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Г. О. Клепак*

Вручення премії Національної
спілки краєзнавців України
імені Дмитра Яворницького
Висвітлено урочистості з нагоди вручення премії Національної спілки
краєзнавців України імені Дмитра Яворницького.
Ключові слова: Національна спілка краєзнавців України; премія імені
Дмитра Яворницького.

5 грудня 2009 р. у Колонному залі
імені М. В. Лисенка Національної філармонії України за участю представників вищих органів влади, краєзнавчої
громадськості та творчих спілок, діячів
науки, культури і освіти, представників
міністерств і відомств, обласних земляцтв у Києві, працівників засобів масової інформації Національна спілка краєзнавців України влаштувала Урочистості
з нагоди вручення премії імені Дмитра
Яворницького Національної спілки краєзнавців України за 2009 рік.
Загальноукраїнська премія імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України – найвища нагорода Спілки. Вона присуджується щорічно окремим краєзнавцям, колективам краєзнавців або
краєзнавчим організаціям і установам за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних
багатств рідного краю. Премія заснована 1991 року рішенням правління Всеукраїнської спілки краєзнавців. Її лауреатами стало близько 40
краєзнавців, установ та організацій.
Звання лауреата премії 2009 року здобув Василь Євдокимович
Устименко – відомий краєзнавець, автор, співавтор і упорядник понад 20 книг з історії Чернігівського краю, один із фундаторів Служби
спеціального фельд’єгерського зв’язку незалежної України, держслужбовець 2-го рангу, лауреат літературної премії ім. М. Коцюбинського,
* Клепак Григорій Олексійович – заступник голови Національної спілки
краєзнавців України, заслужений працівник культури України.
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народний посол України, дійсний член
Товариства “Інтелект нації”, подвижник
збереження історико-культурної спадщини України, генерал-майор внутрішньої служби України.
З нагоди презентації щорічної краєзнавчої премії імені Дмитра Яворницького та вшанування її лауреата 2009 року
на адресу учасників урочистостей надійшли теплі привітання від Президента
України Віктора Ющенка та Прем’єрміністра України Юлії Тимошенко.
На урочистостях виступили: голова
Національної спілки краєзнавців України, академік НАН України, Герой України Петро Тронько; генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, академік НАН України Олексій Онищенко; голова
Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України
Борис Олійник; перший заступник Голови Державного комітету архівів України, д.і.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
Ірина Матяш; голова Ради товариства “Чернігівське земляцтво”, голова
Асоціації земляцтв України Віктор Ткаченко; директор Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького, заслужений працівник
культури України Надія Капустіна, голова правління Чернігівської обласної організації Спілки, д.і.н., професор, декан історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка Олександр Коваленко, директор видавництва “Етнос” Любов
Головко.
Щирі слова вдячності за краєзнавчу роботу В. Устименку висловили лауреати премії попередніх років – директор Національної історичної бібліотеки України Алла Скорохватова; голова правління Хмельницької обласної організації НСКУ, декан історичного факультету
Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка,
д. і. н., професор Лев Баженов, декан історичного факультету Донецького національного університету, професор, д. і. н. Петро Добров
та професор цього вузу Олександр Бут, професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Геннадій Бондаренко, директор Центру краєзнавства при Харківському національному університеті
ім. Василя Каразіна, професор цього вузу Сергій Куделко.
Учасників зібрання також привітали артисти Національної філармонії України, численні земляки з Чернігівського краю та односельчани В. Є. Устименка з рідного села Жукля Корюківського району, представники інших обласних земляцтв у Києві, краєзнавчий актив України
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з Волині, Слобожанщини, Донбасу, Тернопільщини, Хмельниччини,
Криму, Севастополя та інших регіонів України.
Освещены торжества по случаю вручения премии Национального союза
краеведов Украины имени Дмитрия Яворницкого.
Ключевые слова: Национальный союз краеведов Украины; премия имени Дмитрия Яворницкого.
Highlighted the celebrations of the awards of premium of the National union
countrysider’s of Ukraine named by Dmytro Yavornytskyi.
Keywords: the National union countrysider’s of Ukraine; premium named by
Dmytro Yavornytskyi.

Н. К. Богунова*

Відзначення премією
імені Василя Веретеннікова
Згідно з Положенням про премію імені Василя Веретеннікова та на
підставі рішення Наукової ради Держкомархіву від 8 грудня 2009 року
(протокол № 1) премією імені Василя Веретеннікова 2009 року у номінації археографія, архівна евристика в розмірі дві тисячі гривень з врученням дипломів лауреатів відзначено директора Державного архіву
Чернігівської області Р.Б. Воробей, начальника відділу використання
інформації документів Н.М. Полетун та головного спеціаліста відділу
використання інформації документів цього ж архіву А. В. Морозову за
підготовку бібліографічного довідника “Черниговские губернаторы и
вице-губернаторы: личности и государственно-общественные деятели”.
Про це йдеться в наказі Голови Державного комітету архівів України
О. П. Гінзбург.
Цим же документом зобов’язано директорів державних архівних
установ вжити заходів щодо заохочення наукових досліджень працівників у сфері архівознавства, документознавства, археографії та активніше залучати до участі у конкурсі на здобуття премії ім. В. Веретеннікова архівну та наукову громадськість.
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