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Побачила світ монографія
Звагельського В.Б. “Історична географія
Лівобережної України доби
Середньовіччя (в контексті досліджень
“Слова о полку Ігоревім”)”. - Київ-Суми,
видавництво Сумського державного
університету, 2010. - 236 с. У монографії
розглядаються історико-географічні
питання “Слова о полку Ігоревім”,
пов’язані з походом сіверських полків під
керівництвом Ігоря Святославича у
Половецький Степ навесні 1185 р. На
основі даних давньоруських літописів,
писемних джерел XIV-XVII ст.,
археологічних та топонімічних матеріалів
вперше здійснено комплексний аналіз
історико-географічної інформації щодо
розташування стародавніх сухопутних
комунікацій Лівобережжя України.

Проведено аналіз численних версій
щодо локалізації географічних об’єктів
періоду Київської Русі, запропоновано

низку гіпотез, що стосуються маршруту походу Ольговичів.
Для істориків, археологів, викладачів та усіх, хто цікавиться вітчизняною

минувшиною.

*     *     *

Вийшов друком шостий випуск
“Путивльського краєзнавчого збірника”
(Путивльський краєзнавчий збірник. -
Вип.6 / Державний історико-культурний
заповідник у м.Путивлі. - Суми:
Університетська книга, 2010. - 534 с.), що
містить матеріали науковців і краєзнавців
України, Росії, Молдови. Традиційно у
збірнику представлені дослідження
природничого, археологічного, топо-
німічного, мистецтвознавчого спря-
мування. Заслуговують на увагу публікації
невідомих раніше документів, що уперше
вводяться до наукового обігу і містять
низку історико-географічних орієнтирів
земель Середнього Посеймя.
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Вийшов друком другий випуск “Конотопських читань”  (“Конотопські
читання” Випуск ІІ. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2011.
- Конотоп. - 180 c.).Важливе місце
відведено біографіям відомих земляків,
зокрема: видатному історику Лівобережної
України О.М.Лазаревському та його
родині; досліднику Полтавської битви
І.Ф.Павловському; також висвітлюються
маловідомі сторінки життя та діяльності
збирача творів мистецтва на Сумщині
С.П.Крачковського; друкуються мало-
відомі сторінки біографії економіста,
земського статистика Т.І.Осадчого та
матеріали про життєвий і творчий шлях
засновниці Дитячого театру і
Московського Державного Академічного
Дитячого музичного театру Наталії Сац
та ін. Ряд науковців розкриває особливості
протікання суспільних явищ на території
Лівобережної України у дорадянський та
радянський періоди, зокрема, автори
розглядають деякі аспекти становлення
медицини, висвітлюють маловідомі факти
з досвіду шовківництва у Батуринському
краї, надають відомості з історії телефонізації, розкривають тенденції розвитку та
особливості книготоргівлі на Сумщині.

*     *     *

Вийшла друком книга: Таранушенко
С.А. Наукова спадщина. Харківський
період. Дослідження 1918-1932 рр.: моно-
графічні видання, статті, рецензії, додатки,
таранушенкознавчі студії, ілюстрації,
довідкові матеріали / упоряд. О.О.Савчук,
М.М.Красиков, С.І.Білоконь; передм.
С.І.Білоконя; підготовка тексту та прим.
О.О.Савчука, М.М.Красикова; авт. після-
мови та наук. ред. М.М.Красиков. - Харків:
Видавець Савчук О.О., 2011. - 692 с., 702 іл. -
(Серія “Слобожанський світ”. Випуск 1).

Видання підготовлено до 35-річчя
від дня смерті С.А.Таранушенка.

Пропоноване видання є про-
довженням роботи над науковою
спадщиною харківського періоду
С.А.Таранушенка, що почалася із видання
двотомника: Таранушенко С.А. Наукова
спадщина. Харківський період.
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Дослідження 1918-1932 рр.: монографічні видання, статті, рецензії, додатки,
таранушенкознавчі студії / упоряд. О.О.Савчук, С.І.Білоконь; підготовка тексту та
прим. О.О.Савчука, М.М.Красикова; наук. ред. М.М.Красиков; передм.
С.І.Білоконя; прим. О.О.Савчука. - Харків: Видавництво “Атос”, 2009. - 432 с. -
(Серія “Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини”; вип.4.); Таранушенко
С.А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр.: ілюстрації
та довідкові матеріали / упоряд. М.М.Красиков, О.О.Савчук; наук. ред. та автор
передм. М.М.Красиков. - Харків: Видавництво “Атос”, 2010. - 220 с. - (Серія “Студії
з фольклору та етнографії Слобожанщини”; вип.5.).

Представлене видання є виправленим і суттєво доповненим, особливо
ілюстративними матеріалами, розширені текстова частина, коментарі,
вдосконалений довідковий апарат.

Монографічні видання подано у хронологічному порядку, статті й рецензії
поділено на тематичні підрозділи, які у свою чергу упорядковано хронологічно.

У додатках вміщено рецензії (1922-1933 рр.) українських мистецтвознавців
В.Січинського, Д.Щербаківського, А.Андрієвського, М.Марковського, Д.Чукіна,
Н.Коцюбинської, М.Голубець на праці, що публікуються у цьому виданні.

У “Таранушенкознавчих студіях” представлено роботи сучасних дослідників
життя та наукової спадщини автора книги: В.Цибка, В.Пуцка, Т.Косміної, В.Сушко,
І.Чернікової, М.Красикова.

У розділі “Ілюстрації” подано рисунки, креслення та фото, а також альбоми
“Пам’ятки мистецтва старої Слобожанщини” та проспект “Українське малярство”
- виключно ілюстративні праці. У довідкових матеріалах - примітки до представлених
праць, ІІІ-ІV розділи “Катальогу першої виставки української старовини”, “Звіт
Музею українського мистецтва за 1925-26 академічний рік”, надрукований у
бюлетені Укрнауки за 1927 р., “Каталог виставки української книжкової графіки”
(1929 р.), примітка С.І.Білоконя до замітки “Нахабний плагіят”, вибране листування
С.А.Таранушенка з П.Д.Мартиновичем та Ю.П.Ступаком, перелік ілюстрацій,
іменний, географічний та предметний покажчики.

Пропонована збірка класика українського мистецтвознавства
С.А.Таранушенка (1889-1976) містить бібліографічні раритети, що жодного разу
не перевидавалися, низку архівних матеріалів, а також праці сучасних дослідників,
написані спеціально для цієї книги. Частина фотоматеріалів друкується вперше,
інші ілюстрації здебільшого не републікувалися.

Видання розраховане на істориків архітектури, мистецтвознавців, краєзнавців,
а також усіх, кого цікавить історія української культури.

*     *     *


