
• Від душі вітаємо! 

Наш лауреат 
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 

грудня 2003 року Х« 676 обласну краєзнавчу премію іме
ні Михайла Максимовича 2003 року із врученням відпо
відного Диплома присуджено краєзнавцю з Кам'янки 
Олександру Григоровичу ШАМРАІО. 

Наш земляк О. Г. Шамрай -•. 
— заступник голови район- р: . "'\ 
ної державної адміністрації, 
магістр державного управ-
ління, вчитель Історії, голова І Й' ' '••{ца 
районної спілки краєзнавців, • 5 
людина невичерпної енергії : г» ^>"* 
і творчих пошуків, став лау
реатом обласної краєзнавчої і 
премії імені М. Максимо-
вича за 2003 рік. К;£ ї* 

Члени комісії майже одно- • 
голосно віддали перевагу

 (Н=
" ^й^ру' 

його КНИЗІ "їхній подвиг 
житиме у віках". Варто за
значити, що цього року виб
рати найдостойнішого лау
реата було непросто. Адже 
участь у конкурсі взяли 
шість претендентів, котрі 
мають серйозні краєзнавчі 
доробки. Все ж своєрідна 
книга-енциклопедія, в якій 
Олександр Григорович зумів 
професійно повідати про 
своїх земляків — учасників 
Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ війни, 
стала кращою із кращих. 

Автор книги народився в 
25 рік Перемоги, коли вже 

давно позаростали окопи, 
але розповіді ветеранів тієї 
страшної війни завжди обпа
лювали йому душу, бенте
жили пам'ять. 

Ще живі учасники тих 
далеких боїв, але з кожним 
роком їх стає все менше і 
менше. Людське життя не 
безкінечне — продовжити 
його може лише пам'ять, яка 
перемагає час. Саме такою 
книгою пам'яті і стала книга 
О. Г. Шамрая "їхній подвиг 
житиме у віках"'. 

Історик за фахом І покли
канням, він провів велику за 
обсягом пошуково -
дослідницьку роботу. Авто
ру вдалося розшукати І 
включити до книги багато 
матеріалів про людей, досі 
невідомих широкому загалу. 

Цікавий фактичний матері
ал, нестандартний виклад 
робить книгу О. Г. Шамрая 
привабливою для різних 
категорій читачів І, безумов
но, сприятиме розширенню 
їх знань про "ману батьків
щину", виховуватиме у них 
повагу до власної історії, 
людей, які її творили, захи
щаючи рідну землю від во
рогів. 

Книгу О. Г. Шамрая "їхній 
подвиг житиме у віках" зу
стріли з цікавістю. 

Л. О. БОНДАРЕНКО, 
заступник директора іс
торико-культурного запо
відника з наукової робо
ти, так відгукується про 
книгу: "Книга О. Г. Шам
рая "їхній подвиг житиме у 
віках" — це явище. Явище 
тому, що зібрано найбільш 
повний матеріал про учас
ників Великої Вітчизняної 
війни Кам'янського райо
ну. Більшість тих, про кого 
розповідається в книзі, 
прості солдати тієї жорсто
кої війни. їх імена відомі 
тільки рідним І близьким, 
про них не написано книг, 
не поставлено фільмів, та Й 
в експозиціях музеїв всі 
вони не можуть знайти 
свого відображення. Але, 
завдячуючи цій книзі, вони 
назавжди залишаються 

поруч. їхній подвиг жити
ме V віках". 

ЗЇ сторінок книги букваль
но полас крик ветеранів: 
"Будь проклята будь-яка 
війна. Не дайте повторитися 
такій трагедії!" 

Книга надзвичайно цікава 
для краєзнавців, всіх, хто 
любить історію, кому не 
байдужий біль солдаті» вій
ни. Вона корисна і для му
зейних працівників, бо дає 
матеріал для проведення 
екскурсій і для розповідей 
про події того часу на тери
торії Кам'янського району". 

М. В. ПОЛІЩУК, вчи
тель історії ЗОШ X» 1, так 
вислови.чась про книгу: 
''Людство живе в XXI сто
літті. Яким йому запам'ята
ються сторінки історії XX 
століття, допоможе розібра
тися книга О. Г. Шамрая 
"їхній подвиг житиме у ві-
КІ ІХ " . присвячена 55-річчю 
Перемоги у Великій Вітчиз
няній війні. Вона є великим 
краєзнавчо-дослідницьким 
доробком з історії Кам'ян
щини. 

Не можна без хвилювання 
чигати спогади вегеранів. 
тому що війна — цс незаго
єна рана в серцях старшого 
покоління. 

Безсмертний подвиг рядо
вих солдат, безмежний пат
ріотизм і самовідданий геро
їзм наших земляків — голо
вна Ідея доробку О. Г. Шам
рая. 

Книга є історичним зібран
ням — вона увібрала в себе 
відомі і невідомі сторінки 
історії нашого краю. Вона 
розрахована для широкого 
кола читачів — вчителів, 
учнів, студентів і всіх, хто 
цікавиться історією рідного 
краю"'. 

Р. І. САВОВА, директор 
ЗОНІ Д« 4, пише гак про 
книгу: "Це жива історія, 
немеркнуча слава про тих, 
хто не повернувся, віддав 
СВОЄ життя на алтар Перемо
ги, а також про тих, хто живе 
і своїм життям виховує юнь. 
Книга О. Г. Шамрая — взі
рець патріотичного вихован
ня". 

Тож вітаємо нашого земля
ка О. Г. Шамрая з високим 
визнанням — премією ім. М. 
Максимовича і бажаємо 
творчої снаги, цікавих дослі
джень, нових книг і перемог. 

Г. ТАРАН, 
директор державного 
історії ко- культурного 
іаповідника. 

1. Районна краєзнавча 

премія Імені Марії Шкалі

берди заснована районною 

радою та районною держа

вною адміністрацією з ме

тою підтримки краєзнавст

ва як важливого засобу 

громадянського виховання 

та заохочення дослідників 

історії Кам'янщини дег 

нових важливих здобутків 

у галузі краєзнавства. 

2. Премія присуджується 

один раз на рік до дня на

родження Марії Шкалібер

ди — 8 листопада. 

3. Конкурс на здобуття 

премії оголошується щорі

чно з 1 лютого. Прийом 

Ит до участі в конкурсі 

закінчується 1 вересня. 

Список праць, допущених 

до участі в конкурсі, пуб

лікується у газеті "Трудова 

слава" до 1 жовтня і про

водиться їх обговорення на 

громадському активі крає

знавців району. 

4. До участі в конкурсі 

допускаються вагомі до

слідження, проведені в 

найрізноманітніших сфе

рах краєзнавства, але обо-

ПОЛОЖЕННЯ 
про районну краєзнавчу премію 

імені Марії Шкаліберди 
Затверджено рішенням Кам'янської районної ради від 29.12.2003 року № 12-10 

в ' я з к о в о в и к л а д е н і дослідження). Кожна з двох третин свого складу, 

(надруковані ) словесно організацій може предста- Рішення про присудження 

протягом останніх п'яти вити на здобуття премії премії приймаються таєм-

років до часу заснування дослідження одного авто- ним голосуванням — біль-

премії, які своїм змістом ра. шістю голосів від загаль-

обов 'язково стосуються 6. Організація (установа), ного складу комісії. 

Кам'янщини, її минулого яка висуває кандидатуру 8. Премії присуджуються 

чи сучасного і є оригіналь- на здобуття премії, подає спільним розпорядженням 

ними у своєму роді. Мова до конкурсної комісії у голови районної ради та 

видання — українська. період прийому робіт такі районної державної адмі-

5. Право висунення документи: ністрації на підставі рі-

праць на здобуття Премії — офіційне подання з шення комісії, 

мають колективи установ формуванням пропозиції 9. Лауреатові премії 

та організацій (чи їх під- та її коротким обґрунту- вручається диплом і гро-

розділи), культосвітніх і ванням; шова винагорода. Дип-

навчальних закладів, куль- — два примірники пред- лом підписують голова 

турологічних товариств, ставленої праці (чи праць); районної ради та голова 

засоби масової інформації, — рецензії та відгуки, районної державної адмі-

які знаходяться на терито- опубліковані в пресі (якщо ністрації. 

рії району, жителі Кам'ян- такі є). 10. Хід конкурсу та його 

щини (при цьому додасть- 7. Проведення конкурсу підсумки висвітлюються в 

ся відповідний, завірений на здобуття премії здійс- газеті "Трудова слава" та 

протокол тієї установи чи нює конкурсна комісія, яка по районному радіомов-

організації, котра висуває повноважна при наявності ленню. 

Склад конкурсної комісії по присудженню 

районної краєзнавчої премії імені Марії Шкаліберди 

ШАМРАЙ Олександр 

Григорович — засіупннк 

голови райдержадм і ністра

ції, голова правління Ка

м'янської районної гро

м а д с ь к о ї о р г а н і з а ц і ї 

"Спілка краєзнавців", лау

реат обласної премії імені 

Михайла Максимовича, 

голова комісії; 

ТАРАН Галина Михай

лівна — директор Кам'ян

ського державного істори

ко-культурного заповідни

ка, заступник голови комі

сії (за згодою); 

П О Л І Щ У К Марина 

Віталіївна — учитель Іс

торії Кам'янської загаль

ноосвітньої школи № 1, 

голова районного метод-

об'єднання вчителів істо

рії, секретар комісії (за 

згодою); 

Члени комісії: 

М А Р Ч Е Н К О Людмила 

Анатолі ївна — начальник 

відділу культури райдер-

жадмшістрацп; 

КОВАЛЕНКО Андрій 

Олексійович — головний 

редактор газети "Трудова 

слава", голова постійної 

комісії районної ради з 

питань освіти, культури, 

засобів масової інформації, 

у справах молоді та спор

ту; 

ЛЯШКО Юрій Юрійо

вич — директор Кам'янсь

кого історичного музею (за 

згодою); 

САВОВА Натал ія Віта

лі ївна — головний спеціа

ліст виконавчого апарату 

районної ради, депутат 

міської ради; 

Б А Б Е Н К О Валерій Во

лодимирович — директор 

музею О. С. Пушкіна і 

П. І. Чайковського (за зго

дою); 

О В Ч А Р Е Н К О Іван Іва

нович — начальник ра

йонного управління юсти

ції, депутат районної ради. 

Ентузіасти пошукової справи 
В нашому районі є багато 

людей, які не просто цікав
ляться історією рідного 
краю, а збирають по крупи
нках матеріали, пов'язані з 
краєзнавством. Це і праців
ники Кам'янського держав
ного історико-культурного 
заповідника, учителі історії 
шкіл району, любителі-
краєзнавці. Є серед них і 
такі, що видали свої книги, 
Так, у доробку відомого 
краєзнавця К. Н. Гудзенка 
три книги: "Трагічні голо
си", "Мій родовід", "Крізь 
призму пережитого". О. Г. 
Шамрай підготував до дру
ку І видав книгу "їхній по

двиг житиме у віках . 
Краєзнавці району Л. Г. 

Висоцька, О. В. Встров, 
Ю. ІО. Ляшко, О. Г. Шамрай 
брали участь у першій облас
ній нау ков і й красз навч І й 
конференції, що відбулась на 
початку цього року в Черка
сах. Наявність достатніх крає
знавчих сил у нашому районі 
зумовило створення Кам'ян
ської районної спілки крає
знавців, до якої ввійшли всі 
ті, хто вже давно працює в цій 
царині і ті, хто тільки починає 
досліджувати історію рідного 
краю. 

Очолив цю громадську ор
ганізацію лауреат обласної 

краєзнавчої премії ім. М. Ма
ксимовича О. Г. Шамрай. До 
складу правління спілки ввій
шли: Г. М. Таран, Ю. Ю. Ля
шко, М. В. Поліщук, Л. О. 
Бондаренко, Н. В. Савова, 
Л. Г. Висоцька. 

Районна спілка краєзнавців 
значно розширює можливості 
всіх тих, хто вважає себе крає
знавцем. Взаємний обмін інфо
рмацією дає змогу розширити 
методологічну базу краєзнавст
ва, уникнуги дублювання в 
пошуках, сприяє узагальненню 
різноманітних історичних фак
тів, що дає можливість осягну
ти історію району в цілому, а 
не тільки її окремі фрагменти. 

Спілка краєзнавців допома
гає значно підвищити рівень 
дослідницьких матеріалів, 
уникнути публікації виснов
ків і узагальнень на базі яко
гось одного історичного дже
рела без повноцінного ви
вчення всіх інших джерел, які 
стосуються тієї чи іншої теми. 

Це ставить новостворену 
районну спілку краєзнавців в 
ряд найдійовіших і найпєрс-
пективніших громадських 
організацій нашого району. 

Л. БОНДАРЕНКО, 
заступник директора 
державного історико-
культурного заповідника 
з наукової роботи. 


