
13 жовтня 2017 р. з нагоди 94-ї річниці від
дня народження Героя України, визначного
музейного діяча Михайла Сікорського у стінах
Державного вищого навчального закладу «Пе-
реяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»
відбувся VI Всеукраїнський історико-культуро-
логічний форум «Сікорські читання». За попе-
редні роки на полях цього дійства відбулися
чисельні наукові та творчі зібрання. Не виклю-
ченням став вже вшосте проведений захід, який
відвідали представницькі делегації постійних
співорганізаторів – Національної спілки крає -
 знавців України та Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Цьо-
горіч уперше форум відвідала делегація громад-
ської ради при Міністерстві культури України.
Значне організаційне сприяння та підтримку ро-
боти заходу здійснили: видавничий партнер
«Калина-Принт», творче об’єднання художни-
ків Переяславщини «Полотно», а також підроз-
діли ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» – це соціально-гуманітарний відділ,
кафедра мистецьких дисциплін, бібліотека, на-
укове товариство. Інформаційними партнерами
заходу традиційно виступили Всеукраїнський
благодійний фонд «Журналістська ініціатива»,
Державна телерадіокомпанія «Культура», ТРК
«Альта», тижневик «Культура та життя», гро-
мадсько-політична газета «Вісник Переяслав-
щини».

Активну участь у
роботі форуму узяла
громадськість міста та
району, нау ковці, му-
зейні працівники, осві-
тяни, студенти. Під час
урочистої частини зіб-
рання вітальні про-
мови проголосили рек 
тор університету Вік-
тор Коцур, голова гро-
мадської ради Мініс-

терства культури України Богдан Кожушко,
громадський та політичний діяч Микола То-
менко, генеральний директор Національного

історико-етнографічного заповідника «Переяс-
лав» Олексій Лукашевич, заступник міського
голови м. Переяслава-Хмельницького Вален-

тина Губенко, голова
Національної спілки
краєзнавців України
Олександр Реєнт.

Промовцями вкотре було підкреслено зна-
чиму роль та важливість постаті М.І. Сікор-
ського у розвиту вітчизняної музейної справи та
культури загалом.

Тарас Нагайко (м. Переяслав-Хмельницький)
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Ректор ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур.

Доктор політичних
наук, громадський
та політичний діяч
Микола Томенко.

Голова громадської
ради Міністерства
культури України
Богдан Кожушко.

Голова НСКУ 
Олександр Реєнт

Генеральний директор
Національного 

історико-етнографіч-
ного заповідника

«Переяслав» 
Олексій Лукашевич.
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У межах заходу відбулося п’яте вручення
Премії імені Героя України Михайла Сікор-
ського Національної спілки краєзнавців України.
Лауреатами цієї високої нагороди став 21 пред-
ставник наукової та творчої громади України.
Цього року до почесної когорти додалися діячі
культури з Волинської, Житомирської, Київської
та Хмельницької областей: Наталія Пась, Ла-
риса Копійченко, Віра Мельник, Олег Пого-
рілець.

Під час урочистої частини форуму відбулася
презентація поетичної збірки Віктора Єганова
«Всім, хто має в душі вишиванку», яку предста-
вила сестра поета заслужений журналіст
України, головний редактор тижневика «Аграр-
ний тиждень. Україна» Наталія Черешинська.

Лауреат премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України 
2017 року Наталія Пась.

Лауреат премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України 
2017 року Олег Погорілець.

Член Президії НСКУ, голова Житомирської
обласної організації НСКУ Павло Скавронський

отримує премію за Ларису Копійченко
(Житоирська обласна організація).

Лауреат премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України 
2017 року Віра Мельник



Одразу після урочистої частини форуму книга
була представлена бійцям АТО, що проходять
реабілітацію в Українському державному ме-
дико-соціальному центрі ветеранів війни, що у
с. Циблі Переяслав-Хмельницького району. Ця
патріотична акція відбулася завдяки старанню
постійної учасниці форуму заслуженого журна-
ліста України, президента Всеукраїнського бла-
годійного фонду «Журналістська ініціатива»,
кавалеру ордена княгині Ольги ІІІ-го ступеня
Людмили Мех. Свої книжки для бібліотеки
медичного закладу передав письменник, журна-
ліст та прижиттєвий біограф М.І. Сігорського
Микола Махінчук.

Традиційно програма «Сікорських читань»
включила численні мистецькі виставки та майс-
тер-класи, підготовлені викладачами та студен-
тами університету. Наукова частина форуму була
представлена роботою круглого столу «Краєз-
навство Переяславщини: дослідження, про-
блеми, постаті», присвяченого пам’яті вітчизня-
них археологів Михайла Сікорського, Михайла
Кучери та Олега Сухобокова. Окрім місцевих
дослідників, участь у зібранні взяли науковці Ін-
ституту археології НАН України, делегацію
яких очолив завідувач відділу давньоруської та
середньовічної археології, доктор історичних
наук, професор, член-кореспондент НАНУ
Олександр Моця.

3/4 ’2017Тарас Нагайко К Р А Є З Н А В С Т В О
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Заслужений журналіст України, головний 
редактор тижневика «Аграрний тиждень.

Україна». Наталія Черешинська презентує збірку
віршів українського поета Віктора Єганова

(живе й працює в Гельсінкі, Фінляндія) 
«Всім, хто має в душі вишиванку».

Загальне фото учасникв VI Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання».
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Напередодні роботи VI Всеукраїнського іс-
торико-культурологічного форуму «Сікорські
читання» відбувся другий за ліком художній пле-
нер приурочений вшанування пам’яті Михайла
Івановича Сікорського організований творчим
об’єднанням переяславських художників «По-
лотно». 

Засновники форуму ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний універ-
ситет імені Григорія Сковороди» та громадська
культурно-просвітницька організація «Переяс-
лавський скарб» висловлюють щиру вдячність
усім партнерам, учасникам, гостям зібрання та
сподіваються на подальшу плідну співпрацю. 

Учасники круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті»,
присвяченого пам’яті вітчизняних археологів Михайла Сікорського, Михайла Кучери 

та Олега Сухобокова.

Лауреати та організатори VI Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання»




