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Gava Oleg              
The epoch of Khotyn battle 1621 in the set of exhibition in Odesa Museum                

of History Local Lore  
The attention of readers is drawn to the information on exhibition  "Khotyn 

War. To 390-th anniversary of Cossack army battle near Khotyn, 1621 ", offered to 
public by Odesa Museum of History Local Lore, and in particular on a such unique 
piquant of it as original cannons and icons of the XVІІ c.                       

Keywords: the Battle of Khotyn 1621, Cossacks,  the exhibition, Odesa Museum 
of History Local Lore 

  Олег Гава 
Выставка Одесского государственного историко-краеведческого музея: 

Хотинская война. К 390-й годовщине битвы казацкого войска под 
Хотином в 1621 р. 

Вниманию читателей предложена информация о выставке “Хотинская 
война. К 390-й годовщине битвы казацкого войска под Хотином в 1621 г.”, 
организованной Одесским историко-краеведческим музеем. Особенное 
внимание уделяется таким уникальным особенностям выставки как 
оригинальное оружие и иконы XVІІ ст. 

Ключевые слова: Хотинская битва 1621 г., казачество, выставка, 
Одесский государственный историко-краеведческий музей. 
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“КОСТОМАРІВСЬКИМ ЧИТАННЯМ” –10 РОКІВ:  
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
14-15 квітня 2011 р. відбулась наукова конференція 

“Х Костомарівські читання: до 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві” 
(Чернігів-Ніжин). Ці читання мали ювілейний характер. Вони проводяться 
з 2001 р. з ініціативи професора Ю. Пінчука. Незмінними організаторами 
читань є директор Чернігівського історичного музею імені В.В. 
Тарновського С. Лаєвський і професор С. Леп’явко. Спочатку  читання 
проводились силами громадської організації “Сіверський інститут 
регіональних досліджень”, згодом долучилось і Головне управління 
культури, туризму й охорони культурної спадщини облдержадміністрації. 

Перші “Костомарівські читання” відбулись у 2002 р. в Чернігові. 
Спочатку читання були присвячені  вивченню творчої спадщини 
видатного українського історика, вченого і письменника, життя якого 
було тісно пов'язане з Чернігівщиною й ім'я якого тривалий час було 
призабуте. Згодом тематика розширилась і на сьогодні включає 
соціально-економічні аспекти, усну історію, спеціальні історичні 
дисципліни. Зокрема на цьогорічних читаннях обговорили теми 
наукових повідомлень на пленарному засіданні та на трьох 
спеціалізованих секціях: “Костомаровознавство та історіографія”, 
“Генеалогія, біографістика та історична демографія” і “Політична та 
соціально-економічна історія козацтва”. Див. фото с.101. 

У конференції брали участь майже 50 науковців із Києва, Луцька, 
Ніжина, Одеси, Острога, Полтави, Умані, Черкас та Чернігова.  
У рамках читань презентовано книги, авторами яких є постійні 
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учасники конференції: А.Адруг – про живопис Чернігова другої 
половини XVІІ – початку XVІІІ ст.; А. Бовгиря – про козацьке 
історіописання в рукописній традиції XVІІІ ст.; С.Павленко – про 
пошуки автентичного портрета І.Мазепи. Перший заступник Голови 
Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, 
професор В.Кривошея подарував свої наукові видання Чернігівському 
обласному історичному музею ім. В. Тарновського. 15 квітня 
конференція продовжила свою роботу у Ніжинському державному 
університеті імені М.Гоголя.  

На пленарному засіданні виступив ініціатор проведення та 
незмінний учасник “Костомарівських читань” завідувач відділу 
Інституту української археографії та джерелознавства НАН України 
Юрій Пінчук. Він відзначив, що “Костомарівські читання” мають давні 
традиції, вони відомі вже по всій Україні. Протягом проведення 
конференцій в них брали участь близько 300 науковців з різних 
інституцій України, Білорусії, Росії та ін. У рамках читань учасники 
відвідали також міста Батурин, Прилуки, Седнів та Ніжин. Особливістю 
“Костомарівських читань” стало місце проведення – Чернігівський 
обласний історичний музей ім. В. Тарновського, а також душевне без 
офіціозу спілкування учасників, можливість обмінятися своїми новими 
науковими розробками, проектами, знахідками й ідеями в 
дослідженнях історії України доби козаччини. За час проведення 
читань була досягнена мета їх започаткування – повернення із забуття 
радянських часів імені та наукової спадщини видатного українського 
історика М. Костомарова, життя якого було тісно пов'язане з 
Чернігівщиною. Згодом проблематика розширилась як в 
хронологічному, так і змістовному аспектах. Така тенденція 
продовжується і це дає надію на відзначення “Костомарівськими 
читаннями” ще не одного ювілею. 

Від редакції “Чорноморської минувшини” вітаємо організаторів та 
учасників “Костомарівських читань” з 10-річним ювілеєм! 

 
“Костомарівським читанням” –10 років: здобутки та перспективи. 

 
To the 10th anniversary of Readings from Kostomarov: the achievements and 

perspectives.  
 
УДК 94 С477.7) «Бойко» 
 

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ ВИДАТНОМУ ІСТОРИКУ 
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ АНАТОЛІЮ БОЙКО 

 
20 травня 2011 р. в Запоріжжі відбулось відкриття меморіальної дошки, 

присвяченої пам’яті видатного історика Південної України, д.і.н., професора 
Анатолія Васильовича Бойка, який пішов з життя 27 грудня 2010 р. (Див. 
фото с.101.) 

Анатолій  Бойко автор 7 монографій, понад 150 статей з історії Південної 
України. Всі вони стали значним внеском у розвиток історичної науки, 


