СУМСЬКА СТАРОВИНА 2017 № LІ

115

РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ
ВЛАСЕНКО В. М.1

ДО ЮВІЛЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр.
10 січня 2018 р. в актовій залі Сумської універсальної обласної
наукової бібліотеки відбулася презентація серії з 14 науководокументальних книг, що побачили світ завдяки фінансовій підтримці
Сумської обласної ради та сприянню Сумської державної адміністрації.
Автори книг – члени Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).
За словами голови Сумської обласної організації НСКУ Олега
Корнієнка, така кількість краєзнавчих книг за рахунок обласного
бюджету вийшла вперше. Більшість з них присвячена українському
національно-визвольному руху та 100-річчю Української революції
1917-1921 рр. Історик розповів про сам проект та його реалізацію у
2016-2017 рр.
З
вітальним
словом
виступив
керівник
апарату
облдержадміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що 2017 р. був
«проривним» у місцевому книговиданні, оскільки на його підтримку
було витрачено з обласного бюджету близько 1 млн гривень. За його
словами, важливо всім нам знати про події Української революції й
участь в них наших земляків, адже через 100 років події повторюються.
Наше завдання сьогодні – запобігти тим помилкам, які призвели до
поразки революції століття тому. Виступаючий зазначив, що книги
надійдуть до районних і міських бібліотек, музеїв, обласного
державного архіву, середніх і вищих навчальних закладів.
У своєму виступі народний депутат Олег Медуниця зазначив, що
завдяки краєзнавцям ми всі разом виконуємо непросте завдання –
повертаємо із забуття імена уродженців Сумщини, які брали участь у
національно-визвольному русі й Українській революції 1917-1921 рр.
Це дуже важливо у контексті поглиблення національної свідомості та
самоідентифікації населення області.
Автор-упорядник 6 книг Геннадій Іванущенко коротко розповів
про кожну з них. Хронологічно вони охоплюють період 1917-1990 рр. і
стосуються різних аспектів протистояння з більшовиками та
радянським режимом. Усі вони написані на основі документів і
матеріалів Державного архіву Сумської області. Це різножанрові
видання – не тільки збірники документів, альбом листівок і газет
періоду революції, але і збірка нарисів про уродженців Сумщини –
борців за волю України.
Книга доцента Сумського державного університету Валерія
Власенка присвячена уродженцям Сумщини – учасникам Української
революції 1917-1921 рр. Серед них – військові і громадські діячі,
архітектори і письменники, агрономи й економісти, лісівники та
юристи. Йдеться про тих осіб, які брали безпосередню участь у
розбудові Української Народної Республіки, Української Держави
(гетьманат П. Скоропадського) та Західноукраїнської Народної
Республіки, але після поразки революції змушені були емігрувати.

Власенко Валерій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент,
Сумський державний університет (Україна).
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Упорядники книги про інакодумство на Сумщині В’ячеслав
Артюх і Володимир Садівничий розповіли про своє видання у контексті
збереження історичної пам’яті та формування політики історичної
пам’яті в Україні взагалі й у регіоні зокрема. Йшлося також про
необхідність донести інформацію про ці видання до широкого кола
читачів.
Книга історика і краєзнавця Галини Корогод присвячена селу
Лікарському. Історія окремого населеного пункту показана крізь призму
важливих подій на території Північно-Східної України у ХVІІ-ХХ ст., в
тому числі й Української революції 1917-1921 рр.
У двох книгах Олега Корнієнка йдеться про історію нашого краю
ХVІІ- ХVІІІ ст. Перша – збірник документів з історії Сумського
слобідського козацького полку, друга – нариси про зброю, спорядження
та символіку козацького війська. Автор-упорядник розповів про
військові традиції козаків, які варто використати в сучасних умовах
військового протистояння на Сході України й у виховній роботі серед
молоді.
Краєзнавець Шаміль Акічев не тільки представив збірку
«Конотопщина – рідний край», але і розповів про краєзнавчі студії в
Конотопському районі впродовж останніх 10 років.
Презентовані книги:
1. Сумський краєзнавчий збірник.
2. Власенко Валерій. Уродженці Сумщини – учасники Української
революції 1917-1921 рр.
3. Іванущенко Геннадій. Повстанський рух 20-х - 30-х років
ХХ століття на Сумщині.
4. Іванущенко Геннадій. Українське відродження 1917-1920 років
на Сумщині.
5. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. - Т. 1.
6. Іванущенко Геннадій. ОУН-УПА на Сумщині. - Т. 2.
7. Інакодумство на Сумщині (1955-1990) / упор.: В. Артюх,
Г. Іванущенко, В. Садівничий.
8. Конотопщина – рідний край. Збірник.
9. Ткаченко Борис. Погром.
10. Корогод Галина. Село Лікарське в контексті історії Слобідської
України.
11. Іванущенко Геннадій. Сумчани в боротьбі за волю.
12. Іванущенко Геннадій. Українська революція 1917-1920 рр. в
листівках та газетах: Альбом.
13. Корнієнко Олег. Сумський слобідський козацький полк. Збірник
документів.
14. Корнієнко Олег. Зброя, спорядження та символіка козацького
війська.
У заході взяли участь представники місцевої влади, громадськість,
історики, краєзнавці, викладачі, студентська й учнівська молодь.

