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Порядок денний: 

 
Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки 
«З історії миколаївських караїмів». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

СЛУХАЛИ: 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «З історії миколаївських 
караїмів», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держархіву. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – заступник директора - начальник відділу зберігання, обліку та довід-
кового апарату. 

Доповідач зазначила, що караїми (самоназва «карай», давньоєврейською «читці») - 
корінний етнос України, зформуваний на території Кримського півострова за часів раннього 
середньовіччя. Незважаючи на вплив різних народів, упродовж століть зберегли віру та біб-
лейську традицію проведення богослужіння. За матеріальною, духовною культурою і побу-
том близькі до татар та до населення, де проживають; використовують єврейське, латинське і 
кириличне письмо, яким записані релігійні тексти, світська література і фольклор. У Мико-
лаєві дорадянських часів вони славилися як досвідчені майстри з вичинки шкір та виготов-
лення ювелірних виробів. Займалися також продажем солі, зерна, борошна, тканин. 

До експозиційного плану виставки включено 39 документів з фондів дорадянського 
періоду: про причислення миколаївських караїмів до купецького стану, про нагородження 
миколаївського купця першої гільдії караїма Соломона Казаса золотою медаллю "За старан-
ність", щодо присвоєння звання потомственого почесного громадянина караїмському газану 
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Якубу Калифу, про кількість шкіл та будин- ків, які належали миколаївському караїмсь-
кому товариству 1850 року, про кількість учнів караїмського віросповідання у м. Миколаїв 
1872 року та діяльність караїмського училища 1884 року, упорядкування караїмського цви-
нара, щодо діяльності  релігійної громади 1924 року, про закриття караїмської кенаси 1930 
року тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної виставки «З історії 
миколаївських караїмів» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 Затвердити експозиційний план документальної виставки «З історії миколаївських ка-
раїмів» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


