
Національної спілки краєзнавців України з метою
посилення репрезентації практичних напрацю-
вань у веб-просторі, соціальних мережах з метою
залучення молоді та підростаючого покоління, ін-
формування про здобутки і напрацювання;

– розробити єдиний навчально-методичний
комплекс з історичного краєзнавства для вико-
ристання у освітній діяльності та для організації
наукової роботи учнів-членів МАН України, під-
вищення ефективності системи національно-па-
тріотичного виховання громадян України;

– досліджувати вже відомі та виявляти нові
місця історичної пам’яті, популяризувати їх серед
широкого загалу за допомогою активізації куль-
турно-просвітницької краєзнавчої роботи;

– здійснювати видання краєзнавчої літера-
тури, збільшувати її тиражі та сприяти розпов-
сюдженню серед якомога більшої кількості на-
селення не лише друкованих примірників, а й
електронних – у веб-просторі.

Підсумовуючи викладене та результати ро-
боти за 2012–2016 рр., дозвольте щиро подяку-
вати членам Правління, керівникам регіональних
осередків, усім краєзнавцям і нашим партнерам
за сумлінну працю, невичерпне натхнення та ен-
тузіазм. Впевнений, що лише наша спільна діяль-
ність здатна примножити і зміцнити національне
суспільство та українську державність.
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Звернення учасників VI з’їзду 
Національної спілки краєзнавців україни

до української громадськості
Дорогі співвітчизники!

23 січня 2017 року у м. Києві відбувся
VI з’їзд Національної спілки краєзнавців Ук-
раїни. Науковці, діячі культури, освітяни, пред-
ставники державних і громадських організацій
зібрались, щоб обговорити актуальні питання ді-
яльності Спілки, її місця і ролі в зміцненні ук-
раїнської державності.

Вже більш, ніж 90 років Національна спілка
краєзнавців України здійснює дослідницько-
творчу діяльність у галузі краєзнавства, історії
та культури. У співпраці з державними орга-
нами, науково-дослідними установами, закла-
дами культури й освіти, громадськими організа-
ціями та зарубіжними колегами.

Члени НСКУ своєю невтомною працею
сприяють відродженню та примноженню духов-
ності й історичної пам’яті українського народу.
Прагнучи виховувати в громадян почуття націо-
нальної самосвідомості, глибокої поваги до іс-
торії, культури, мови, традицій українського на-
роду, а також інших народів, пов’язаних із ним
своєю долею, шанобливого ставлення до скарбів
рідної природи, Спілка залучає до активної кра-
єзнавчої роботи представників всіх верств насе-
лення, незалежно від національної, політичної
чи релігійної належності, особливу увагу звер-
таючи на молодь, формує в неї стійке почуття
патріотизму та любові до рідної землі.

Здобутки та напрацювання Національної
спілки краєзнавців України з дослідження історії
міст, містечок і сіл держави, її діяльність спрямо-
вана на збереження пам’яток історії та культури
України вже протягом десятиліть підтверджує
свій статус об’єднавчого центру професійних до-
слідників і літописців рідного краю, кожен пред-
ставник якого докладає максимум зусиль в ім’я
утвердження історичної правди про минуле Ук-
раїни та роботи на благо кращого майбутнього
для нашої держави.

Діяльність НСКУ, серед іншого, спрямована
на підтримку історичного, освітянського, музей-
ного, культурно-мистецького, етнографічного,
туристичного,природничого, пам’яткознавчого
та бібліотечного краєзнавства. Делегати VI з’їзду
закликають усіх, хто любить свій рідний край і
працює на благо України та українського народу
об’єднуватися довкола Національної спілки, ко-
ординувати свою роботу і консолідувати зу-
силля, спрямовані на вивчення, дослідження та
збереження пам’яток матеріальної та духовної
культури.

Дорогі друзі, щиро впевнені, що лише спільна
та активна робота краєзнавчої спільноти здатна
примножити і зміцнити українські суспільство та
державність.

Миру нашій землі, злагоди та спокою, добра
і щастя на благо нашої рідної України!

VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України
м. Київ, 23 січня 2017 року




