обласної організації НСКУ (з 80 членів).

В пленарному засіданні взяли участь 60 науковців – краєзнавців з 16 областей України та
Автономної Республіки Крим, представники вищих навчальних закладів Республіки
Білорусь та Російської Федерації.

Відкрив пленарне засідання голова ОО НСКУ Михайло Косило. Він представив
високоповажну президію, яка складалася з представників органів місцевого
самоврядування, членів Правління НСКУ, краєзнавців області. Присутні вшанували
пам’ять визначних діячів краєзнавчої галузі – голови НСКУ П.Тронька та генерального
директора Національного заповідника «Переяслав» М.Сікорського, які відійшли у
вічність впродовж вересня. Також, конференція вшанувала Івана Франка, Тараса
Шевченка, Василя Стефаника, Степана Бандеру – до пам’ятників цим діячам
краєзнавцями покладено вінки.

Від імені обласної ради та обласної державної адміністрації краєзнавців привітав
заступник голови обласної ради Остап Дзеса. Він наголосив на важливості проведення
наукової конференції у Івано-Франківську, підкреслив надзвичайно важливу цінність
краєзнавчої та пошукової роботи. Продовжив привітальну частину голова Рожнятівської
РДА, земляк І.Вагилевича Микола Філіпович. Він розповів про святкові заходи пов’язані з
відзначенням 200-т літнього ювілею від дня народження Івана Вагилевича. Також,
учасників конференції вітали перший проректор Прикарпатського університету, член
НСКУ Іван Миронюк та внук Каменяра – Роланд Франко.

Приємною несподіванкою для учасників заходу стало вручення заступником директора
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Інституту історії України НАН України, заступником голови НСКУ,
членом-кореспондентом НАН України Олександром Реєнтом нагород кращих
краєзнавцям. 

Диплом «Почесного краєзнавця України» отримали: Іван Миронюк, Володимир
Великочий, Микола Кугутяк, Михайло Косило. Грамотами НСКУ відзначено Ігора Коваля,
Дмитра Мохорука, Михайла Максим’юка, Юрія Угорчака, Богдана Купчинського; подяки
НСКУ отримали Людмила Підберезька, Марія Косменко. Квиток члена НСКУ вручено
Ганні Карась. Всі нагородження стали підсумком попередньої праці краєзнавців та
мотивацією для їхньої подальшої діяльності.

Важливими напрямними для орієнтації в подальшій праці, можливості порівняння у
специфіці та особливостей краєзнавчої діяльності стали виступи заступника директора
Інституту історії України НАН України, заступника голови НСКУ, члена-кореспондента
НАН України Олександра Реєнта, голови Івано-Франківської обласної організації НСКУ,
директора Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді Михайла Косила, професора кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Володимирського філіалу Російської академії народного господарства і
державної служби, голови Спілки краєзнавців Володимирської області доктора
історичних наук Андрія Тихонова (РФ); доцента кафедри історії Білорусі Вітебського
державного університету ім. П. М. Машерова, кандидата історичних наук Миколи
Пивовара (РБ) та директора інституту історії і політології Прикарпатського університету
ім. В. Стефаника, доктора історичних наук, професора Миколи Когутяка. Надзвичайно
цікавим для присутніх було порівняння сучасного стану розвитку краєзнавства в Україні,
Білорусі та Росії – в сенсі співдії з органами державної влади, пошукової та
книговидавничої роботи.

Після завершення пленарного засідання краєзнавці мали чудову нагоду працювати на
секційних засіданнях. Їх працювало п’ять. Кожна секція розглянула ряд доповідей та
повідомлень, ухвалено резолюції для загального прийняття.

Підсумком робочого дня стало прийняття резолюцій. За основу прийнято рішення, які
стосуються потреби створення інституту краєзнавства; викладання краєзнавчих
дисциплін в технічних та мистецьких навчальних закладах; підготовки підручника з
краєзнавства; видання біографічних довідників про дослідників – краєзнавців; ведення
хронік про життя населених пунктів і роботи навчальних закладів та ряд інших.
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Присутні на пленарному засіданні, а також в неформальному спілкуванні засвідчили
високий рівень проведення конференції. Великий вклад у забезпечення успіху
конференції вніс голова ОО НСКУ Михайло Косило, який над підготовкою конференції
невтомно працював впродовж останніх шести місяців; представники Прикарпатського
національного університету імені В.Стефаника та співробітники обласного державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Всім їм велика подяка!

Внук Каменяра Роланд Франко підсумував: «…Досвід роботи Івано-Франківської
обласної організації, активну діяльність її членів слід поширювати на інші області
України…».

Увечері краєзнавці переглянули уже загальновідому виставу «Нація» - у
Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі ім. І.Франка.

    

  

В металлообработке часто требуется получение определенной толщины листа, заданной
чертежом. Очень важно соблюдать размеры, особенно при работе с высокоточными
деталями. Специалисты знают, как с этим бороться, да и скажут любому начинающему
человеку, что решение лучше вальцов не найти. Вальцы по металлу  легко справятся с
этой задачей.
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