
 «Щира любов історика до своєї Батьківщини може  

виявлятися тільки в строгій повазі до правди» 
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Микола Iванович Костомаров – людина непересiчної долi, величезної культури й освiченостi, 

iсторик i археолог, фольклорист i етнограф, поет i прозаїк. Співзасновник та активний учасник 

слов'янофільсько-українського київського об'єднання «Кирило-Мефодіївське братство».  

Він був насамперед працьовитою людиною й увесь свiй вiк провiв за письмовим столом i в архiвних 

пошуках документiв, якi давали йому змогу вiдкривати новi сторiнки в українськiй iсторiї.   

Костомаров змінив підхід до роботи історика, поставивши наріжним каменем не опис подій і осіб, а 

історію народу в його соціокультурній цілісності і єдності найрізноманітніших сфер життя.  

У травні виповнилося 200 років з дня народження Миколи Івановича, тому Відділ комплектування та 

наукової обробки документів підготував вебліографічний покажчик. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Костомаров Микола Іванович 

(1817-1885) 
В Інтернеті можна знайти інформацію практично про всіх видатних особистостей сучасності і 

минулого. У тому числі і про життя та творчість Миколи Івановича Костомарова.  

 

Пропонуємо вашій увазі огляд сайтів де розглянуто постать видатного історика, археолога, 

фольклориста, етнографа, поета i прозаїка найбільш широко та цікаво. 
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Шановні користувачі! 

Літературу на цю тему Ви можете знайти також в бібліотеці в розділах каталогу: 

398(=161.2), 821.161.2, 94(477). 
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