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ЗБірники Матеріалів
про історію і сучасність 

волинськоГо краю

Минуле і сучасне Волині та Поліс-
ся. Волинське полісся та Маневиччина 
в Європейській та українській історії. 
Науковий збірник. Випуск 38. Матеріали 
XXXVIII Міжнародної наукової істори-
ко-краєзнавчої конференції, смт. Ма-
невичі. Упоряд. А. Силюк, П. Хомич. – 
Луцьк, 2011. – 317с.: іл. Минуле і сучас не 
Волині та Полісся. Волинь у 1941 ро ці: 
люди, події, факти. Сторінки історії 
Іваничівщини. Науковий збірник. Випуск 
39. Матеріали XXXIX Всеукраїнської на-
укової історико-краєзнавчої конферен-
ції, смт. Іваничі. Упоряд. А. Силюк, Л. Куль. – Луцьк, 2011. – 362 с.: іл. Минуле 
і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в істо-
рії України та Волині. Випуск 40. Матеріали ХХХХ Всеукраїнської наукової 
історико-краєзнавчої конференції, смт. Стара Вижівка. Упоряд. А. Силюк, 
В. Недзельський. – Луцьк, Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волинь 
поліграф”тм, 2011. – 384 с.: іл.

У 2011 році вийшли друком три збірники матеріалів наукових іс-
торико-краєзнавчих конференцій, в роботі яких брали участь архівіс-
ти Волині. Проведені конференції якнайкраще демонструють спільне 
прагнення дослідників, краєзнавців, науковців, архівних працівників, 
студентів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, представників гро-
мадськості до написання правдивих сторінок як суперечливої укра-
їнської історії, так і кожного регіону та населеного пункту, зокрема. 
Статті та повідомлення наукових збірників пропагують чітке бачення 
майбутнього крізь призму різнорівневих надбань і набутого досвіду 
минулих поколінь, виховуючи щемні почуття духовних зв’язків, спо-
нукуючи громадян, особливо молодь, до відродження глибинної істо-
ричної пам’яті, пробуджуючи сонні струни любові до отчого краю, та 
стверджують думку Вільяма фолкнера: “Клаптик рідної землі, навіть 
завбільшки в поштову марку, заслуговує того, щоби про нього писали, 
і не вистачить життя, аби сказати про нього все”.

* Багнюк Марія Григорівна – заступник директора Державного архіву Во-
линської області.
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XXXVIII міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція 
“минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинське полісся та маневич-
чина в Європейській та українській історії” – науковий захід, присвяче-
ний 20-річчю незалежності України, який був проведений 13–14 трав-
ня 2011 року і став помітною та визначальною подією в регіональному 
краєзнавчому житті. це вже четверта наукова конференція з історії ма-
невицького краю.

організаторами заходу виступили управління культури і туризму 
Волинської облдержадміністрації, маневицька районна державна ад-
міністрація, маневицька районна рада, Волинський національний уні-
верситет імені Лесі Українки, Відділення інституту Дослідів Волині 
у Вінніпезі при ВнУ, Волинський краєзнавчий музей, маневицький 
краєзнавчий музей, Державний архів Волинської області, Волинська 
обласна організація національної спілки краєзнавців України, ДП 
“Волинські старожитності” ДП нДц “охоронна археологічна служба 
України” інституту археології HAH України, Волинська обласна ре-
дакційна колегія тому “звід пам’яток історії та культури Волинської 
області”.

науковий збірник матеріалів складається з таких основних розді-
лів: Волинське Полісся та маневиччина у європейській та українській 
історії; загальні питання історичного краєзнавства.

Статті та повідомлення учасників конференції розповідають про 
археологічні пам’ятки та про історію храмів, про народні звичаї та об-
ряди краю, про події Першої світової війни та Великої Вітчизняної вій-
ни на території маневицького району. Працівники Держархіву Волин-
ської області підготували повідомлення на основі архівних документів, 
зокрема про партизанський рух на маневиччині, його зародження, ста-
новлення та кількісне зростання (директор архіву Володимир Гика); 
про православні храми містечка Чарторийськ (головний спеціаліст від-
ділу інформації та використання документів наф Любов Коць). Вико-
ристання архівних джерел у поданих матеріалах підтверджує науково-
історичну цінність публікацій.

XXXIX Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
“минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинь у 1941 році: люди, по-
дії, факти. Сторінки історії іваничівщини” – науковий форум, який був 
проведений 22 червня 2011 р., присвячений 20-й річниці незалежності 
України та 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни.

організаторами заходу виступили управління культури і туризму 
Волинської облдержадміністрації, іваничівська районна державна ад-
міністрація, іваничівська районна рада, Волинський національний уні-
верситет імені Лесі Українки, Відділення інституту Дослідів Волині у 
Вінніпезі при ВнУ, Волинський краєзнавчий музей, іваничівський іс-
торичний музей, Волинський регіональний музей українського війська 
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та військової техніки, Державний архів Волинської області, Волин-
ська обласна організація національної спілки краєзнавців України, ДП 
“Волинські старожитності”, ДП нДц “охоронна археологічна служба 
України” інституту археології HAH України, Волинська обласна ре-
дакційна колегія тому “звід пам’яток історії та культури Волинської 
області”.

науковий збірник матеріалів складається з таких основних розді-
лів:

– сторінки історії іваничівщини;
– Волинь в роки Другої світової війни: люди, події, факти;
– загальні питання історичного краєзнавства.
Статті та повідомлення учасників конференції розповідають про ар-

хеологічні дослідження та про історію населених пунктів краю. знач на 
частина матеріалів висвітлює події періоду Великої Вітчизняної війни, 
а саме – події червня 1941 року, які передували початку Великої Віт-
чизняної війни; виселення цивільного населення із західних областей 
України у 1939–1941 рр., особливості репатріації радянських громадян 
після Другої світової війни (український вектор). Стаття “Волинь і іва-
нівський (колишній Порицький) район напередодні та в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941–1945 роки)” директора Державного архіву Во-
линської області Володимира Гики, підготовлена на основі архівних 
документів, глибоко висвітлює життя населення Порицького району 
передвоєнного періоду, тяжких років окупації та труднощі відбудови 
району після звільнення від німецьких окупантів.

ХХХХ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
“минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населе-
ні пункти в історії України та Волині”, яка була проведена 20 грудня 
2011 року, присвячена 20-й річниці незалежності України, 45-й річни-
ці утворення Старовижівського району, 500-й річниці першої згадки 
с. Паридуби, 490-й річниці першої згадки с. Чевель, 480-й річниці пер-
шої згадки с. Буцин, 140-й річниці церкви різдва Пресвятої Богородиці 
с. Чевель. це вже третя конференція з історії краю.

науковий збірник матеріалів складається з таких основних розді-
лів:

– сторінки історії Старовижівщини;
– історія та сучасність населених пунктів Старовижівщини;
– етнографія Старовижівського краю;
– загальні питання історичного краєзнавства та волинезнавства.
Статті та повідомлення учасників конференції розповідають про ар-

хеологічні пам’ятки та про історію населених пунктів, про історію хра-
мів та про народні звичаї і обряди краю; висвітлюють перебіг воєнних 
подій на Старовижівщині в роки Великої Вітчизняної війни, зокрема 
невідому битву солдат – “штрафників”. Серед інших повідомлень чіль-
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не місце посідають основані на архівних джерелах роботи волинських 
архівістів: про церковні храми Старовижівщини (підготовлена дирек-
тором архіву Володимиром Гикою), про історію Старовижівського ра-
йону (підготовлена співробітником трудового архіву Старовижівської 
районної ради Сергієм Карпуком), про архівне будівництво на теренах 
Старовижівського району (підготовлена начальником архівного відділу 
Старовижівської райдержадміністрації надією Кручковською).

окрім архівістів, участь у конференціях взяли дослідники, краєз-
навці, науковці, студенти, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, пред-
ставники громадськості.

ці видання стали вагомим внеском у вивчення та дослідження 
багатогранної історії мальовничого Волинського краю і можуть бути 
корисними як для істориків, архівістів, працівників музеїв, бібліотек, 
краєзнавців, студентської та учнівської молоді, так і для всіх охочих 
доторкнутися до невичерпних джерел власної історії. Водночас участь 
архівістів Волині у цій справі підтверджує високу місію архівів – спри-
яти справі збереження людського історичного досвіду.


