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У посібнику подано довідкову інформацію про діячів української 

культури, основні українознавчі поняття 'та категорії, короткі відомості 
з української історії та літератури, які визначені в шкільних програмах 
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Персоналі!' містять, окрім біографічних даних, ще й короткий ана
ліз духовних орієнтирів особи, її найголовніших творів і внеску в розви
ток української культури. •
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Від укладача
Дрвідник укладено відповідно до шкільних програм з украї

нознавства, української літератури та мови.
• ̂ .довіднику відзначено ті поняття, явища та особи, що пов’язані, 

0 ,|>|йівиткрм власне української культури та історії. В ,історичній 
^жроспективі постають древні українські міста та регіони, що пе- 
ребували під владою різних держав, але завжди залишалисьукра
їнськими за своїм духом і прагненням,до української державності.

Подані та аналізовані об’єкти національної культури — як ма
теріальні (історичні пам’ятки, архітектура), так і духовні (обря
ди,, звичаї, народна творчість) також є незмінними атрибутами 
української державності, ще поряд із офіційними — прапором, 
гімном, гербом — становлять могутній оберіг України.

; Поряд із біографічними даними щодо кожного з визначених 
програмами діяча (письменника, поета, історика, композитора) 
у довіднику подано ще й короткий аналіз його духовних орієн
тирів, тематику його найголовніших творів, визначено внесок 
у розвиток української культури.

. Майже в кожної відзначеної творчої особи — трагічна доля, 
оскільки, всі вони присвятили своє життя українській* націо
нальній культурі та мистецтву, що кілька століть перебувало під 
Офіційною /  неофіційною забороною. Ці люди свідомо вибрали 
такий шлях — шлях до незалежності України як держави, шлях 
до,незалежності українців як нації.

„ Принагідно слід відзначити укладачів української Вікіпедії, 
що роблять (часом навіть анонімно) дуже важливу, справу — фік
сують і поширюють потрібну в пізнавальному та виховному сепсі 
Інформацію про Україну та її культуру у всесвітній мережі.
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