
 

 

 

 

 

 

 

Презентація монографії 

 

«Нариси з історії освоєння  

Південної України XV-XVIII ст.» 

 

 

 

 

Онлайн подія на платформі Zoom 

Час: 9 грудня о 15:00 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/99325968315?pwd=ODk2WnBmdDN2UkNVQ0dGZUNmTVJyQT09 

Ідентифікатор конференції: 993 2596 8315 

Код доступу: 171065 

 

9 грудня 2020 р. Одеська національна наукова бібліотека спільно з Південним 

міжрегіональним відділенням реалізації політики національної пам’яті в регіонах 

Українського інституту національної пам’яті презентує колективну монографію  

«Нариси з історії освоєння Південної України XV-XVIII ст.» (Київ : К.І.С., 2020 р.).  

Представлене видання – колективна монографія присвячена історії Південної 

України XV-XVIII ст., одна зі складників повернення пам’яті про доімперський 

період історії Південної України, де висвітлюються різни аспекти історії поселень 

регіону в період XV-XVIII ст. та механізми символічного присвоєння простору, які 

використовувала Російська імперія. Над книгою працювали українські історики,  

дослідники минулого Південної України (В. Грибовський, С. Чирук, Б. Черкас, В. 

Брехуненко, Т. Гончарук, В. Полторак, О. Середа, О. Репан, І. Синяк та П. Бойко). 

На сторінках видання представлені результати їхніх наукових пошуків і 

осмислення минулого степових просторів. Основну увагу  приділено питанням 

урбогенезису, бо теза про винятково імперський характер міст, що існують у 

Південній Україні, досі жива і навіть закріплена в офіційних датах початків міської 

історії. Ціла низка матеріалів у цій книжці присвячена історії південно-західної 

частини регіону, де автори  говорять не тільки про Одесу, але й про українські 

міста, що, безперечно, мають походження давніше останньої чверті XVIII ст.  

Захід відбудеться за участі представників влади, зокрема Різникової Ярослави 

Олексіївни, заступника директора Департаменту – начальника управління 

культури, національностей та релігій Департаменту культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 

https://zoom.us/j/99325968315?pwd=ODk2WnBmdDN2UkNVQ0dGZUNmTVJyQT09


адміністрації; учених і авторів видання: Бачинської Олени Анатоліївни, д.і.н., 

професора, завідувач кафедри історії України факультету історії та філософії ОНУ 

ім. І.І.Мечникова; Гончарука Тараса Григоровича, д.і.н., професора кафедри історії 

України факультету історії і філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова; Полторака 

Володимира Миколайовича, к.і.н., доцента кафедри історії України факультету 

історії і філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова; Середи Олександра Григоровича, к.і.н., 

наукового співробітника Інституту Сходознавства ім. А. Кримського НАН 

України, викладача гуманітарного факультету Стамбульсьского університету та 

інших. 

У презентації у форматі Zoom-конференції братимуть участь провідні науковці, 

журналісти, бібліотекарі, представники громадських організацій, студентство та 

митці. 

Під час презентації експонуватиметься книжкова виставка «Слово до 

прийдешнього: козацькі літописи XVІ-XVIII ст.». 

 

Для довідок: 718-53-39, biblio.odessa@gmail.com (відділ зв`язків з громадськістю 

та реклами бібліотеки) 


