ПРОТОКОЛ №1/19
засідання Ради ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво»
м. Київ
МВЦ, к/з 9

21 лютого 2019 року
початок о 17.00 год.

ПРИСУТНІ:
Голова Ради Товариства: Ткаченко В.В.
Заступники голови Ради:
Літошко Т.А.
Члени ради: Богдан М.І., Вощевський М.М., Демченко В.А., Жинський А.Л.,
Клименко Є.М., Кудін С.М., Леміш В.О., Моцар Л.В., Пінчук А.М., Поета М.В.,
Сирова О.В., Шкребель Г.П.
Запрошені: Гордієнко М.П. (Прилуцьке відділення), Калайда Г.П. (Варвинське
відділення), Кокта Г.І., Харченко Г.А. (Новгород-Сіверське відділення), Орішко
А.В. (Козелецьке відділення), Спутай С.М. (Куликівське відділення), Федяй В.О.
(Ріпкинське відділення), Скрипка Г.О., Сорокопуд Н.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обговорення концепції документального видання про видатних особистостей
з Чернігівщини.
Доповідає: Ткаченко В.В.
2. Організаційні (підсумки проведення загальних зборів та конференції, про
плани роботи відділень на 2019 рік, стан сплати членських внесків, стан передплати
на газету «Отчий поріг»).
Доповідає: Літошко Т.А.
СЛУХАЛИ: З першого питання порядку денного Ткаченко В.В.
запропонував на розгляд Ради таку концепцію підготовки видання про видатних
особистостей з Чернігівщини:
1. Видання складатиметься з двох томів. Орієнтовно це буде близько 1,5 тисячі
друкованих сторінок.
2. Критерії відбору:
• Книга має охопити багатовікову історію Сіверщини в іменах земляків,
народжених на цій землі.
• Період – від літописного до ХХІ століття мають скласти логічні за обсягом
документальні оповідки про видатних вихідців з Чернігівщини, які уславилися в
різних сферах суспільного життя: державні діячі, вчені, просвітяни, лікарі,
письменники, художники, музиканти й актори, винахідники тощо.
• Починаючи з ХХ століття, коли з'явилися в обігу почесні державні звання, при
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відборі кандидатів для подальшого розгляду встановити планку: в науці —
академіки різних Академій, народні артисти України та колишнього СРСР,
письменники – лауреати Державних премій, народні художники України та СРСР.
Звичайно, можуть мати місце окремі виключення.
3. Вимоги до матеріалів. Оповіді мають бути енциклопедичного характеру.
Проте, щодо обсягу кожної, мають бути враховані заслуги кожного героя розповіді,
його вклад у духовну скарбницю українського народу. Це може бути короткий — на
кілька сторінок — портрет, а може бути й розлога — до 15-20 сторінок науковопопулярна розвідка.
4. До кожного матеріалу (при можливості) подати фото, ілюстрації, малюнки,
заданої тематики тощо.
5. Не подавати жодної бібліографії, оскільки вона тільки зашкодить
сприйняттю книги в цілому й не відповідатиме жанровому призначенню.
6. Створити редакційну колегію, котра має остаточно оцінити якісний рівень
рукопису.
7. Визначити досвідченого редактора-упорядника для відбору й залучення
авторів матеріалів, а в подальшому й підготовці рукопису до друку.
8. Використати вже наявні матеріали (наші земляцькі газети «Отчий поріг»,
збірники Чернігівської бібліотеки ім. В. Короленка, обласного архіву тощо) як
основу рукопису.
9. Передбачити вступне слово голови земляцтва та керівників області у виданні.
10. Написати передмову обсягом до 20 друкованих аркушів про історичні
передумови розвитку Чернігово-Сіверщини впродовж 2-х тисячоліть та народжених
на її землі історичних постатей світового рівня.
11. Обговорити можливість створення покажчика імен визначних постатей, які
народилися в інших місцевостях (не на Чернігівщині), але здобували освіту,
працювали певний період на Чернігівщині.
На розгляд Ради
забезпечення проекту:

Ткаченко

В.В.

запропонував план

організаційного

1. Керівникам відділень до 12.03.2019 року подати списки видатних земляків
відповідно до критеріїв відбору та коротку анотацію про кожну особистість.
2. 12.03.2019 р. провести засідання Ради, на якому утворити робочу групу у
кількості 3-5 осіб для первинної обробки наданих матеріалів.
3. Робочій групі опрацювати надані матеріали, відібрати визначних
особистостей з кожного адміністративного району Чернігівської області та утворені
списки подати на розгляд Ради 28.03.2019 року.
4. Після погодження земляцькою Радою списків керівники районних відділень
разом з районними державними адміністраціями та міськими радами наповнюють
списки конкретними матеріалами про кожну особистість (2-15 аркушів формату
А-4, шрифт 14, інтервал 1).
5. Взяти до відома заяву керівника Менського відділення Довгого С.О., що він
бере на себе зобов’язання визначити досвідченого редактора-упорядника для
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відбору й залучення авторів матеріалів, а в подальшому й підготовці рукопису до
друку, а також визначити групу з комп’ютерного набору та редагування видання.
6. Визначити групу художників–низку земляків, які забезпечать пошук та відбір
ілюстрацій (фотоматеріалів) і художнє оформлення видання.
7. Визначити видавця книги, здатного забезпечити високий рівень друку та
оперативність у роботі.
8. Голові ревізійної комісії Проценку О.О. розпочати роботу із залучення
благодійників та здійснювати збір коштів на друк видання.
ВИСТУПИЛИ: Спутай С.М., Вощевський М.М., Поета М.В.,
Сирова О.В., які підтримали ідею видання книги та запропонували долучити до цієї
роботи районні державні адміністрації, організації краєзнавців та редакції місцевих
газет.
ВИРІШИЛИ:
1. Надіслати концепцію підготовки видання про видатних особистостей з
Чернігівщини та план організаційного забезпечення проекту керівникам всіх
відділень земляцтва для виконання.
до 27.02.2019,
відповідальна Літошко Т.А.
СЛУХАЛИ: З другого питання порядку денного Літошко Т.А.
поінформувала щодо стану сплати членських внесків, передплату на газету «Отчий
поріг», про плани роботи відділень на 2019 рік (додається).
Ткаченко В.В. підвів підсумки проведення загальних зборів та конференції.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

Голова засідання

Ткаченко В.В.

Секретар засідання

Літошко Т.А.
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