ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 150-ї річниці від народження
Голови Центральної Ради Української Народної Республіки (1917 - 1918),
історика, громадського та політичного діяча
Михайла Сергійовича Грушевського
20 вересня 2016 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20-А) буде відкрито документальну
виставку до 150-ї річниці від народження Голови Центральної Ради
Української Народної Республіки (1917 - 1918), історика, громадського та
політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського. Виставку
підготовлено на виконання плану заходів з підготовки та відзначення 150річчя від дня народження Михайла Грушевського, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 586-р та
наказу Державної архівної служби України від 25.11.2015 № 172 „Про участь
державних архівів у заходах з підготовки та відзначення 150-річчя від дня
народження Михайла Грушевського”.
На виставці будуть експонуватися документи архівного фонду
Виконавчого комітету Буковинського сейму та друковані матеріали науководовідкової бібліотеки держархіву Чернівецької області за 1909 – 1935 рр., що
висвітлюють життєвий і творчий шлях Михайла Грушевського.
Серед документів виставки – листування українського наукового
товариства ім. Т. Шевченка, за головування Михайла Грушевського, з
Буковинським крайовим сеймом щодо надання товариству субсидій для
видання творів Юрія Федьковича. На виставці зокрема представлені
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характеристикою Михайла Грушевського як політика, історика освіти та
освітнього діяча, а також публікації та повідомлення львівської та
чернівецької періодичної преси про М. Грушевського.
Довідка:
Грушевський Михайло Сергійович – український історик, громадський
та політичний діяч. Народився 17 вересня 1866 р. у м. Хелмі (Польща). Вищу
освіту здобув у Київському університеті (історико-філологічний
факультет).1894 – 1914 рр. ординарний професор кафедри всесвітньої
історії та історії Східної Європи Львівського університету. Засновник та
видавець «Літературно-наукового вісника», засновник «Українського
Наукового товариства», член Товариства українських поступовців.
З березня 1917 р. по квітень 1918 р. – Голова Української Центральної
Ради Української Народної Республіки (далі – УЦР УНР). Під керівництвом
М. Грушевського урядом УНР приймалися важливі рішення про державні
атрибути, а також відбувався конституційний процес. Він особисто брав
участь у розробці Конституції УНР, яка була прийнята 29 квітня 1918 р.

Після ліквідації УЦР перейшов на нелегальне становище, у 1919 р. емігрував
до Праги, де заснував Український соціологічний інститут, потім до Відня,
де продовжував займатися науковою діяльністю. У березні 1924 р.
повернувся до Києва, працював професором історії в Київському державному
університеті. Помер у Кисловодську 25 листопада 1934 р.
Його перу належать близько 2 тис. праць з історії, соціології,
літератури, етнографії, фольклору. Та насамперед він увійшов у вітчизняну
історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України Руси». Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова
українська державність має базуватися на принципах демократії і
закону. Своєю працею М. Грушевський заклав міцні підвалини української
державності.
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