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29.08.2017 р. Науково-дослідний інститут українознавства та Інститут археології НАН
України урочисто відзначили 90-річний ювілей Володимира Барана, визначного
українського археолога, лауреата двох державних премій в галузі науки і техніки,
невтомного дослідника української минувшини, засновника наукової школи
археологів-славістів, автора монографічних досліджень «Ранні слов’яни між Дністром і
Прип’яттю», «Черняхівська культура», «Слов’яни Південно-Східної Європи у
переддержавний період», «Історичні витоки українського народу», без яких складно
уявити розвиток археології як в Україні, так і в Європі.

Директор Науково-дослідного інституту українознавства, кандидат історичних наук
Б.Галайко, який був модератором заходу, розпочав програму Урочистої Академії з
привітання на адресу Володимира Барана. У рамках урочистого заходу директор відкрив
виставку наукового доробку Володимира Барана, в центрі уваги якої була монографія «У
пошуках джерел українського народу».

Ювіляра привітали колеги, друзі та знайомі. Зокрема, прийшли колеги з Інституту
археології НАН України, в якому Володимир Баран працював понад 40 років: Гліб Івакін –
заступник директора з наукової роботи Інституту археології НАН України,
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор; Олег Петраускас –
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу археології
ранніх слов’ян та регіональних досліджень ІА НАН України; Наталія Абашина – кандидат
історичних наук, помічник Генерального директора Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника; Леонід Залізняк – доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу археології кам’яної доби ІА НАН України; Ліана Вакуленко – доктор
історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України.
Також В.Барана привітали колеги з інших установ Ірина Ворончук – доктор історичних
наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ; Віктор Клочко – Завідувач
кафедри археології Національного університету «Києво-Могилянська академія».
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Привітати вчителя прийшли учні В. Барана, які під його керівництвом захистили свої
дисертаційні дослідження, Ростислав Терпиловський – доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Тарас Милян – кандидат історичних наук, заступник
директора Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України,
відповідальний секретар редакційної колегії наукового видання.

Також привітати ювіляри прийшли Сергій Паладійчук – начальник відділу
організаційного регулювання науково-технічного розвитку МОН, який зачитав привітання
заступника Міністра освіти і науки М.Стріхи; Юрій Телячий – начальник управління
контролю у сфері вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів України;
Олександр Трофименко – заступник голови Київської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України.

В Інститут надійшли вітальні листи від низки установ адресовані Володимиру Барану.
Вчений секретар НДІУ Д.Толочко зачитав листи від Інституту українознавства
ім.І.Крип’якевича, Інституту археології Львівського національного університету імені
Івана Франка, Археологічного музею Львівського національного університету імені Івана
Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та ін.

В урочистому заході взяли участь діти ювіляра: донька – Леся та син – Ярослав.

Також відбулась презентація книги «Читати землю»: спогади Володимира Барана у
записках Марини Гримич» (видання Науково-дослідного інституту українознавства).
Марина Гримич зазначила, що «Ця книга, з одного боку, є зрізом історичної епохи в
контексті біографії непересічного археолога, а з іншого боку, – містить цінний
першоджерельний матеріал для вивчення антропології науки, історії і практики
археології, академічних кулуарів Радянського Союзу. У цій книзі ви знайдете все –
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професійне середовище науковців, інтриги, академічні школи, балансування на межі
добра і зла, керівну/некерівну роль ЦК, корпоративну солідарність, гроші, симпатії,
антипатії». В рамках презентації книги Володимир Данилович поділився своїми
спогадами про свій життєвий та науковий шлях.

Урочистий захід завершився культурно-мистецькою програмою за участі Тараса
Компаніченка, лідера гурту «Хорея Козацька», заслуженого артиста України, кобзаря та
лірника. На завершення виступу Тарас Компаніченко виконав стародавній варіант
«Многая літа».

Віримо, що всі добрі й щирі слова, виголошені того дня нададуть Володимиру Барану
наснаги, завдячуючи якій він і надалі буде ділитися своїм безцінним життєвим та
науковим досвідом.
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