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ВІД РЕДАКЦІЇ

Ч

ерговий, п’ятий, номер часопису «Місто: історія, культура,
суспільство» продовжує добру традицію наповнення українського наукового простору актуальними матеріалами з
найрізноманітніших міських студій. Ми тримаємо руку на пульсі
сучасної урбаністики та відкриті до співпраці з авторами, аудиторією та всіма зацікавленими у даній тематиці.
У випуску, як зазвичай, маємо спеціальну тему, котра цього
разу присвячена тематиці Української революції 1917–1921 рр.
Формуючи цю рубрику, ми намагались заохотити авторів показати
специфічний аспект революції, її вплив на міський простір, побут,
зміну парадигми урбаністичного розвитку, демографічні процеси
тощо. Зазначиом, це таки нетрадиційний підхід для сучасної української історіографії.
Продовжуючи практику інтерв’ю, рубрику відкриває розмова
з одним із найвизначніших дослідників теми – професором Владиславом Верстюком. Вчений здійснює короткий аналіз досягнень
у дослідженнях Української революції 1917–1921 рр. від 1991 року
до наших днів та вказує на перспективну проблематику, котра ще
чекає на своїх дослідників.
Тарас Вінцковський зосередився на буремних революційних
подіях в Одесі, а саме на (де)конструкції міфу про «кривавий
«Алмаз» – чи-то катівня-крейсер, чи-то крейсер-герой. У рубриці
«Джерела до історії міст» представлені раніше не публіковані документи періоду, люб’язно надані Центральним державним архівом вищих органів влади України. У тому ж розділі Олена Спицька вводить до наукового обігу матеріали про адміністративно-фінансову діяльність керівництва української делегації на Паризькій
мирній конференції 1919–1920 рр.
Розділ «Ранньомодерне місто», як зазвичай, насичений цікавими та грунтовними статтями. Вадим Лук’янченко, Андрій Сапронов, Назарій Левус та Андрій Заяць діляться своїми розвідками
та напрацюваннями. Географія та хронологія зацікавлень авторів
дуже широка – від XIV до XVIII ст., від Волині до Гетьманщини.
«Модернізаційні процеси в містах на зламі ХІХ–ХХ ст.» – ця
рубрика представлена двома статтями. Андрій Заярнюк розглядає
нові аспекти біографії Миколи Ганкевича та історію соціалістичного руху у Львові в контексті позачергових парламентських виборів 1908 р. Історик Володимир Куліков звертається до своєрідного
елементу життя промислових центрів Російської імперії останньої
третини ХІХ – початку ХХ ст., а саме неформальних трудових відносин на підприємствах.
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«Родзинкою» випуску є авторський переклад статті Віктора
Гюго «Демонтувальникам - бій», авторства Олександра Малишева. Видатний французький письменник та публіцист своїм скурпульозним дослідженням гостро критикує містобудівні практики
французької столиці.
Редакція часопису висловлює подяку всім причетним до випуску. Авторам – за співпрацю та цікаві дослідження. Рецензентам – за фахові зауваження та неабияку витримку. Дякуємо за
підтримку видання Інституту історії України НАН України та історичному факультету Київського національного університетут
імені Тараса Шевченка. Окрема вдячність заступнику директора
Інституту історії України НАН України Геннадію Боряку. Ми працюємо для наших читачів, зворотній зв’язок з якими надає наснаги та бажання і надалі працювати над вдосконаленням та втіленням нових ідей. Пишіть нам на редакційну пошту та на сторінку
у Facebook.
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