
0РгА}! г0л0 $н0г0 АРх|в}!0г0 упРАвл]ння

пР1{ РАд! шн|отР|в у}{РА|}!сь}{0| РсР

БЁРЁ3Бнь-кв!тБнь

8иходнть ра3 на два ш|ояц!

зм!ст

стАтт! тА пов!домлгння

[1|дсумки ро6оти арх|вних установ у 1977 роц! та завдання на 1978 р!к
€оц!ал!стичн! зо6ов'язання прац!вник!в арх!вних установ 9кра!нсько[ Р€Р

на |978 р!к5' |]. Ёененко. 8икористання арх!вних д'кеРел .{о 60_р!ння 8еликого }*(овтня

докумЁнти
А' А{*яжайл€!{1€о. |'1!дготовка |ндустр!аль них кадр|в на }кра[н! у в!д6уд овний

пер;од (1921-1 925) . | . . . | . . . . . .

|' [[|!тивогвФкё, л. в.9ковлева.8|дновлення ро6оти заклад!в осв!ти !культуРи
у визволе}-{их в|д фапшистських загар6ник;в районах }кра[нсько! РсР
( 1 

'43- 
1945| 28

оБм!н досв!дом
|]. !' !1елекова, й. й. }!естерець (1ерноп!ль). Ро6ота з досл!дниками у читаль-

ному зал! 1ерноп!льського о6лдер>карх!ву
[. }т{. |||псон (ААосква). Редагування як :т1етод удосконалення опис!в у !_|.{!А сР€Р
|. !'. €еь:ик (|!ьв!в). /т\!крофотокоп!:овання документ!в у 4А!А 9Р€Р в м. |!ьвов!

0рган !зац!я

д|ловодство
д|ловодства в апарат| /у\\!н|стерства харчовот

уРсР 48

:

14
15

19
в.

о.

38
42
44

в' г. 9р**всьв€}4й.
пРо^^ислФвост!

огляд джЁР€л
& }.(" волковинський. {окул:енти цдАжР !Р€Р про участь тРудящих !кра_".сько] Р€Р у з:*!цненн! Радянських 36ройних €ил (1921_1941' '|. 8' }Фрненко. Фонд Ёародного коти!сар!ату осв!ти !Р€Р ! склад його доку-

'' :

.;{

${7

ш9 2 {|48} !$78

*аечт!в за 1918-1925 РР. .

52

!



|.6Р
, ! 70*
.!72,

в. в.
в. с.
н. А.

АРх!внА спРАвА в БРАтн!х РгспуБл:кАх сРс?

(}{иплин|в). з досв!ду становлення | Розз,':х *' ?3.'Рг€А" п. ||!совина
граф!1 у л!\олдавськ!й РсР

аРхео_
75

в. м. 8асильченко Ёекролог 96"

Р8&а!{ш|шш&

78
8Ф

81
83,

85.

к0,!8г!я:
_о-._г'--щ!тР_(@8_ (головни* редактор), [. Ф. вРАд[п' л. 3. г|€цовА' в. о. 3А-
цлцнсэ5д-ц' .о. м. ковАлвнко; в. с. коновАловА' в. в. к,3ьменко,
Р.-п.-4{{|-!1 (васт. головного редактора), Б. д. нвнвнко, м. г. сАвчвнко;
|. с. слАБ€€в, в. м. солонинкФ (в!д_по!|дальнпй секрет&р), ъ. |. стРвльськйв.

4дро'са р9дакш11: 2526о!, |Ф1в_ 1 1 0, !!1€||, €олом' я*тсыка, 24,
1елефон редакц1| 77 -!'| -24

@ [оловне арх1вве улравл|шпя при Рад| !!1!н?стр|в уРсР, 1978 р.
БФ 34736' п[дписано до друку 21'|у 1978 р. Формат паперу 70х1081/тв. !рук.арк.6. }ь:овн.
друк. арк' 9'6.0бл.-вид. арк.9,8.1ира>к 19400.3ам. к-40.1_{!на 30 коп.

.[|'рукарня видав11пцтва <|(и!вська пРавда>' 1(и!в, вул, /1ея|ва' 19.

.-].Р1}1ББ1 укРАинь]> ш9 2 (на украинском язь:ке). Ёаувно-инфортта:{::онзый бюллетепь:::: а|:;;1эного управления при €овете /!1инистров у€6Р. А:рее ре:ак::!:;]:252601' (иев-110'
]:::ч:е:с:;ая, 24' телефон 77:11-24. 1ипография !здате.'1ьства <}хн!в:ька п?ав.]'а>' ккев, уд.:::. ];. |.е;.;тастов 6. }сл. печ. листов 9,6. }ч.-изд.;::стов' 9.3. т::;а):; 19{00' 3ак. к-40.:- ::::

|лав".
гсп.

.[]ени*
1{ена,



хР0н]кА тА 1нФоР^1Ац1я 91

них в1добрах{ено п!..:тр;т:яку т а неоц|ни:тт
допомФ[ у' яку по.1 ав а1'1' че)3,3н;1}{ ко3 ака}[
штефи ко,рпусу Бсе3-.:эа:-сьз;::.,] 1_^е::-

тральний Биконавчгтг1; 1(озт!те;. };э}{]:]}{8.1
}кра]ни, роб{тнт;ктт |се.;::;,3а'о::;:цо].
|['о,д|льсько? та 9ерн1г|всько| :3-без::::.

3 вели]ким !гттересоья зза{''о}{.:_1:э;: 
= 

_ - -
в1дувач! 3 е,(,[|!ФЁатами. що роз*:з: -:!:::
п,ро :ше,фст'во ф,раншгзько? та :1з:е-_:.'::_
компарт|й над .{ервоним ко3ацт3о}1. -э:.-'__

мен'тами про уронист| свят}(ування тз!--;_

'.'щими респуб л|ки сп|льно 3 червоноаэ:';||:_
щя|ми р!чниць 9ерво;{ого ко3ацтв а та рево -

люц|йних свят.

Ёа стендах виставки представле:+! фото_
коп|! статей та спогад!в че,рво}1их козак!в,
зо|крема в.-м. пр3макова <11ервонць1 не
,{'.(81Ф?ё51}, 1. в. [убинськог,о <<!'1з боевь:х
воспом \4нанит?>>, с. А. ?уровського <<Бо>кдь
ц{ервоного ко3ацтва т. |{римаков>> та !. 1.

,&11нца <<}(елезньтй лыца рь>>. 3авергшуеться
,е(€'{]Ф3иц|я числен,ними телеграма]ми' листа_
йй, рапо'ртами черв,оних б1йц1в 18 команди_
,Р[!в, в яких вони 3апевняють ц3,рт!ю 1 уряд,
вс|х трудящих кра!ни, що готов1 в будь-
яку хвилину стати на 3ахист 3а1во,ювань
''8едикого )(о,втня.

|1ро в!лкриття виставки' присвячено?
{ервоно'му ко3ацтву' громадськ1сть респуб_
л|:ки !нформув алу1 га3ети <1_!рапор кому-
н!,3,му>>, <<1-{атр|от Батьк|вщини>> та |нтц1 пе_

р|одичн| вида ння. !,окументальна виставка
'про одне 3 пер,1пих 3'едт:ань молодо? 9ер-
'воно| Арм!! е подарун1к0м прагц]вник!в ар-
х|ву до 60-р|иня 3бройгтих €ил сРсР.

#аукФв& кФп{ферен[4|9,
вЁ8 дъ*ая !{арФ$ц}кення
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- : : --::]] [.'.о:,т]тет\'. А;т-
}е:';:: ':1'--::_+:::,..:_._ ш. с. ,,;1юдг<о.в-

с..:.::1 :._-:--:.: : -:'.^-.]}1.1енням <<г. 1.

]1::: ::-::_.|.: - ]"^_.:.] _а_з;::11за>>.

],_: _-;::.-:'.-_.,:э-:$ере::ш|} &/1т+кола?в_
с}::::}.{ ,:'- ..::: _+:.:....3']],,{ орган{зовано вис-
]::::_'_ _::-_._::.._:.з .'1[ . ]. |1етровсь;<ий !

-::-_- :_-:': ' ::::'-*-.';{т]г!1 д;керела яко? р0'3-

-:..-::::: _-:: те, як на []очат!{у хх ст0_
:.;;: , ]. 1етровськттт? керував ревой!}о-
__::-::: 1::отьбою микола]вських роб{т'ни-
:__ з. _] ] _еэеб1'ванн.я | д1яльн1сть видат-
__'*. (] -е:;хавного д|яча т1а А4икола:вщин!
__':.: ]ере}1оги 8еликого }{овтня.

_]э юз1;ею г. 1. !-[етровсь1ко'го г1рац|вни-
.:а}:;1 арх!ву опубл|ковано в обласн1й га-
зет; ряд статей, орган|зован| передан! по
те;ебаченню та виступи 3 лекц{ями, я'к!
прос,_}ухало п0над тиоячу т|Фу'16!Б,!("

г. д. БогАтии


