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7в 1нФоРмАц1я тА хРон|кА

нА чвсть юв[лвю пвРшо1 Рос!исько1 Рвволюц!1

15 грудня 1980 р. у }[иколаев! в!дбулася
наукова конференц!я, 11рисвячена 75-р!нню
пергшо| рос1йсько! революц!!.

1(онференц!ю орган!зували парт!йний ар'
х!в !!1икола|вського обкому 1(омпард!? }к'
ра[ни,.[|ер>кавний арх1в }1икола!всько! об-
ласт!, обласна орган|зац|я }кра]нського то-
вариства охорони .|{ам'ятник!в 1стор!{ та
культури | ,&[икола]вський дерх{авний пе'
дагог|чний 1нститут !м. в. г. Бел!нського.
}1а конференц1] виступили: 3ав!дуюний
партарх1вом ^&1икола]вського обкому 1(отл-
парт!| }кра|ни м" с. Рукоманов (<А{яль-

н!сть ^Р1икола?всько| б]льшт,овицько| орга-
н!зац!] в роки пертшо| рос!йсько| револ|о_
ц[]>), директор [ёрхсарх!ву &1икола[всько{
област1 ш. с._ ,[{юдковський (<<Революц1йн!
под1] 1905 року на ,]!1икола]вщин1>) та |нш:|"

}часники конференц|[ ознайоп,1илися 3 ви-
ставкою документ{в <<Революц1йн1 под!!
1905- 1907 рр.. на ]!1икола]вщин!>>, п!дготов.'
леною сп!вроб|тниками дер)карх1ву област!.

п. в. гоРБАчовА_звонвцчр
старшии аРх|в|ст

.{ерхсавного арх|ву /*икола1всько| о6ласт[

конФвРвнцпя 3 !стоРичного кРАе3нАвствА

18-19 листоп ада 19в0 р. в |1олтав! в!д-
булась. республ{канська наукова конферен-
ц1я 3 1сторичного крае3навства' орган13ова-
на в1дд1лом !сторико-крае3навчих досфл-
х{ень 1нституту !стор!| Ан уРсР бт|ол-
тавським дерх(авним педагог|чним {нститу-
том 1м. в. г. 1(ч'р',.ука. Ёа форуу1 крач_
знавц!в респуб л|ки 6ули присутн! внен|,
представники парт|йних орган!в та дерх{ав-
них установ' сп!вроб|тники музе[в, арх!в!в,
викладач1 вуз|в (иева, Фдеси, Борогшилов-
града' €1мферополя' 9ерн|гова, .&1иколаева'
|1олтави та |н. у робот! конференц!! в3яв
участь зав1дуючий сектором 3воду пам'я-
ток !стор|! 1нституту 1стор1| Ан сРсР док-
тор !сторинних наук ю. А. 1ихонов.

Ёа пленарному зас!данн! були 3аслуха-
н1 допов!д1 академ!ка Ан уРсР п. т. 1ро_
нька <<€тан 1 перспективи розвитку !сторин_
цого крае3навства в уРсР>' секретаря
|1олтавського обкому (омпарт|? }йра?ни,
кандидата 1сторинних наук 1. ю. [оробця
<<|1олтавщина напередодн1 хху1 з']зду
кпРс>' 3аступника м|н!стра осв|ти уРсР,
кандидата 1сторинних наук в. м. 1(урила
<1сторинне крае3навство у ву3ах ! тшколах
цРсз,' канцидата |сторинних наук
п. п. ?олочка <<||оход)кення | ранн! етапи
ро3витку 1(иева (до 1500_р1ння 3аснува}1-
ня) >>.

Ёа конференц1! працюв ал|т 4 секц1],
,4е було представлено понад в0 допов!_
дей, в яких в1дзначилась велика роль до_
кументальних матер!ал|в дерх(авних' пар_
т|йних та в1домчих арх!в!в у розробц! крае_

знавчо! проб;ематики' активна участь пра-
ц!вник{в арх|вних установ в написанн! 26'
томно] <<1стор!! м!ст | с1л }кра!нсько!
РсР>>, в п[дготовц! матер!ал!в до <<3воду
пам'яток 1стор!! ! культури }кра|нсько|
РсР> та 1н.

3нанну к:.тьк],сть допов1дей бул,о шри'свя-
чено вико.рнстанню !сториннит дх(ерел, . 8
тому чис.1! арх1вн}]х документ1в' в досл1д-
х{еннях кра€3навц1в. 1{е, зокрема' допов|д1
кандидат1в !стортанних наук л. п. }1арк!тан"

(р!м вттсттп!в на конференц!?, пров|лн!
вчен! респ1_б.т!кгт академ{к Ан уРсР
п. т. 1ронько, члени-кореспонденти Ан
уРсР т. _\1. _\1ельнр1кова' Ф. п. }][евченко,
доктори |сторт,нн}1х наук €. м. €кляренко,
м. в. }(ова.ть, в. 1. €трельський, 1. м. (у-
линич та |нгш1 зтстр!н ал|4ея 3 роб|тниками,
колгоспника }1и. студентами. 3ав|дуючий
кафелрою арх1во3навства ! спец1альних {с-
торичних дисцгтп._т!н (тт]вського дерх(авного
ун!верситетт |ьт. т. г. 1[евченка професор
в. 1" €тре.тьськттт? прочитав для стуАент!в
1-|олтавеького пе.:!нституту 1м. в. г. 1(оро_
ленка лекц1ю на те}{\г: <}1ерех{а дерх(авних
арх|в1в сРсР, ск._тад ?х йатер|алй та |х
викор иет ання в розробш! р!зних пр.облем
!стор1! на гшо] кра?ни>>.

Ёа 3аключно}1\' п.:1енарному зас1данн| 6у-
ли ухвален! реко\1ендац|| щодо даль1шого
розвитку 1стор !{чного красзнавства' ство-
рення координац!йного центру для розроб-
къ1 теоретичних проблем крае3навчого руху.

л. в. шЁвчннко


