ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ
VI З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ
Дорогі співвітчизники!
23 січня 2017 року в м. Києві відбувся VI з’їзд Національної спілки
краєзнавців України. Науковці, діячі культури, освітяни, представники державних і
громадських організацій зібралися, щоб обговорити актуальні питання діяльності
Спілки, її місця та ролі в зміцненні української державності.
Вже більше, ніж 90 років Національна спілка краєзнавців України здійснює
дослідницько-творчу діяльність у галузі краєзнавства, історії та культури в співпраці
з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й
освіти, громадськими організаціями, зарубіжними колегами.
Члени НСКУ своєю невтомною працею сприяють відродженню та
примноженню духовності та історичної пам’яті українського народу. Прагнучи
виховувати в громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до
історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів,
пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого ставлення до скарбів рідної природи,
Спілка залучає до активної краєзнавчої роботи представників усіх верств населення,
незалежно від національної, політичної чи релігійної належності, особливу увагу
звертаючи на молодь, формує в неї стійке почуття патріотизму і любові до рідної
землі.
Здобутки та напрацювання Національної спілки краєзнавців України з
дослідження історії міст, містечок і сіл держави, її діяльність спрямована на
збереження пам’яток історії та культури України.Протягом десятиліть Спілка
підтверджує свій статус об’єднавчого центру професійних дослідників і літописців
рідного краю, кожен представник якого докладає максимум зусиль в ім’я
утвердження історичної правди про минуле України та роботи на благо кращого
майбутнього для нашої держави.
Діяльність НСКУ, серед іншого, спрямована на підтримку історичного,
освітянського, музейного, культурно-мистецького, етнографічного, туристичного,
природничого, пам’яткознавчого та бібліотечного краєзнавства. Делегати VI з’їзду
закликають усіх, хто любить свій рідний край і працює на благо України та
українського народу об’єднуватися довкола Національної спілки, координувати
свою роботу і консолідувати зусилля, спрямовані на вивчення, дослідження та
збереження пам’яток матеріальної і духовної культури.
Дорогі друзі, щиро впевнені, що лише спільна та активна робота краєзнавчої
спільноти здатна примножити і зміцнити українське суспільство та державність.
Миру нашій землі, злагоди та спокою, добра і щастя на благо нашої рідної
України!
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