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3нходить ра3 на два н!спц!

зм|ст
стАтт! тА пов|домлБння

п. |. павлюк, д. с. |{едР!на _ ['|арт|йн! арх!ви о6кол+!в (ол+парт|| 9кра|ни та
завдання щодо пол!пцення науково-дов|дков9го апарату до 1х фонд|в

А. 8. €анцевия _ |-!!двищувати науковий р1вень пу?!вник!в по фондах о6лдер>к_

[!. €. [оннарук, 8. й. €олонинко_Арх|вн! д'*9Рела_:на сл:уэкф :коштщ!стин,н,ому
6уд!вництву (1т{!>креспу5л|канська науково-пРактична конфеРенц!я прац1вник!в
арх!вних установ !кра!ни, Б|лорус!! ! Аолдав!| з питань пу6л!кац!1 |сто-
ричг!их джсерел}

дФ 7$-Р1ччя пкршФн Рос|исько[ РЁволюц|1
в, Бряиок _'*{опк}'}т1ё:Ё7Ё $е'нт;рального ;,(8!}к8!в|нФг9

ств| про ;}9т3:|1@8,с}одж(е'Ё$9 ле1н!,нсь,ки.х п|р]а]ць'н}а
я. $овзов (Фдеса) 

- 
Ёов| в!доллост! з !*т*р!'[

,с<[1отьол*к!н>'.'я
}. Апанович * 8|до6ра}кення

тФх цд|А уРсР у м. |{иев|
револ!Фц!йних под|й 19'о5_19о7 рР. у докуА':€:-.;-

оБм!н досв!дом
€. А. |лл|чевський, }у{' |. €стк|на-4о питання пРо експертизу рукопис!в

ди'<и комплектування ь{ерн!г!вського о6лдер}кзрх!зу доку,цента&1и
г,оп9}хо|д}кёгЁ;Ё5 . . . . . .

а. А. )(Ёон! (Фдеса) _ у
м|ст !с|л уРсР)

часть Фдеського о6лдерх{аРх1в;' з написанн! к|стор|{

д!ловодство
з. в. Бондаренко (ААосква) - €кладання

,А,1!|сцевих Рад депутат|в тРудящих
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{-|о8а,ь{ у вп,ровад}кенн] основних полох{ень
€дсд, дерх{авних стандарт1в на орган!-
зац!йно-розпорядчу докуметттац1ю, скла-
да:*н! * ]нструка|й 3 д?ловодства та ро3_
ро*5ж1 }]с14е1];("та?'.;}} ст1рав. 1*{|д кер|вни-
{}&с}$ Ар х|тв:ног,о в:,д,Ё|л}' 1!о 3! о1бт},{,€]Ё,1. 'в|дпо -

в1дрто д0 вит! ог сдсд 1нструкц|] 3 д!ло-
8одства на 3аводах <<,|[ьв!вприлад>>' <.|{ьв!в-
с1льмаг.ш>>, виробничо-техн!чних об'еднан-
,}{я1х !м. /1егт!на, <<РлектРФЁ>>, <<1скра>>, пол|-
техн!чн0:1\4}, пол|граф!нно,м1г, торгово-еко-
ном!чг*Ф йу, с[льсь,к0господар сько т{у !нст:т-
тутах та !нгших установах.

Белику роботу Арх1вний в|дд|.ц прово_
дить у гшкол| передового досв|ду <<Ра.1ян_

!! лютог'о ! 975 р. [н!гур!вський райвикон_
ком ,&{та;<о'т а 1всько] област| пров|в науко-
во-практичну конферент11ю. .,.|{роблешци

уд0скон ален н я ор ган13 а ц11 1 ш1дв}1щен}1я
ефективност| упр авл| гтт+я в дер}!{ авних
уста1{овах району>>, в як1й в3яли участь
по}{ад 1 60 чолов|:<' в тому числ[ з ав|ду-
юч! в1'дд|лапцтт, голови | секретар! с|льських
Рад депута'г|в трудящих, директори РаА:
гссп!в, кер !в Ё{ 1.|ки установ, орган1зац|й ;

п1дприемств
3 А:опФв|!А:А1Ф про 3а!в,да!н!н|я м:|;ецевих Рад

1цо,д0 }г&Фстконалення орган|зац|! ! п1двгд_

щення е:фективност| }:"правл|ння в апарат|
дерх{авних уста1{ов району виступив го_
лова виконкому районно| Ради депутат!в
трудящих 3. в. }(узьменко.

11ро 3начення плановост| як голов}{ог0
при1{цР1пу ефективного прийому рац|огта.т:ь_

у €уштах е;кспонувал ася пересувна д-оку_
*,{ентальна фотовиставка <<|1арти3ани [ум-
щини в боях 3а Батьк1вш{!{[}>>, п!дготовле_
}|а обласнттм дер)кавним арх1вом ло 30_р1т_

чя 11ере*тогтт р адянського народу у Бели-
к1й Б1тчизнян!:? в|йн|. Биставка прР1свяче-
на геро!ннизг по.],вигам су}{ських^ парти3а_
*:|в- г, н1:? пре.1,ст33;][€ЁФ понад 70 фото:о_
кумент!в.

Ркспозиц1я скла,],асткя 3 чотирьо5 роз -

д|л{в. Фотодощ'}[енти пеР1шого роз::';ъ-
роз110в!дають про шочаток шартнзанського
Ё,у*у на [умщйн1, створення парт!йншх !
к0мсом0льських п::,птльншх орган!3ац1ш 1

гР9*, !?ер1пах парти3 а[{{ськ[1х з агон|в- ?ут
фотограф;т коман.]ир1в | парттаз анэз' еп:_

30д'и г1ер!шР1х сутичок 3 ворогон, гр1товкй
эн!мок уваснпк1в наРа,].г{ ко!Ёан]}ъачця
парти3анських груп ! загон|в. ^тР{аза:а
в|йбулася 19 >ковтня 1911 Р. у Ёза::шан-
ськ*&{у д1с1 } пок.: ала початок 1о3о]"1\'

ське д[ловодство ! канцелярська робота>. в
основу програ1\,1и курс|в { тема ту1ки лекц!й
пок'та],ено так! питання: основн1 полох(ен_
ня €дсд, ун|ф|кац|я ! стандарти3ац!я
орган |з ац1йн о- р о3пор ядчо? д9цументац!|,
впровад)кення стандарт1в гост 6.3в-72
та гост 6.39-72.

[иректор -1ьв1вського об.т:.ерх<арх!ву
л.;\1.,1\1!насва наго.:1ос[1.1а' що перед ар-
х!в|ста}{11 стоять за]к.-1}1в! завдання щодо
впровад,,х(ення €-]сд та дерх{авн!1х стан_
:арт{в у роботу тстанов об._таст1.

11 . п' гус€вА

но! Ф!,| 2Ё1:3а'ц[: праш! наголосив у св_о_еуу

пов!домленн! секретар райвиконкому к. м.
.[икагшев.

Ёа контрол| | перев!рш| виконання
3авдань _ головних факторах ефективно|'о
процесу кер1вництва 3аг0стрив увагу уча9_
нйк1в конференц!| заступник голов}1 рай-
виконкому м". в. .[{исянськиЁт.

Аопов!дан! в!дзначал}'1' ш!,о у процес! ви_

робттино-господарсь.ко! д|яльност{ велике
3начення мае пол|пш:ення роботи 3 доку_
п{ентами' рац|онал1зац1я д1ловодства. 3раз_
т{ово |{0ё??8о'1€$& орган1зац|я д|ловодства
(складання . документ!в, оформлення ! збе-
р|гання ]х) сприяе тако)к пол!птше!{н}о
ефективгтост[ науково? оргат*!зац!т праш! в
процес| управл!ння.

етапу парти3 ансько! боротьбн на [1':т_

щин!)
Бкспонати др:;гого ро31;.-]т 3на}1о_',1.1ять

в]дв!дувач!в 3 фото:ок\-}!ента}1;1 про фор -

}1ування на баз| о!;ре}1о :'юч;:х парт}{3"ан_

ськ[1х загон;в ве.-]}{};1х паРт!13ансь:_'11х 3 с-],_

нань п|з но]':ан.]}ъанРя]"1 с- А- Бов:така,
о. }1. €абурова. }1. 1.}{атзгозэ. як1::я.;т:
на терп:тор1! 0 узгсько! обла:*. :'ро боЁто_

в| :].;а ! шоб}т наро:н1}! тге:::т;:з.
Баззодьншч 

- 
рет?:аъя партшз ансьхого з'сд_

ваЁ{ня }чов:аха у вэро}*;Ф}{]._:;1;у;р11свя-
чен] т!"т:!, ;оз_1; Бш]-тавк}{. 1;е т1':ч1
паот'{:аш:ь[кх колон на }|арш]:. еп13од!{
+ ^-!*' - * * . :3-____-.-_ :_;: ]:. : ]. " -.' :'с)'' ^

н::;;,з:вазэ].:-.:.-:асЁ;е;1|п\.нкт}{.теп.
;Б_1 з1:стр1те* 3 насе.1е!1|1ян' фоторепор'
та;{ пр0 перебуванця 1- -_ 

паРтт13анських
3"е1нат{йх секре|аря цк кгт {б)у д- с. (0"
р -/ * 1€.:г'4 ' на\?.]ьн!1ка }"кр а?н^ського 1шта -

бз'парт'!зан.ького ру5}-т. о. €трокана

РАионнА нАуково-пРАктичнА конФвРвнц|я
у сн[гуР|вськог!цу РА}аонп

[. с. ББ3д1тн'ип

ФотовистАвкА (пАРти3Ани сумщини в Боях зА БАтьк|вщину}
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д!й на сел;. [|ро хвилю страйк{в, що охо-
пили п1д час революш|| вс! точки Рос||,
розпов!дають представлен1 на вттставц{
зб|рники дот(у\1ент|в <<€елянськр:Ёт рух }'
(имб!рськ1й губерн|| в пер1о: революш|!
1905- 1907 рр.>>, (}льяновськ' 1955) , ,.Ре-
волюц1йнртЁт рух на (убан| у 1905-
1907 рр.>> ((р3€Ё8.1,8Р, 1956) , <<Революц1й-
:*ий рух у ?авр!йськ|й губерн!1 у 1905-
1907 рр.> ([{*тферополь' 1955) та !нтш!.

|{ро 1€, я1{ого розмаху д0сяг революц!й-
ний рух 1905-1907 рр. }!а }кра?н1, св1ц-
чать 

_ - 
зб1рн}1ки документ|в: <<Реводюц|я

1905_1907 рр. на }кра|н1> (к,, 1949) 
'зб1рник документ|в у двох томах <<Рево-

лют{|я 1905-1907 рр. на 9кра]н!>> (к.'
1955) ' двотомна <<1стор|я селянства 9к-
ра|нсько| РсР> (к., 1967) тот{Ф.

Беликою п0пулярн!стю у в1дв!д}вач!в
в1{ставки користуються пер!одичн1 видан'
[[, що с у наш:!й науково-дов|дков]т} б{б-
л1отец!, газетн1 та >курнальн! матер|али,
3окрема' !сторико-революц|йний х(урнал
<<|{ути революции)> м 1 за 1926 Р., при-
свячений революц1йнр;пт под1яшт у м. {,ар-
ков!, повстанню на броненосц! <<|]отьом-
к|гт>>. Ёа стор1Р{ках цьог0 х{урналу вм1ще-
н| фотограф|| кер|вник!в повстання. Ао
рен|, п1дготов ку по встанн я очолив н а1ш

3емляк з с. 3елик! 1(оровинц| ь[удн!всь-
кого району г. м. Ракуленчук.

Багата революц|йними под!ями в цей
час була ! наш:а 8олинь.|1ро це розпов|-
дае трет!й розл!л виставки. |1ертшою ре-
волюц!йною орган!зац|сю в }(итомир[ бу-
ла група <<1скра>, яка 3акликала пролета-
р1ат до боротьби проти цари3му' 3а ви3-
волення роб1тничого класу ! селянства. <<3

1скри спалахне полум'8),- 3 таким лозун-

Арх1вний в]дд!.т :\1ико.та]вського о б.:в:т-
конко1!1у ра3ом з обкозто:я пРоф.сг|.::;:ц
г:!ац!;вник!'в дер)кавн}{х установ п::з:з ;. --
сумки обласьтого соц{ал1стичного 3}: аг ання
м1х< районними ! м1ськими дер)кавн!1}1и
арх1вами 3а 1'97 4 р.

€п|льною постановою обкому 1Р9фсп!'1ки
праш|вник1в дер}кавних установ 1 Арх!вно-
го в1дд!лу 3а досягнут1 усп!хи у виконан'
н| соц1ал|стич}|их зобов'я3ань по комплек_
туванню районних ! ьц|ських арх!в!в, упо_
рядкуванню д0кумен'т|пв, :|!:ё!'€)д&[|Ё до!ку-
мент!в в обласний арх!в 1 пол!п1шенню ум9в
збер!гання документ|в БР13}{€1ттФ перемо>кц'в
в 1974 р. та присудх(ено:

1 пт !сце (Ф.,]ё(?иву Б атштанського ра_
йонного дерх<авного арх!ву (зав!п}юча
я. м. €аптоЁт'тенко). |]лан комплектування
районного арх1ву _ 1290 справ' прийня'
то _ 2226, передано в облдеР>карх!в
6!29;

11 м|сце колективу 1(азанк!вського ра-
р]онного дерх(авного арх{ву (зав|л}юча

го}.1 |скр1вш|' як ]х тод1 на31'!в али' йгшли в

роб1тнин| }1аси.
1905 р.3астав х(}тто}!11рян у напрух(е;{о_

1!у станов}тшд!. Ёа зв|сткт' про <<криваву
нед!;тю>> ]*(!{1Ф]ъ!ттрсь;<ттт] про.1етар!ат в!:,по-
в]в }1асов}1}1и збора_\.!!1, :;|тт:нга::;т протесту.
Роб|тнр1к1.| прове;1}1 :,ек{;ька страЁтк1в по-
л!тичного характе0}'. 25 с!чня гр|{п}1н11ли

роботу вс| фабр:ткт:, др}'карн;. 2+ лютого
страЁткували роб|тник:т ц},крового. а по-
т!м гшк|ряного завод|в, вип'1агаючи не т1;ь-
ки п!двищення 3ароб1тно] плати та с].:оро-
чент{я робоного часу' але й пре'].'яз.1яюч1;
царизмов1 пол!тичн1 вип{оги. 14 березня
страйк охопив усе пт!сто. 15-го ь]гт ста3
3агальним.

у м!ськ1й дум| в!дбувся м|тгтнг. }8 )ков-
тня 3ранку у )(итомир| проголосили }1а-
н!фест, який здобув гласн|сть. у пт!ст!
в1лбува.}!ися масов1 аре1шти ' а пол1тичних
аре1штова1{Р1х }|(орстоко карал}1. []ит'т по-
чалась ера <<свобод}1>> для &итомира. ц!
шцой:|] в}пов!'тлюе стат'т|я <(3 !'стор{; роб!тни-
ч0го р'уху на Боплгт:н;!>> у х{ур'ь1ал! <</!!то-

пи{с Р,9в;Флю;ц|!>> ('|92'4, м 9) .

Багато досл!дник!в використову!оть до-
куп{енти обллерх<арх!ву { друкован{ ви-
дання ц1е| кних<ково] вистав1{и' а тако}к
статт! 3 га3ет для р|згтих публ!кац1й. ?ак'
професор доктор |сторинних наук "{арк|в-
ського дер)кун|верситету А. г. {люсарсь-
кий використав документи арх!ву для мо-
нограф1? на тему ..Аграрна революгт|я на
'9т<ра?н!>>, доцент }(тдтомирського дерх( ав -

ного педагог|чного |нституту в. 1. |]{вто-
радня _ для монограф1! ,.9кра]нська л{те_

ратура пер1оду хх ст.>> та 1нш!.

]1, в. ,7ЁтБг|!1.4

}"1онн:.':'] а2х::1.' ::'.] :::аз. :;!]::;:ч:0 -20т9, пе;е:а:^] з с5,:-э::ъ;э:::з , +.}::8.

|1ере::о;х,:{ сс-'.а.:,':;::;: ]_ :' 3 ].| 3:а:*: за
|974 р.нагоэо:;;е-.: з? ] :,:.::е -.:е-
х!днип: в!1}{пе.'1о]": 1 :]:;-}:::] :: .].,]1ц],1!
обкому профсп|'1к}1 г: а'::: ._,:з:: -;: ..:; з:}[х
установ 1_А!х{вного з.::_.:'", з3 ]. : 111 :,::с'
ця |1очесною гр а}!отою.

Б1дзначено усп{ш_тнъ' э:5:т''- 3.,:е;,:з,з_
ського' Ё{овоодеського, Фчаь::зсь1;.':;" Арб:'-
3инського районних та |1ерзо].{а!:сь:;эго
м!ського арх!в!в. ]8 праш|внт:к!в ,-'5.]з,:т1 на-
горолх<ен! |]очесною гра}1от0ю |6 з н}{х
3анесен! в (нигу по1шан}т Арх:: нс:з в|:-
А1лу.

с,6. |в,4нЁнко

пвРБп1ожц! соц!Ал|ст}|чного 311АгАння
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