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ХРОНІКА

ДРУГІ КОНОТОПСЬКІ ЧИТАННЯ
23 вересня 2011 р. у Конотопському міському краєзнавчому музеї ім.
О.М.Лазаревського відбулася важлива для науковців, краєзнавців і широкої
громадськості подія - Другі “Конотопські читання”. У заході взяли участь не тільки
зацікавлені особи з Конотопа, але й науковці, співробітники музеїв та архівів з Києва,
Батурина, Глухова, Ніжина, Сум, Шостки. Обговорювалися різноманітні питання
археології, етнографії, історії та культури Північно-Східної України
З привітальним листом до учасників заходу звернувся голова Сумської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України О.М.Корнієнко. Розпочалося
засідання з виступу директора Конотопського міського краєзнавчого музею ім.
О.М.Лазаревського В.А.Метли. Доповідач розповів про історію та сучасний стан
місцевого краєзнавчого музею.
Були виголошені наступні доповіді: О.В.Бачинська (Київ) “Релігійне життя Києва
в дожовтневий період”, Ю.А.Блажко (Батурин) “Деякі аспекти забайкальського періоду
життя Д.Многогрішного”, Т.С.Бутенко (Батурин) “Палац К.Розумовського в післявоєнні
роки (1946-1956 рр.)”, А.В.Подлєсна (Суми) “З історії телефонізації Сумщини в кінці
ХІХ - на початку ХХ ст.”, Л.Г.Рева (Київ) “Олександр Лазаревський - історик, бібліограф,
фольклорист”, М.І.Терех (Батурин) “Шовківництво Батуринського краю в ХІХ ст.”,
В.П.Фісун (Київ) “Конотопська відьма в сучасному фольклорі Слобожанщини”,
Т.О.Діденко (Ніжин) “Будинок працелюбності”, А.В.Коваль (Київ) “Політика більшовиків
щодо української кооперації на Північно-Лівобережної України в 1920 р.”,
О.М.Мірошниченко (Глухів) “Скарб срібних прикрас з межиріччя Клевені та Сейму”,
Л.П.Мороз (Конотоп) “Про що нам розповідає українська народна картина “Козак
Мамай”, Н.М.Сушко (Батурин) “Іноземні лікарі в Батурині в кінці XVII - на поч. XVIII
ст.”, М.М.Хармак (Батурин) “Володіння генерального обозного Івана Ломиковського урядника Батуринської адміністрації”, М.М.Часницький (Глухів) “Геніальність Наталії
Сац”, Т.О.Шумара (Шостка) “Неизвестное об известном (первые победы И.Н.Кожедуба)”,
Т.Л.Якубова (Київ) “Историческая биография, научные взгляды И.Ф.Павловского в
письмах історика Полтавской битвы”, А.А.Матвієнко (Київ) “Деякі маловідомі сторінки
біографії Т.І.Осадчого (до 145-річчя від дня народження)”.
Широкого розголосу серед учасників заходу викликали доповіді сумських
науковців С.І.Побожія “Истинный собиратель” Степан Петрович Крачковський”,
О.М.Корнієнка “Справа забезпечення боєприпасами в українському козацькому війську
в другій половині XVII - середині XVIII ст.”, Н.С.Подоляки “Книжкова торгівля на
Сумщині у 20-х роках ХХ ст.: державна політика та асортимент” та київського
дослідника В.Б.Свербигуза “Пропаганда гетьманату з обранням Петра Дорошенка
в Полтаві гетьманом обох боків Дніпра”.
Усі доповіді викликали жваве обговорення. Обмін думками між колегами з різних
міст України мав професійний характер. Наприкінці заходу було підбито підсумки і
визначено перспективи подальших досліджень історії регіону. Учасники наукового
форуму отримали примірники другого випуску “Конотопських студій”. Збірник, що
містить 29 розвідок, побачив світ завдяки ініціативі відділу культури і туризму Конотопської
міськради та фінансовій підтримці депутата місцевої міськради О.В.Кирія.
Учасники наукового заходу мали змогу оглянути експозиції Конотопського
краєзнавчого музею та здійснити екскурсію історичними місцями міста.
АКІЧЕВ Ш.М.

