
6 листопада 2019 року о 13-00 у холі 8 поверху Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудеться заключний захід 
дев'ятнадцятого сезону Днів грецької культури у Харкові. Це буде презентація буклету 
«Мандрівки «грецькою» Харківщиною», підготовленого громадською організацією 
«Харківське міське товариство греків «Геліос» до 30-річчя від дня заснування. Видання 
буклету здійснено за офіційної підтримки Харківської міської ради. 

Питання про те, як і коли греки оселилися у Харкові і який слід вони залишили в історії 
міста і всього регіону, виник уже в перші роки існування товариства. Піонером у вивченні 
цього питання стала Олена Андріївна Узбек, заступник голови товариства у 2001-2007 рр. 
Під її редакцією у 2003 році вийшла збірка історико-біографічних статей «Греки 
Харківщини», який був, за словами авторів, «першою пробою, крізь призму часу і історії, 
досліджувати життя невеликої групи в поліетнічному регіоні Слобідської України і 
задуматися над єдністю долі народів нашої країни, їх нерозривними зв'язками». 

Новий істотний поштовх у проведенні дослідницької роботи у цьому напрямку дала 
підготовка перших томів книги «Життєпис заслужених греків України (інформаційно-
довідковий матеріал) 1778-2008 рр.», упорядником і редактором якої став відповідальний 
секретар Федерації грецьких товариств України Микола Сергійович Коссе. 

Поступово народилася ідея створення буклету «Подорож «грецькою» Харківщиною». 
Метою цього видання є бажання показати, що грецька громада Харкова розвивається, а 
товариство, як раніше, твердо стоїть на завданнях збереження елліністичних ідеалів у 
регіоні. У виданні зібрано і лаконічно викладено весь наявний на сьогоднішній день 
матеріал про представників грецької національності, у тому числі і про наших сучасників, 
які зробили свій внесок в історію, науку, культуру, мистецтво нашого краю, про пам'ятні 
місця, пов'язані з ними, про «грецькі» мотиви в архітектурі Харкова. 

Вперше автори зробили спробу розробити два туристичні маршрути найбільш значущими 
і цікавими місцями, пов'язаними з греками і Грецією. Перший - містом Харків, другий -  
Харківською областю: село Кручик Богодухівського району і Краснокутський дендропарк, 
де колись жили представники славного роду Каразіних. 

Додаткова інформація про  проведення Днів грецької культури у Харкові  на сайті  
www.greeks.kharkov.ua, а таож за телефонами:  066-735-83-45,  097-429-61-70, 050-506-
94-72.  

 


