Вблизи Славянска продолжается установка ветряка
Ціна вільна

Видається з лютого 1994 р.
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ЗІ СВЯТОМ
VI з’їзд Національпам’ятні
дошки
У СЛОВ’ЯНСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ
ної спілки краєзнавців
М.Петренку, В.Сосюрі,
України, який відбувся
Б . С л у ц ь к о м у,
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ КРАЄЗНАВСТВА
23
січня
2017
роТ.Шевченку. Зараз поку, прийняв рішення про встановлення
стало питання про вшанування письменВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ КРАЄЗНАВСТВА та
ника та громадського діяча Григорія Данийого щорічне відзначення 28 травня.
левського, увічнення битви Ігоря НовгородУ цей день 1925 року в місті Харкові розСіверського з половцями на землях сучасної
почалася І Всеукраїнська конференція з
Слов’янщини, видання нових краєзнавчих
краєзнавства, під час роботи якої було створедоробок тощо.
но Український комітет краєзнавства.
З Днем краєзнавців присутніх привітала
Саме від цього дня, який вважається
голова Слов’янської міської організації Тетяофіційною датою заснування вітчизняного
на Лисак, ветеран краєзнавчого руху Віктор
краєзнавчого руху, веде відлік своєї історії
Скрипник, члени НСКУ Віктор Антоненко та
Національна спілка краєзнавців України.
Володимир Давиденко.
У містах і селищах Донеччини пройшли
Валерій Романько вручив Подяки НСКУ
відповідні заходи до цього дня. Краєзнавці
краєзнавцям Леоніду Щибрі та Валентині
Слов’янщини не залишилися осторонь –
Роговій. На звання лауреата Всеукраїнської
в офісі видавництва «Друкарський двір»
премії імені Петра Тронька рекомендована
зібралися члени Національної спілки краєзнавців кандидатура Ігоря Зоца.
України зі Слов’янська, Краматорська. Ізюмщини. З
Від імені громади шанувальників рідного краю Віктор
привітанням та невеликою доповіддю виступив голова Скрипник вручив Валерію Романьку Посвідчення про
Донецької обласної організації НСКУ Валерій Романь- визнання його Отаманом донецьких краєзнавців та
ко. Він нагадав про нелегкі сторінки історії розвитку додав Отаманську булаву. Цим самим колеги визнаукраїнського краєзнавства, розповів про досягнення та ли вагомі заслуги багаторічного керівника обласної
перспективи краєзнавчого руху на Донеччині. Чималих організації (з 2003 р.), засновника Слов’янської міської
успіхів досягли краєзнавці Слов’янська: традиційними краєзнавчої організації (1991), автора багатьох проектів,
стали
Петренківське
свято,
фестивалі-конкурси краєзнавчих видань, Почесного краєзнавця України, ла«Любіть Україну», «Поетичний десант у Слов’янську», уреата Всеукраїнських краєзнавчих премій імені Петра
щорічне вручення літературно-мистецької премії імені Тронька та імені Дмитра Яворницького.
М.Петренка, відзначення активних дослідників рідного
Тетяна ЛИСАК,
краю званням «Почесний краєзнавець Донеччини». З
голова Слов’янської міської організації НСКУ,
ініціативи краєзнавців і при їхній активній участі відкриті
Почесний краєзнавець Донеччини

