ПРЕС РЕЛІЗ
за результатами проведення Відкритої обласної
науково-краєзнавчої конференції «Благословенні
ви, сліди…», присвяченої життю та діяльності
видатних земляків
18 жовтня 2017 року у конференц-залі Державного
архіву Кіровоградської області з нагоди відзначення
100-річчя від дня створення системи архівних
установ
України
та
90-річчя
журналу
«Краєзнавство» відбулась Відкрита обласна науково-краєзнавча конференція
«Благословенні ви, сліди…».
Співорганізаторами заходу були: Кіровоградська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України та Кіровоградська обласна організація
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Основна мета конференції – обмін актуальною інформацією між
науковцями і практиками про життя і діяльність людей, які своїм життям
(подвиги, творчість тощо) прославили не тільки Кіровоградщину, а й Україну в
цілому.
У роботі конференції взяли участь науковці і практики (краєзнавці,
педагоги загальноосвітніх шкіл) з обласного центру, міст обласного
підпорядкування та десяти районів Кіровоградської області.
На конференції заслухано понад три десятки доповідей і повідомлень за
напрямами:
1.
Видатні
постаті,
які
є
невід’ємною
частиною
історії
Центральноукраїнського регіону:
 життєвий та творчий шлях визначних краян;
 Геніальні особистості України – видатні люди нашого краю.
2. Внесок видатних земляків у відродження і збагачення духовних основ
національного розвитку, інтеграцію традицій, морально-етичних норм у життя
сучасного суспільства:
 відомі педагоги, науковці та письменники краю;
 нове покоління українських істориків;
 Герої рідної землі.
Особливу увагу під час проведення конференції приділено
концептуальним напрямкам: пріоритетам та перспективам розвитку
краєзнавства в області та використання досліджень з життєдіяльності видатних
особистостей у навчальному процесі.
Під час конференції відбулась відкрита дискусія науковців та практиків,
що дало змогу і тим, і іншим зосередитися на актуальних проблемах щодо
вивчення життєвого і творчого шляху визначних краян, а також їхнього внеску
у розвиток суспільства.
Учасники конференції відзначили належний науковий рівень доповідей,
які прозвучали на заході.

За результатами конференції буде видано черговий випуск збірника «Між
Бугом та Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України», у який
включено публікації понад 30 авторів. Матеріали конференції, які ввійдуть до
збірника допоможуть нинішньому і прийдешнім поколінням краще розуміти
історію рідного краю, дізнатися про тих, хто уславив наш мальовничий край
лісостепу і степу.
В рамках проведення конференції відбулась презентація добірки архівних
документів та матеріалів «В.Сухомлинський – творець педагогічної
системи». В експозиції представлені документи та матеріали Держархіву
області, які ілюструють потужний інформаційний масив щодо цікавих сторінок
життя видатного уродженця Кіровоградщини, педагога Василя Сухомлинського.
Також було представлено добірку архівних матеріалів – метричних
записів про народження М.Кропивницького, В.Винниченка, Ю.Яновського,
В.Сухомлинського та ін.
Від імені організаторів, висловлюємо щиру подяку всім небайдужим до
проведеного заходу і сподіваємося на подальшу співпрацю.
Оргкомітет конференції

