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ІІІ Всеукраїнський історико-культурологіч-
ний форум «Сікорські читання» відбувся в день
народження Героя України Михайла Сікорсь-
кого – 13 жовтня. Захід, присвячений пам’яті
видатного музейного діяча, покликаний розви-
вати наукові, культурні та творчі зв’язки між іс-
ториками, краєзнавцями, культурологами, му-
зеєзнавцями, діячами мистецтва, зібрав яскраву
плеяду учасників – від студентської молоді до
відомих політиків. На форум завітали поважні
гості з різних областей України та місцева ін-
телігенція. У складі делегації Національної
спілки краєзнавців України його відвідали
Олександр Реєнт, Руслана Маньковська, Григо-
рій Савченко, Євген Букет, Володимир Дмит-
рук, Валентина Гончарова, Олександр Заваль-
нюк, Ярослава Ткачук. Гостями зібрання було
чимало колишніх та діючих працівників Націо-
нального історико-етнографічного заповідника
«Переяслав» – друзів та колег М.І. Сікорського. 

Співзасновники форуму ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» та гро-
мадська культурно-просвітницька організація
«Переяславський Скарб» разом з Національ-
ною спілкою краєзнавців України традиційно
запропонували учасникам та гостям форуму
змістовне наповнення. Це культурно-мистецькі
та наукові ініціативи, що об’єднали відомих в
Україні діячів науки, культури, освіти, пред-
ставників журналістської справи.  Зокрема, про-
грама цьогорічних заходів включила три
основні частини: урочисту (заходи по вшану-
ванню пам’яті М.І. Сікорського), виставково-
експозиційну та науково-презентаційну. Зо-
крема, основною подією урочистої частини, що
зібрала учасників форуму та широку громадсь-
кість у актовій залі переяславського універси-
тету стало друге за ліком вручення Премії імені
Героя України Михайла Сікорського Націо-
нальної спілки краєзнавців України. За вагомий
внесок у дослідження і збереження культурної
спадщини України та розвиток музейної
справи її було вручено цьогорічним лауреатам

які були визначені рішенням Президії прав-
ління НСКУ 1 жовтня 2014 року. Ними стали: 

Завальнюк Олександр Михайлович – про-
фесор кафедри історії України Кам’янець-По-
дільського національного університету імені
Івана Огієнка, доктор історичник наук, член
президії правління НСКУ;

Козій Ганна Іванівна – соратник М.І. Сі-
корського, співавтор наукової концепції та
структурного плану Музею народної архітек-
тури та побуту Середньої Наддніпрянщини в
Переяславі-Хмельницькому; 

Ткачук Ярослава Юріївна – директор Коло-
мийського музею народного мистецтва Гуцуль-
щини та Покуття імені Й. Кобринського Івано-
Франківської області;

Томенко Микола Володимирович – народ-
ний депутат України, засновник фонду Миколи
Томенка «Рідна Країна», доктор політичних
наук.

Цього ж дня в урочистій атмосфері заходу
ректору університету, академіку НАПН України,
доктору історичних наук Віктору Коцуру була
вручена Премія імені Дмитра Яворницького
Національної спілки краєзнавців України. Цією
високою нагородою було підкреслено його ва-
гомий внесок у справу вивчення, дослідження
і популяризації історико-культурних і природ-
них багатств рідного краю.

Нагороджував та вітав лауреатів голова
НСКУ Олександр Реєнт.

Зі сцени актової зали лунали вітальні ви-
ступи міського голови м. Переяслава-Хмель-
ницького Тараса Костіна, культуролога, багато-
річного друга та соратника М.І. Сікорського
Бориса Войцехівського, племінниці Валентини
Сікорської та інших гостей. Справжньою ми-
стецькою окрасою урочистої частини форуму
став виступ народного артиста України лау-
реата Державної премії імені Тараса Шевченка,
народного співака, кобзаря Василя Нечепи. Під
час урочистого зібрання усім присутнім було
представлено авторську трилогію заслуженого
журналіста України, краєзнавця, прижиттєвого



біографа Михайла Івановича Сікорського Ми-
коли Махінчука «Мереживо мінливого часу». 

У форматі читань Університетська бібліо-
тека запропонувала відвідувачам виставку книг
«Музейні барви України». Відбулися наукові
круглі столи: «Краєзнавство Переяславщини»:
дослідження, проблеми, постаті» та «Музейна
справа на Переяславщині» організовані та про-
ведені за участі науковців університету, студен-
тів та учнів шкіл. 

За усталеною традицією, складовою части-
ною форуму стали презентації, виставки, та май-
стер-класи. Зокрема, експозиція художніх творів
«Мистецькі обереги» об’єднала низку окремих
виставок з художнього мистецтва. Одна з най-
більш масштабних, де закарбоване дітище М.І.
Сікорського – переяславські музеї, виставка
робіт художника Сергія Сороки «Переяславська
Мнемосіна». На ній колегами та друзями митця
презентовано авторські графіку та живопис.
Упродовж форуму проводила роботу мистецька
майстерня під назвою «Даруємо добро і надію»
– дев’ять різноманітних майстер-класів з різних
мистецьких технік. Усі бажаючі могли не лише
побачити як виникають невеличкі шедеври, а й
особисто прийняти участь у їх створенні. 

На завершення форуму його учасники від-
відали Музей «Заповіту» Т.Г. Шевченка, де роз-
ташована меморіальна кімната М.І. Сікорсь-
кого. У виставковому залі експонувалась
авторська виставка переяславської мисткині,
члена Спілки дизайнерів України Ольги Стрі-
лець «Квітка-Душа» присвячена пам’яті музей-
ного патріарха України. 

Результатом роботи ІІІ Всеукраїнського істо-
рико-культурологічного форуму «Сікорські чи-
тання» стало пошанування науковою та твор-
чою громадою України пам’яті її Героя Михайла
Сікорського, а також налагодження тісних зв’яз-
ків між учасниками зібрання. Реалізація задумів
та ініціатив, що народилися на третіх «Сікорсь-
ких читаннях» вартує значних зусиль та повсяк-
часної спільної роботи. Найбільшої ж уваги з
боку культурної спільноти України сьогодні по-
требує збереження тих надбань, що залишили
по собі такі подвижники як П.Т. Тронько,
М.І. Сікорський, Б.Г. Возницький, І.М. Гончар
та багато інших діячів вітчизняної культури. Їх
внесок не можливо переоцінити поруч із зусил-
лями тих соратників та однодумців, хто допома-
гав їм у нелегкій справі – творенні та збереженні
національного культурно-історичного скарбу. 
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