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миколА!гвськ| АРх[в!сти до 70-Р|ччя ]! з'[зду РсдРп
'14 червня ц. р. у читальному зал| ]у1и_

ш{ола!вського облдерх<арх!ву Б!дбулася
*{аукова конференш|я, присвячена 70-р|нню
,!1 з'[зду РсдРп. в ;т робот| ра3ом
3' науковцями облпер;карх1ву в3яли участь
прац;,нР1ки о б'тпартарх{ву, крае3навчого
му3е}о та пр ав;1!ння обласно? орган!зац1|'?овариства охорони пам'ятник|в - 

1стор|? |

культури.
3 допов1ддю <.9к 6ула створена лен;нсь-

ка парт!я>> виступ 14ла лектор обкому парт17
к. {. 9еховська.

|1рист'тн| заслух а{!и пов1домлення 3а_
в|лугоно| облпартарх1вом 1. 1" .[[ебедево!
<<}1икола?вська парторган|зац1я в пер1од
л!дготовки 1п|сля 11 з'"]зду Р€АР|]>; д\4-
ректора обллерх<арх!ву 1ш. с. .[[юдков_
,ського <Роль соратник!в в. т. |ен1на
в створенн! | зм1цненн| }1икола|всько? ор_
ган1зац!] Р€АР|1>; !нструктора об.тпарт_
;арх1в}л т. в. Больш:аково! <Аоку.*:{ент}!
партарх|ву &1икола]вського обко:тъ- кп
}кра|ни про !стор!ю &1икола!всько?_ парт_
орган|заш!!>>; заступника директора к'ас_
.3навчого му3ею 3. ]!1. 1ваново; <1стор{я
.&1икола|всько] парторган]зац{? в експо!тт_
ц|ях крае3навчого }1ч3ею>: \-1еного секре_
таря о6ласного прав.т{ння товариства
охорони па}1'ятнттк{в {стор!! 1 к\'льтчри
л. г. Ёесв|т <}в|ков {чнення па}{'ят| в. 1.

"[]егт!на н а }1ико.та]вщин|>>.

Ра в1дзнаку 70-р!вня }1 з'|зду РсдРп
щд!А уРсР у м' ,[[ьвов| п!дготував вистав-
ку документ|в <<Бороть6а трудящих 3а-
х]дно! }кра?ни за Радянську влаА}>>. Ёа
н|й експонуеться чимало ц|кавих мате-
р!ал1в. €ерел них документи 3 пер[пою
згадкою про в. 1. .[{ен!на в 1'алинин1, р1д-
х!сн] видання РсдРп: 3вернення га3ети
.<<йскра>> до громадськост} 3 проханням
яад,с}{лат}{ до релакш1? матер|али про ан-
тинаро::ну по.т!тгтку рос!йського са*1оАеР-
;кавства (1901)' 3вернення 1-{ентрального
роб!тничого козг!тету РсдРп в |1етербур-
з| до ст1_:ент|в }чи?вського ъ-н!верс}1тету.
в1ддан:тх у со.1]ати за рево._тю11йнъ' .],;я'ть-
н1сть {18 с1чня !9о1 р-'}. протест д]яч1в
:$3}Б14, к\'.1ьт1,_э:{ | з:;:сте1тва. 30кРеша
м. [орького 

'.].н. 
}1аэ::на-[::б:гяз;а про-

т:\4 х<орстоко! !,33]]33]: ]а;,с15!.! в|йськ
над демонстран;а1|;1 :? ]]":с-,: б_.:= Б-а-
3анського собо:ъ_ з |1е:=:1,-.; -.' + бе:е::я
190! р.). Ёа вт:ётав_: г!е:::аз.:е:: ":а.э::з-ку (и?вського }1о}1:;::_._ Рс :?п :2 зс:с-
цёвоц орган1зац1? <1'1с;:; ' . з? - а: .- з ::7-
воА} втеч| 3 1(тт?всьно: :.::],[ !1 1 1 ;:;.:-
в'язн|в-!скр!вц|в |27 :е::=: ]'_.-] ].;"
! зв{т (и|вського кс}{:;е:.-- Рс :Р:1 :::
витрату котшт|в на тга:с:]::''_за-т:я 3]]-
дань РсдРп 3-3а ко!:эт:т. з:з:ез:а <11,:ы-

рь|>.Ркспонуеться в1дбтт;ох с;атт: в. 1. 
"1е-н!на <||очаток де:[{онстрап;й;::. опъ-б"::ксва-

о ?? !но[ в газет| <<Р1скра>> }9 13 { 1901 р ) . та :н.

9часники конференц|[ ознайомилися 3
арх!вниьти | музейними документами про
боротьбу }{икола]вських роб1тник1в про _

ту! самодер)кавства п1д кер!вництвом пар_
т|йно| орган1зац1].

Арх{в1сти об.таст{ у сво[й пропагаЁдист-
ськ|й робот1 3 нагоди юв|лею використо-
вують р!зн{ форз:и. ?ак, на п!дпРиемствах
м{ста пр аз1внг1к}1 арх1ву прочит али |7 лек_
ц|й цр^о-створення'\1икола|всько| орган1за-
ц!] РсдРп. Ре3о.тюш{Ётну д1яльн|ст1 г. 1.
|1етровсько;о 1в. п. Ёог]на в.]!1иколаев!
1899-190+ рр.Ёещодавно по обласному
те'тебачеЁню тране]юва-1ась передача <Ао_
к\-}{ентп розпоз!:,ають. ]о 70-р!ння 11 з'?з-
.1,у Р[_]Р|1--.' п:.:,:отов;1ена праш1вну1каъгр|
об': те:;*<а:_ч:зъ-.

-т^
--!.']' с;а;н,']'1 7.2т}\ з :стор11

! кза:н;: з об'::ер;карх;в!
фо;оз:т:;:-а <1з 1стор1|
б!;ь:т,3з]!:ьь:о] орган|за.1]
11 з' 1з.:,т_ Рс-]Рп } )}.

[1;:гстовка до 70-р1ння т1 з'|зду парт1[
спр!1я€ :а;ьшт|р? акт!1в!зац]] роботи по вияв-
.'тенню { пропаганд| арх|вних документ|в
3 |стор|! кпРс, пол!пгшенню вс1е] д!яль_
ност| ко,тективу облдерх<арх{ву.

[. о. Бич Ён ков

Ёа окремому стенд| розм1шен! фотокоп11
матер|ал|в 11 з'!зАу РсдРп, виданих у
)(енев1 1903 Р., ! рукопис|в в. 1. ,[{ен!на,
3окрема зам|ток 3 приводу дискус!? по
$ 1 €татуту парт!|, лен!нського проекту
|1рограми Р€АР|[, а тако;к в|дгуки на
з'!зд - прив1тання (и|вського ком{тету
РсдРп 11 'з'|здов! з доданням зв1ту про
свою д!яльн|сть 3а попередн|й р1к, пов{-
до}{лення 1-],ентр а.1ьного (о:т1тетт' парт1|
про 11 з'|зд РсдРп.

|1орун екепонуються .1оку}[ент}!, як! св1д-
чать про вплив рево.:1юц!йного рух}'в Рос|?
на нароста:{ня боротьб;; тру.],ящ}!х [а.тичи-
ни 3а соц|а.]ьне ! нац|она.1ьне в}1зво.'1ення:
.з,0несення про 3авор}-1шення роб1тнттк!в Бо-
р]:с1аз а | 3,з эго б::ч а в 1904- 1 905 -РР:, про
с}-:ач!;1 по,:':'] :з с_тр- ейкт-:очт:э:и бу.:,|ве'ть-
в1{:;а}[]1 \_ '1ьв:з1 с ! 905 р. } . .],ощ'}{енти про
п::т:;::.::;,- 1],'/].!1:;1].::1 кРаю рево.тюц!!
] _ь-|}1з:. ;!"- з Р,:,с_].

|,:-'-1]а *_!]"_].1е:т_в зас3!:чте вп'1}{в |дей
3е;;,;;:] Б::::езо] со;:а.-т:стттчно| рево-
-.^*::':1:::'- ч а ::::есе{эя ре3о.-]ю_-11{ного руху-з .| а":;|;]:::. ст3з3енн: сэган|в Радянсько]
э.--?:,?- з 1_ а':;:;;:н: в ] 920 р. (:екрети [ а -

.:;::3!-с::, : езо.:ю::{;но:о ко}1!тету про вста-п
Ё:,3.:еЁня Ра-янсько? в.1а.1}1 в [аличин|.
: : :а_;_за:?,;.ю орган1в народно1 осв1ти' на_
:о:но] у].т!ц1!, зак.']11ки [алревкому до
т|}'д,я1ц}1х захи1цати | зпд]цнювати Радян_
ськ\- влад},). 9кремий стенд експознц!?
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на|по1 парт1]
експонуеться

}1;тко.т а?всько!
{],о 70-р!вня

$ов!лгйнА вистАвкА в цБнтрАльному днРжАвному
|сторичному АРкв| уРсР у м. львов|


