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НОВІ ВИДАННЯ

Вышли из печати материалы
научных конференций, посвященных
100-летию со дня рождения
М.К.Каргера, опубликованные в
четвертом сборнике Архитектурно-
археологического семинара “Труды
Государственного Эрмитажа: Т.46:
Архитектура и археология Древней
Руси: материалы научной конфе-
ренции, посвященной 100-летию со
дня рождения М.К.Каргера (1903-
1976)” (СПб., 2009. - 422 с.).

Материалы двух научных конфе-
ренций посвящены памяти археолога и
историка искусства Михаила
Константиновича Каргера (1903-1976),
чья сложная, но чрезвычайно рельефная
личность ярко предстает в воспо-
минаниях младших коллег и учеников.
Имя Михаила Константиновича нераз-
рывно связано не только с Институтом
истории материальной культуры (он же
ГАИМК и ЛОИА), чьим фактическим

воспитанником, сотрудником и, наконец, директором он являлся, и кафедрой истории
искусств Ленинградского университета, на которой преподавал и которой немало
лет заведовал, но и с Государственным Эрмитажем, хранящим коллекции его
находок.

Наиболее выдающийся вклад ученого связан с исследованием древне-
русского зодчества домонгольского периода. Целый ряд авторов сборника
возвращаются в своих статьях к объектам каргеровских раскопок (Десятинная
церковь, храмы Зарубского монастыря под Киевом, “Изяславльское” городище,
новгородская церковь Андрея Стратилата), а также к темам, близким научным
интересам Михаила Константиновича (историческая топография Киева, зодчество
древнего Полоцка, монументальная живопись).

Особый интерес представляют статьи украинских исследователей
Е.И.Архиповой, Л.И.Виногродской, В.Б.Звагельського, Г.Ю.Івакина, А.Л.Казакова,
В.А.Петрашенко А.Е.Черненко и других, посвященные изучению огромного
наследия М.К.Каргера, кругу его научных интересов, истории древнего Галича и
интерпретации одного из “темных” мест “Слова о полку Игореве”.

Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов, а
также всех интересующихся вопросами истории, археологии и архитектуры времен
Киевской Руси.
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Побачив світ п’ятий випуск
альманаху громадського об’єднання
“Сумське земляцтво в м.Києві
“Земляки”  (Суми, 2009. - 296 с.).

У виданні представлені: хро-
нологія подій життя Сумського зем-
ляцтва у місті Києві за 2008-2009 роки;
лауреати премії імені Олександра Олеся;
книги земляків; ювілейні дати видатних
діячів; краєзнавчі розвідки; твори
письменників-ювілярів, пов’язаних із
Сумщиною; 350-річчя Конотопської
битви; події життя Сумської області за
2008-2009 роки.

Видання стане у нагоді крає-
знавцям, літературознавцям, історикам
та всім, хто цікавиться минулим та
сучасним життям Сумщини.

  *   *   *

Побачив світ четвертий випуск
“Путивльського краєзнавчого
збірника” (Суми, 2008. - 262 с.).

Традиційно це видання пропонує
читачеві наукові статті та публікації з
історії, археології, етнографії, культури
Путивльщини та суміжних територій. У
збірці представлені архівні документи та
матеріали, що значно доповнюють
знання про історію та культуру регіону,
додають нового забарвлення у
скарбницю крає-знавчих досліджень.

Видання розраховане на науковців,
краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться
історичною минувшиною Путивльщини.


