ЗВІТ
правління Спілки археологів України про діяльність
у 2012 році
Протягом 2012 року діяльність Спілки проходила по основним напрямам, що
намітилися протягом попередніх років. Зараз їх нараховується шість:
1) моніторинг пам’яткоохоронного законодавства і

протидія спробам

знищення та відчуження пам’яток археології, 2) робота із засобами масової
інформації, 3) міжнародна діяльність, 4) проведення конференцій і семінарів,
5) видання монографій молодих вчених, 6) адміністрування і розширення
структури Спілки.
По першому напряму цього року ми брали участь у низці обговорень
законодавчої бази у галузі культурної спадщини, що проходили у інституті
стратегічних досліджень при Президенті України. Обговорення проходило у
рамках робочої групи з грудня 2011 р. до квітня 2012 р. і увінчалося
виробленням спільної позиції щодо культурної спадщини усіх інституцій, що
брали участь у засіданнях робочої групи, а саме: провідних музеїв і
заповідників, міністерства культури і його підрозділів, благодійних фондів,
фахових громадських організацій. Наші позиції щодо державної власності на
об’єкти археології (рухомі і нерухомі), обов’язковості археологічного
нагляду, обов’язкової співпраці музеїв з науковими установами були
підтримані усіма учасниками робочої групи.
Влітку ми отримали перші сигнали про стимулювання державними органами
безконтрольного аукціонного продажу земель. Цей проект було апробовано
на Волині і перший удар довелося відбивати нашому Волинському
відділенню (див. матеріали на сайті). Невдовзі задум було реалізовано по всій
Україніу розпал передвиборчої компанії Верховною Радою було прийнято
новий земельний закон, що виключає проведення археологічних експертиз на
землях, що підлягають продажу. Естафету протидії таким спробам підхопило
наше Харківське відділення (див. інформацію на сайті).

Також ми продовжуємо моніторинг спроб монетизації музейних колекцій і
збираємо усю інформацію з цього приводу для розміщення на сайті.
Цього року ми направили низку звернень до засобів масової інформації з
приводу поширення псевдонаукових концепцій про минуле, що лунають у
теле- і радіоефірі від так званого професора Бебика.
Задля зручності в отриманні інформації з нашого сайту розпочата
робота по його модернізації.
Спільно із пам’яткоохоронними організаціями Російської Федерації ми
взяли участь у заходах направлених проти забудови і відчуження
Ливенцівського городища у Ростовській області РФ. Матеріали і листування
із урядом Ростовської області розміщено на нашому сайті. Розпочато
співпрацю із міжнародною організацією «Блакитний щит», що опікується
пам’ятками, що постраждали або можуть постраждати внаслідок війн,
революцій, катастроф, стихійного лиха.
Цього

року

Спілка

виступила

співорганізатором

міжнародного

наукового семінару „Історія української археології: постаті, центри, наукові
школи”, що проходив на базі Історико-краєзнавчого музею м.Винники
(Львів), що зібрав більше 50-ти науковців із різних областей України і з-за
кордону.
Започаткована

виданням

монографії

Т.М. Шевченко

«Релігійний

світогляд населення античного Херсонесу» традиція публікації першої
монографії молодих вчених-спілчан була продовжена виданням книжки,
написаної на матеріалах С.Н.Братченка і М.Л.Швецова, які проаналізував і
інтерпретував М.В.Квітницький «Кочевники развитого средневековья на
Северском Донце» (Братченко С.Н., Квітницький М.В., Швецов М.Л., Київ,
2012).
Кількість членів Спілки за 2012 р. збільшилась на 40 чоловік
(Харківське, Черкаське, Львівське обласні відділення). Крім того в стадії
формування знаходиться Сумське обласне відділення САУ.

Детально про діяльність Спілки у 2012 р. можна прочитати у
матеріалах, розміщених на нашому сайті www.vgosau.kiev.ua
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