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Присвячується відомому 

досліднику історії Півдня України 

доктору історичних наук, 

професору 

Анатолію Васильовичу Бойко, 

якому щойно виповнилося 50 років. 

 

 

Передмова 
 

Сьоме число наукового щорічника присвячене дослідженню життя і 

діяльності окремих історичних постатей, які тим чи іншим чином впливали 

на економічний, освітній, культурний, а почасти і політичний розвиток краю 

у межах Катеринославської губернії, а пізніше − Дніпропетровської області. 

Іноді це відомі постаті, але автори статей висвітлюють нові аспекти чи факти 

їх життя та діяльності. В іншому випадку − це зовсім забуті, а то й досі 

невідомі люди, які, виявляється, у свій час займали свою нішу у суспільному 

житті і зробили більший чи менший внесок у суспільне і культурно-освітнє 

життя міста, губернії, а то й загалом Півдня Російської імперії. 

Хронологічно вміщені у збірнику статті охоплюють ХIХ − ХХ століття. 

А тематичне розмаїття статей − від історії дворняської родини козацького 

походження Гладких до оцінки діяльності партійних і державних діячів 

Дніпропетровської області ХХ ст. − не знижує, а сприяє сприйняттю 

двохсотлітньої історії Придніпров’я. 

Продовжуючи традицію попередніх випусків «Щорічника», редколегія 

робить акцент не на широкі наукові узагальнення, а на введення до наукового 

обігу нових історичних джерел і, відповідно, висвітленню ролі окремих 

особистостей у тій чи іншій сфері суспільного життя. 

Редакція вважає своїм обов’язком вміщувати на сторінках 

«Щорічника» рецензії (короткі чи розлогі) на нові видання з історії краю, у 

такий спосіб привертаючи увагу читачів до видань з дуже обмеженим 

накладом, що іноді загрожує їм невідомістю для широкого читацького загалу, 

а то й для науковців. 

Аналізуючи попит на попередні випуски, впевнені, що цей черговий 

випуск «Історії і культури Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки» 

читач зустріне так же прихильно, бо історія рідного краю − це одне із джерел 

виховання громадянина України. 
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