Прес-реліз
про проведення обласної науково-краєзнавчої конференції
«Центральноукраїнський край: історія й особистості»
14 листопада 2018 року в Державному архіві Кіровоградської області
відбулась обласна науково-краєзнавча конференція «Центральноукраїнський
край: історія й особистості», присвячена 80-й річниці утворення
Кіровоградської області.
Організатори
конференції:
Кіровоградська
обласна
організація
Національної спілки краєзнавців України, Державний архів Кіровоградської
області, департамент культури, туризму та культурної спадщини обласної
державної адміністрації, кафедра суспільних наук інформаційної та архівної
справи Центральноукраїнського національного технічного університету.
У роботі науково-краєзнавчої конференції взяли участь викладачі вищих
навчальних закладів: Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка та Центральноукраїнського
національного технічного університету; Кіровоградського музичного коледжу,
Піщанобрідського професійного аграрного ліцею; наукові співробітники
музейних закладів області: обласного краєзнавчого музею, обласного
художнього музею, Олександрійського міського музейного центру імені
А.Ф.Худякової,
Кіровоградського
художньо-меморіального
музею
О.О.Осмьоркіна, Кіровоградського музею музичної культури імені Кароля
Шимановського,
Світловодського
міського
краєзнавчого
музею,
Олександрівського
районного
краєзнавчого
музею;
співробітники
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», КУ «Кіровоградське обласне відділення
Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», ДНЗ «Центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій»; вчителі історії, краєзнавці та представники засобів
масової інформації, серед яких 5 докторів наук, професорів, 13 кандидатів наук,
аспіранти, 2 заслужені працівники культури України).
Тематика конференції включала такі питання: історія регіоналістики та
краєзнавство; знакові постаті в історії, науці і культурі краю.
У вступній промові директор Державного архіву Кіровоградської області,
голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олег
Бабенко привітав усіх учасників конференції, відзначивши актуальність обраної
тематики та широке коло учасників – фахівців з наукових та навчальних

закладів, краєзнавців, журналістів. Директор архіву наголосив на значущості
обміну думок поміж фахівцями з питань дослідження історії рідного краю.
У виступах науковців було висвітлено чимало невідомих сторінок із життя
краю. За 80-річну історію Кіровоградської області на її теренах постійно
відбувалося реформування адміністративно-територіального устрою. Особливо
значної трансформації зазнала мережа сільських районів, які пройшли через
укрупнення, ліквідацію старих та утворення нових районів.
Науковці відзначили, що на формування області вплинули співвідношення
різних географічних зон, історичні епохи, економічні і політичні фактори.
Під час підготовки доповідей учасниками конференції було використано
майже винятково документи Державного архіву Кіровоградської області,
документи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, деяких тогочасних
газет, як обласного, так і районного рівнів (з довідково-інформаційного фонду
Державного архіву Кіровоградської області, обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Д. Чижевського), спогади очевидців.
Результати досліджень науковців та краєзнавців Кіровоградщини будуть
розміщені у черговому випуску видання «Між Бугом та Дніпром. Науковокраєзнавчий вісник Центральної України».
Враховуючи той величезний інтерес, що викликають питання висвітлені й
порушенні у виступах на конференції: формування території Кіровоградської
області, особливості її територіально-адміністративного устрою; внесок
відомих краян у відродження і збагачення духовних основ національного
розвитку, її учасниками висловлено бажання проведення обласних науковокраєзнавчих конференцій у наступні роки.
В рамках проведення конференції відбулася презентація добірки архівних
документів та матеріалів «У вимірі 8-ми десятиліть». В експозиції представлено
архівні документи, пов’язані з літописом області, який наповнений як
здобутками, так і втратами, відображаючи події новітньої історії України
(зокрема, здобуття незалежності), а також виступає свідком сьогодення,
наповненим боротьбою за збереження цілісності краю.

