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 Упродовж 2020 р. Львівська обласна організація Національна спілка 

краєзнавців України провела низку суспільно-культурних та просвітницьких 

заходів, у яких брали участь не лише члени Спілки, а й представники влади та 

громадськості. 

 

20 січня 2020 р., на честь 101-річниці Соборності України, у Львівській 

бригаді Національної гвардії України проведено тематичний вечір, на якому з 

доповіддю виступив голова Львівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України, доктор історичних наук Микола Литвин. 

23 лютого 2020 р. у Львівському палаці мистецтв проведено академію-

зустріч вихідців із села Глідно (нині Республіка Польща), родини яких було 

депортовано після Другої світової війни з Надсяння до УРСР. Відкрила зустріч 

доповідь голови Львівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України М. Литвина «Надсяння; українське суспільно-політичне 

життя». В акції взяли участь понад 300 осіб із України та Німеччини, зокрема 

родина патріарха Української автокефальної Церкви Дмитрія. Залу оформлено 

стендами з генеалогічними деревами. Академію висвітлювали телеканали 

«Прямий», «5», «Західний. Інформаційний» та ін. 

23 лютого 2020 р. у Львівській філармонії відбулася урочиста академія 

«Українцями не народжуються – ними стають» на честь 125-ліття від дня 

народження діяча Української революції 1917–1921 рр. Василя Вишиваного. За 

ініціативою краєзнавців створено спецконверт, пам’ятні знаки та інформаційні 

таблиці у Львові та Золочеві. 

26 лютого 2020 р. у селі Вовчухи Городоцького району за участю 

місцевих краєзнавців урочисто відкрито і освячено меморіал «Героям 

Вовчухівської операції» на честь наступальної операції Галицької армії 1919 р. 



в ході польсько-української війни. Учасникам акції презентовано книгу 

радіотехніка-краєзнавця Мирона Николишина «Нариси з історії та генеалогії 

села Вовчухи» (Львів, 2018). На честь 100-річчя відзначення ЗУНР і Соборності 

Великої України за ініціативою місцевих активістів і краєзнавців у 2018–

2020 рр. встановлено десятки пам’ятних знаків та інформаційних таблиць. 

27 лютого 2020 р. у Львівському музеї історії релігії презентовано нові 

історико-краєзнавчі видання – «Українці Лежайська і околиць» (автори 

В. Середа, Р. Базилевич) та С. Заброварного «Українська гімназія у 

Перемишлі». Регулярно також презентувалися нові історико-краєзнавчі книги у 

Львівській обласній науковій бібліотеці за участю краєзнавців Івана Сварника, 

Миколи Литвина та ін. 

4 березня 2020 р. у Львівській національній науковій бібліотеці ім. 

В. Стефаника відбулися чергові Оссолінські читання, у яких взяли участь 

провідні науковці України та Польщі, педагоги та краєзнавці міста. Особливою 

гострою виявилася дискусія щодо міфу/образу «кресів», «східних кресів» у 

польському науковому і суспільному дискурсах. Дискутанти (М. Литвин, 

Л. Зашкільняк, Я. Грицак та ін.) пропонувати деполітизувати цей історико-

краєзнавчий термін і, за можливості, вживати лексеми «прикордоння», 

«пограниччя», «суміжні терени», «фронтир», «регіон».  

13 березня 2020 р. у Львівському національному університеті ім. Івана 

Франка проведено чергову історико-краєзнавчу конференцію «Історичні 

пам’ятки Галичини», співорганізатором якої стали кафедра історичного 

краєзнавства, нової та новітньої історії зарубіжних країн університету, 

Львівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 

Готується видання матеріалів конференції.  

 

За участю місцевих краєзнавців готувалися чергові номери львівського 

журналу «Локальна історія», у яких висвітлювалося минуле різних регіонів 

України, життя та діяльність знакових українських постатей. Інтерв’ю редакції 

часопису дав голова Львівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України М. Литвин. 



Надано консультації вчителям-краєзнавцям Турківського, Стрийського, 

Дрогобицького та Яворівського районів щодо вивчення та популяризації 

окремих дат з історії України, написання краєзнавчих нарисів; прорецензовано 

низку краєзнавчих рукописів. 

Наприкінці 2020 р. – початку 2021 р. презентацію книги члена Спілки 

Дмитра Чобота « Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 р.» (Львів, 20020) у 

Львові, Луцьку, Києві (Укрінформ); за її матеріалами надіслано лист до 

Президента України Володимира Зеленського. 

 

До Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України надійшло шість заяв про вступ до Спілки. 
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