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Голові конкурсної комісії
з добору кандидата на посаду
директора Волинського крає
знавчого музею

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Волинське обласне ветеранське громадсько-культурне товариство
«Холмщина» впродовж багатьох років плідно співпрацює з Волинським
краєзнавчим музеєм. Свідченням високого рівня довіри до музею стала
передача йому 15 вересня 2000 року Чудотворної Холмської ікони Божої
Матері - унікальної пам’ятки візантійського іконописного мистецтва XI
століття, найшанованішої християнської святині, однієї з найдавніших ікон
України.
Волинський краєзнавчий музей за участі нашого товариства проводить
змістовні заходи, спрямовані на відродження і збереження історичної пам’яті
про наш край, про трагедію українців, примусово переселених
(депортованих) зі своїх етнічних земель. Зокрема, організовуються
презентації, зустрічі, тематичні вечори, наукові конференції, пам’ятні
академії, віча скорботи тощо. Цікавими і змістовними були виставки
«Холмщина: зберегти від забуття. Духовна і матеріальна культура українців»,
«Обереги милосердя Н.Горлицької», Акція «Вісла», «Волинські події 1943
року в документах, спогадах, дослідженнях», «Холмщина: історія трагедії.
Події та долі» тощо.
Упродовж останніх років співпраця нашого товариства з Волинським
краєзнавчим музеєм ведеться завдяки активній науково-дослідницькій та
культурно-освітній роботі старшого наукового співробітника музею Важатко
О.Г., організатором музейних виставок та освітніх заходів, активною
учасницею міських і обласних акцій нашого громадського об’єднання. Ми
неодноразово зверталися до Оксани Георгіївни, як фахівця у сфері
збереження
пам яток
історико-культурної
спадщини
Волині
та
послуговувалися з її досліджень у цій сфері.

Важатко О.Г. займається вивченням надзвичайно актуальних для
сьогодення тем. Зокрема, це «Волинь у період Другої Речі Посполитої»,
«Волинь 1941 - 1939 років», «Україгсько-польський конфлікт періоду Другої
світової війни», «Примусове переселення українців з Холмщини і Підляшшя
1944 - 1951 років». Створені нею виставки - «Україна - Польща: тяжкі
сторінки історії» (2017), «Волинь’43. Пам’ятаємо» (2018) сприяють
популяризації та висвітленню українського вектору трактування трагічних
подій спільної українсько-польської історії.
У співпраці з товариством Важатко О.Г. проявила себе як фаховий
історик, досвідчений музейник, успішний організатор. Оксана Георгіївна
ініціативна, толерантна, комунікабельна, відкрита та відповідальна, має
двадцятирічний досвід музейної роботи, вміло застосовує свої фахові та
особисті якості для популяризації історії Волині, історико-культурної
спадщини нашого краю, посилення іміджу Волинського краєзнавчого музею.
Ветеранське
громадсько-культурне
товариство
«Холмщина»,
враховуючи високий рівень професіоналізму та значний досвід роботи,
рекомендує Важатко Оксану Георгіївну на посаду директора Волинського
краєнавчого музею та просить Вас врахувати нашу думку при розгляді
кандидатури.
Голова Волинського обласного
ветеранського громадсько-куль
турного товариства «Холмщина>
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