
Порядок денний передбачав розгляд низки
питань:

1. На початку роботи зібрання із вітальною
промовою з нагоди 80-річчя доктора історич-
них наук, професора Ярослава Степановича
Калакури виступив директор Інституту історії
України НАН України, академік НАН України
В.А.Смолій. Від імені очолюваної ним уста-
нови він висловив найщиріші побажання

ювіляру та подякував за багаторічну плідну
співпрацю.

2. Голова Національної спілки краєзнав -
ців України, член-кореспондент НАН України
О.П. Реєнт вручив Я.С. Калакурі одну із найпо-
чесніших відзнак Спілки – Премію імені акаде-
міка Петра Тронька 2017 р., відзначивши участь
ювіляра у активізації краєзнавчого руху в неза-
лежній Україні.
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28 вересня 2017 року відбулося засідання Президії Національної спілки краєзнавців

України. На ньому були присутні представники керівництва Спілки, очільники регіональних
організацій з різних областей України, представники академічних установ та вищої школи,
краєзнавці, ЗМІ.
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3. Члени Президії розглянули пропозиції від
регіональних організацій щодо відзначення кра-
єзнавців Премією імені Героя України Михайла
Сікорського 2017 р. та визначилися із кандида-
турами лауреатів. Заплановано, що урочисте
вручення відбудеться 13 жовтня 2017 року під
час проведення VI Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання».

4. Обговорення кандидатів на отримання
Премії імені Дмитра Яворницького 2017 р. за-

вершилося прийняттям рішення про необхід-
ність збору більш детальної інформації про їх
здобутки у дослідженні та популяризації істо-
рико-культурних і природних багатств рідного
краю.

5. Наступне питання стосувалося підготовки
до проведення наради керівників вищих на-
вчальних закладів України щодо впровадження
навчального курсу «Основи краєзнавства». За-
прошений на засідання завідувач кафедри освіти
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для дорослих Національного педагогічного уні-
верситету ім. М.П. Драгоманова, професор
М.Л. Головко проінформував присутніх про за-
провадження викладання низки дисциплін кра-
єзнавчого циклу і вказав на необхідність активі-
зації співпраці вищої школи з Національною
спілкою краєзнавців України. Про планомірну
роботу із підготовки наради проінформував за-
ступник голови НСКУ, член-кореспондент
НАПН України О.А. Удод. У своїй доповіді він
запропонував створити робочу групу та залу-
чити до організаційної роботи представників-
МОН України, Національної академії педагогіч-
них наук України, ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» та ін.

6. Про результати перебування делегації
Спілки в Закарпатській області розповіла
Р.В. Маньковська, заступник голови НСКУ. Її до-
повідь супроводжувалася демонстрацією фотог-
рафій, а за результатами обговорення були при-
йнято рішення про проведення краєзнавчої
експедиції на Закарпаття влітку 2018 року.

7. На кінець жовтня 2017 року члени Прези-
дії запланували здійснити науково-краєзнавчу
експедицію – «Історико-культурна спадщина
Хмельниччини» та визначили її маршрут.

8. Далі присутні розглянули декілька доку-
ментів, які надійшли від регіональних організа-
цій щодо прийняття до складу Спілки нових
членів та відзначення краєзнавців нагородами
(Подяками і Грамотами НСКУ).

9. Наприкінці засідання члени Президії об-
говорили подання до Київського міського голови
В. Кличка про найменування нових вулиць; оз-
найомилися із інформацією про актуальні на-
уково-краєзнавчі конференції, підготовку черго-
вого номера журналу «Краєзнавство» та низки
видань Спілки, започаткування журналу
«Пам’ятки України: національна спадщина»
(оновлений номер презентував член Правління
Спілки Євген Букет) тощо.
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