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Организация краеведческих исследований
в научных разработках В. Кравченка (1920–1931 гг.)
В статье проанализированы теоретические разработки В. Кравченко по организации краеведческих кружков разных уровней, формированию краеведческой сети, методике проведения краеведческих исследований.
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Organization of local history researches of the scientific heritage
of V. Kravchenko (1920–1931)
The article analyzes the theoretical works of V. Kravchenko devoted to the organization of local history
centres, the formation of local history network, methods of regional studies researches.
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Людмила Кошелєва (м. Бровари Київської області)

ІСТОРИК БРОВАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ
(ІВАН ДОЦИН)
Протягом 2010-2012 років клуб «Юний краєзнавець» очолює відомий не тільки у Придеснянському краї, але й в Українській державі журналіст-історіограф, видавець, автор низки історико-краєзнавчих праць, дослідник старовини, палкий і натхненний прихильник розвою
краєзнавчого руху, неформальний лідер міськрайонного осередку шанувальників минувшини
Іван Васильович Доцин. Людина, яка увіковічила своє ім′я назавжди на наших теренах, видавши трикнижжя «Броварська минувшина» (відтворила історію Броварського району Київської області від доби пізнього палеоліту і до сьогодення,
а, точніше кажучи, до 1-го вересня 2003 року).
Це видання голова Національної спілки краєзнавців України, академік НАН України, Герой України
Петро Тронько оцінив на III з′їзді Всеукраїнської
спілки краєзнавців надзвичайно високо, назвавши роботу броварських краєзнавців подвигом
в історичній науці.
Іван Васильович є генератором багатьох
історико-краєзнавчих ініціатив та починань. До

слова, він ще й очолює приватне видавництво
«Водограй», яке спеціалізується на виданні
історико-документальної літератури.
Починаючи із листопада 2010 року, І. Доцин
самотужки і власним коштом або залученням грошей добродійників видає чи не єдину
в Україні щомісячну історико-краєзнавчу газету
«Броварська минувшина» як орган клубу «Юний
краєзнавець» (форматом А3).
На шпальтах видання віддзеркалена вся
історико-краєзнавча палітра не тільки Броварського краю. Тут є матеріали й обласного та всеукраїнського значення. Видання позиціонує себе
як регіональний громадсько-політичний часопис
історико-культурного спрямування. Упродовж
2011 року «Броварська минувшина» висвітлювала конкурси «Я – Київщини гордість і надія» та
«Що я зробив для розвитку рідної Київщини?»,
ініціатором проведення яких виступив очільник
обласної виконавчої влади. Серед постійних рубрик – «Патріарша настанова» (цитата із виступу
Петра Тронька на одному зі з’їздів краєзнавців)
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та «Освідчення у любові»(вірш про певний населений пункт), «Краєзнавча мозаїка», «Краєзнавча
хроніка», «Календар ювілейних і пам’ятних дат
Броварщини», «Радимо прочитати», «Сто запитань і відповідей про краєзнавство», інші цікаві
та потрібні рубрики і матеріали. На сьогодні вже
вийшло з друку 12 чисел видання.
До редакційної колегії газети «Броварська минувшина» входять директор Броварської центральної бібліотечної системи Людмила Кошелєва, дослідник та автор книг про биківнянську трагедію
Микола Лисенко, краєзнавці Володимир Мельник,
Надія Кольцова, Володимир Москвич та ін.
Останнім часом ентузіаст
відродження
та примноження історії Задніпровської округи Іван Доцин паралельно втілює у життя ще
один творчо-видавничий проект – власними зусиллями, творчо-професійним потенціалом та
за рахунок власних заощаджень видає газету
«Краєзнавчий вісник». На початку березня 2012
року вийшло спеціальне число видання, присвячене 80-річчю утворення Київської області.
Іван Доцин уже вписав своє ім′я в історію
Придеснянського краю не лише як журналіст, до-

слідник та письменник, але і як керівник клубу
«Юний краєзнавець». За два роки «Юний краєзнавець» змінив статус із любительського на професійний. Робота керівника клубу Івана Доцина
завжди є особливо актуальною та злободенною,
помітною та потрібною в нинішніх умовах, коли
у Броварському районі немає свого краєзнавчого
музею(!?). На лютневому засіданні клубу «Юний
краєзнавець» було ухвалено рішення про оголошення 2012 р. - Роком броварської історії та краєзнавства, а також було затверджено спеціальну
програму роботи клубу щодо втілення у життя
відповідних заходів. А вони настільки масштабні
за охопленням і значущістю, що аж не віриться,
що ця людина зорганізувала довкола себе таких
самих захоплених пошуковою роботою однодумців і працює на доброчинних засадах, причому
не заради здобуття наукового ступеня чи вченого звання тощо. Просто робить усе можливе задля
відродження минувшини Броварської сторони та
історичної пам′яті її мешканців, національнопатріотичного виховання, перш за все, молодого
покоління наших сучасників… Бо такою є громадянська позиція пошуковця краєзнавчих скарбів.
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