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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ

Національна спілка краєзнавців України в 
рамках міжнародного співробітництва підтримує 
дружні стосунки з краєзнавцями, дослідниками 
локальної історії, вченими з Польщі, Чехії, Росії, 
Білорусі, Казахстану.

1-2 червня 2012 р. на запрошення Спілки кра-
єзнавців Росії відбувся візит заступника голо-
ви НСКУ Р.В. Маньковської до Москви, яка взя-
ла участь у Шостих всеросійських краєзнавчих 
читаннях, присвячених 90-річчю Центрального 
бюро краєзнавства, 90-річчю почесного голови 
Спілки краєзнавців Росії, академіка Російської 
академії освіти С.О.Шмідта, 200-річчю Вітчиз-
няної війни 1812 року.

На пленарному засіданні, яке проходило в 
приміщенні Російського державного гуманітар-
ного університету, виступили доктор історич-
них наук С.В. Журавльов – заступник директора 
Інституту російської історії РАН, який підкрес-
лив роль краєзнавства у дослідженні історії Росії, 
академік С.О. Шмідт, який розкрив зміст крає-
знавства як наукової галузі, означив особливос-
ті наукової методології та перспективи подаль-
шого розвитку краєзнавства як науки. Професор 
В.Ф. Козлов, голова Спілки краєзнавців Росії, зу-
пинився на історичних етапах розвитку краєзнав-
ства в Росії, провів сучасні паралелі в досягнен-
нях та проблемах краєзнавчого руху в Росії. 

З доповіддю «Науково-просвітницька робота як 
важливий напрям в діяльності Національної спіл-
ки краєзнавців України» перед учасниками зібран-
ня виступила Р.В. Маньковська, наголосивши, що в 
сучасних умовах НСКУ як творча професійна орга-
нізація виконує роль наукового центру з краєзнав-
чих досліджень. В Україні напрацьований багатий 
досвід і склались об’єктивні умови, що характери-
зуються закономірними процесами розвитку крає-
знавства як науки, для створення наукової інститу-
ції з дослідження проблем краєзнавства.

У роботі наукових читань взяли участь майже 
200 учасників з різних куточків Росії, а також з 
України, Білорусі, Казахстану, Франції. Переваж-
ну більшість склали вчені, історики, виклада-
чі вищих навчальних закладів, працівники музе-
їв, архівів, бібліотек, туристичної галузі. В при-
міщенні Історико-архівного інституту пройшли 
засідання 13 секцій з питань історії російського 
краєзнавства, внеску видатних краєзнавців у до-
слідження вітчизняної історії та культури, стану 
громадських форм краєзнавства та напрямів роз-
витку шкільного краєзнавства, краєзнавчої діяль-
ності музеїв, бібліотек та освітніх закладів тощо.

Наступного дня наукове обговорення про-
довжилось в м. Можайську Московської об-
ласті, де відбулось засідання круглого столу 
«Проблеми вивчення та збереження історико-
культурного надбання в діяльності краєзнав-
чих об’єднань Росії. Досвід можайських кра-
єзнавців із збереження військово-історичних 
пам’яток Вітчизняної війни 1812 р.». У висту-
пах голови Можайського об’єднання краєзнав-
ців М.М.Дехканова, музейника В.В. Павленко, 
пам’яткоохоронця Л.П. Волкової, доцента О.М. Па-
шкова та ін. піднімались проблеми історії форму-
вання пам’яток в Можайську та висловлювались 
пропозиції щодо їх збереження.

Після закриття Шостих всеросійських краєз-
навчих читань учасники ознайомились з пам’ят-
ками Можайська, відвідали Можайський кремль, 
Ферапонтів монастир, поле Бородинської битви 
та Бородинський монастир.

Краєзнавчий форум в Росії зібрав представниць-
кий загал дослідників локальної історії, краєзнавців, 
яскраво засвідчив значний інтерес суспільства до 
історії малої батьківщини, мікроісторії. Подальші 
наукові контакти та співпраця краєзнавців Росії та 
України сприятимуть обміну досвідом та напрацю-
вань у розвитку краєзнавчих досліджень.

Руслана Маньковська




