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Ігор Кочергін (м. Дніпропетровськ)

ДРУГІ ТРОНЬКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

24 листопада 2011 р. на базі ДВНЗ «Національ-
ний гірничий університет» відбулися «ІІ Тронь-
ківські читання», присвячені пам’яті багатоліт-
нього голови Національної спілки краєзнавців 
України, академіка НАН України, героя України 
Петру Тимофійовичу Тронько.

В читаннях взяли участь представники прези-
дії Національної спілки краєзнавців України, на-
уковці з Києва, Запоріжжя і Дніпропетровська.

Читання відкрив директор Інституту гумані-
тарних проблем, професор В.Ю.Пушкін. Інститут 
гуманітарних проблем виник більше 10 років то-
му внаслідок тісної співпраці співробітників ка-
федри історії та політичної теорії Національного 
гірничого університету, яку очолює В.Ю.Пушкін 
та Національної спілки краєзнавців та її голови 
П.Т.Тронька. У жовтні 2011 р. рішенням Вченої 
Ради Національного гірничого університету цей 
Інститут був названий іменем П.Т.Тронька.

Перед тим як пролунали доповіді, учас-
ники читань переглянули фільм «П.Тронько і 
Національний гірничий університет: долі пов’я-
зані історією», який був спеціально підготовле-
ний до нинішніх читань.

Серед доповідей, які пролунали на читан-
нях, відзначимо емоційний виступ відповідаль-

ного секретаря Національної спілки краєзнавців 
України Р.В.Маньковської на тему «П.Т. Тронько 
і освітнє краєзнавство в Україні». Про вплив 
П.Т.Тронька на розвиток краєзнавчого руху на 
Придніпров’ї розказала професор Національного 
гірничого університету Г.К.Швидько, яка май-
же 20 років очолювала Дніпропетровську об-
ласну організацію краєзнавців. Нинішній голова 

правління Дніпропетровської організації НСКУ 
І.О.Кочергін повідомив про проблеми і перспекти-
ви краєзнавства Дніпропетровщини. Змістовною 
була доповідь декана історичного факультету 
Дніпропетровського національного університе-
ту, професора С.І.Світленка про новітні історико-
краєзнавчі дослідження в Дніпропетровському 
національному університеті імені О. Гончара.

Виконуючий обов’язки голови правління 
Всеукраїнського Фонду відтворення видатних па-
м’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гон-
чара Р.Т.Франко доповів про роль П.Т.Тронька у 
створенні «Фонду відтворення пам’яток історико-
культурної спадщини ім. О. Гончара». 

Старший науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, заступник головного редак-
тора журналу "Краэзнавство" Олег Бажан висвітлив 
роль Петра Тронька у відродженні друкованого орга-
ну Національної спілки краєзнавців України.

Роль академіка П.Т.Тронька у створенні Київського 
скансену була розкрита у повідомленні помічника 
ректора Національної академії образотворчого мис-
тецтва та архітектури М.С.Ходаківського. 

Про внесок П.Т.Тронька у створення і розви-
ток Національного заповідника «Хортиця» розпо-
віли співробітники філії Національного заповід-

ника «Хортиця» «Кам’янська Січ» С.В.Сурченко 
і О.Ю.Власов.

Також в межах читань відбулась поїздка до 
Новомосковська з метою вивчення ситуації на-
вколо Свято-Троїцького собору. Учасники читань 
відвідали славнозвісний собор та зустрілися із 
заступником міського голови з питань народно-
господарського комплексу Новомосковська.




