УМОВИ
проведення ХІ обласних літературно-краєзнавчих Куценківських читань
З 2008 р. у м. Кропивницькому, на базі міського літературно-меморіального музею
І.К.Карпенка-Карого проходять щорічні літературно-краєзнавчі читання, присвячені пам’яті
знаного в Україні вченого-літературознавця, краєзнавця, нашого земляка, члена Національної
спілки письменників України, професора Леоніда Васильовича Куценка
Читання 2018 року будуть присвячені 65-річчю від дня народження
літературознавця Л.В. Куценка та 100-річчю від дня народження поета, громадського діяча
української діаспори Яра Славутича (Г.М. Жученка)
Організатори:
Комунальний заклад «Кіровоградський міський
літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого»
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Держаний архів Кіровоградської області
Час і місце проведення читань:
15 лютого 2018 року о 10.00 годині у міському літературно-меморіальному музеї
І.К.Карпенка-Карого (м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 16).
Завдання заходу:
вшанування пам’яті Л.В.Куценка, популяризація його наукової та творчої спадщини;
створення умов для розвитку краєзнавчих досліджень на території області;
залучення широких кіл громадськості, студентської та учнівської молоді до проблем
дослідження та збереження історико-культурної спадщини краю;
- зміцнення міжгалузевих краєзнавчих зв’язків.
Орієнтовна тематика доповідей та повідомлень:
- життєписи Л.В. Куценка та Яра Славутича;
- письменники-земляки – представники української діаспори;
- маловідомі сторінки життя і діяльності видатних краян – уродженців Кіровогравдщини
(вчених, військових, педагогів, письменників, діячів культури і мистецтва, громадських діячів,
краєзнавців);

- культурно-мистецьке життя краю: минуле і сучасність;
- використання літературного краєзнавства при проведенні уроків «Література рідного
краю»;
- пошуково-дослідницька діяльність навчальних закладів, музеїв, бібліотек, архівів у галузі
літературного краєзнавства;
- літературне краєзнавство: шляхи розвитку та перспективи.

Учасники читань
До участі у читаннях запрошуються науковці, викладачі вишів та педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних закладів й профтехосвіти, аспіранти й магістранти, співробітники
державних та громадських музеїв, архівів, бібліотек, , краєзнавці-аматори, літератори, журналісти,
студентська та учнівська молодь.
Порядок проведення
Підготовку та проведення читань забезпечує оргкомітет.
Заявки на участь у читаннях подаються до оргкомітету до 1 лютого 2018 року за адресою:
25006, м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 16, (тел. (0522) 37-32-91) або на електрону поштову
скриньку: karymuzeum@ukr.net
Найцікавіші доповіді та повідомлення учасників читань, оформлені належним чином (вимоги
до наукових публікацій) будуть оприлюднені у виданні «Між Бугом і Дніпром: науковокраєзнавчий вісник Центральної України».

