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Миколаїв

Про співробітництво Державного архіву
Миколаївської області із засобами
масової інформації у 2015 році
Колегія, заслухавши інформацію начальника відділу інформації та використання
документів Мельник М.О. про співробітництво Державного архіву Миколаївської області із
засобами масової інформації у 2015 році відзначає, що заходи щодо співпраці зі ЗМІ
передбачені планами організаційної роботи держархіву та відділу інформації та
використання документів. З питань співпраці зі ЗМІ держархів області співпрацює з
департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації. Щомісяця держархів надає до департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації план заходів щодо
взаємодії із засобами масової інформації та за участі громадськості, а також щомісяця
звітує про його виконання. Звіти про співпрацю держархіву зі ЗМІ публікуються у
відповідній рубриці на веб-сайті ДАМО.
Інформаційні повідомлення для преси готуються архівом 1-2 рази на місяць за
наявності інформації, яка потребує оприлюднення. Розміщення інформаційних повідомлень
у друкованих виданнях потребує оплати, безкоштовна публікація здійснюється за
замовленням департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації. Через необхідність сплати за розміщення публікацій у друкованих
ЗМІ більшість підготовлених спіробітниками статей оприлюднюється на офіційному
веб-сайті держархіву.
Налагоджено співпрацю з прес-службою облдержадміністрації. Держархівом
направляється до прес-служби інформація про значущі та резонансні події, що
відбуваються у держархіві, для розміщення на офіційному веб-сайті ОДА: презентацію
виставок, участь у конференціях, засідання «круглих столів», проведення семінарів, випуск
нових видань тощо.
Найчастіше держархів області співпрацює з телеканалами «Миколаїв» і «ТАК ТV»
та радіоканалом «Бузька хвиля» обласної телерадіокомпанії. Упродовж звітного періоду
співробітниками архіву підготовлено і проведено 26 телепередач та 18 радіопередач.
Значним доробком у справі оприлюднення інформації є офіційний веб-сайт
держархіву області. У січні-листопаді 2014 року на ньому оприлюднено 13 документальних
(фотодокументальних) он-лайнових виставок (загалом на сайті опубліковано 93 он-лайнові
виставки, до експозиційних планів яких включено 3950 документів) та 10 публікацій.
Протягом звітного періоду у газеті «Вечерний Николаев» (№ 37 (3655), стор. 2)
опубліковано статтю: «Архив подает сигнал «SOS», присвячену діяльності держархіву
області.
В Інтернет-виданнях, на новинних Інтернет-сайтах опубліковано 26 статей, в яких
йдеться про діяльність держархіву області (презентацію виставок та видань, участь у
конференціях, засіданнях «круглих столів», проведення семінарів тощо): uk.wikipedia.org,
aspekty.net, nikvesti.com, vnikolaeve.info, www.0512.com.ua, nikmedia.com.ua.
Оприлюднення інформації у постійно діючих рубриках на веб-сайті держархіву
області здійснюється оперативно і регулярно. Відповідно до наказу директора держархіву
області від 20 грудня 2012 року № 134 «Про затвердження Регламенту функціонування
офіційного веб-сайту Державного архіву Миколаївської області» визначено склад робочої
групи, відповідальної за функціонування веб-сайту держархіву області та подання

матеріалів до веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та офіційного веб-сайту
Миколаївської облдержадміністрації. Інформація у рубриці «Новини» на веб-сайті
держархіву оновлюється за наявності відомостей.
За допомогою власного веб-сайту у звітний період висвітлено: 10 статей
співробітників архіву, 16 інтерв’ю з директором архіву, 13 он-лайнових виставок, 26 –
іншої інформації про діяльність та інформаційні заходи.
Проблемним питанням у стосунках зі ЗМІ залишається зависока вартість розміщення
публікацій у друковних виданнях, що в умовах недофінансування призводить до
унеможливлення оприлюднення інформації. Перспективою та позитивним наслідком у
співпраці зі ЗМІ та інститутами громадянського суспільства є формування позитивного
іміджу архівів як інституту суспільної пам’яті, можливість якнайширше популяризувати
діяльність архіву і документів НАФ. Для поліпшення роботи у напрямку співпраці зі ЗМІ та
інститутами громадянського суспільства доцільно було б упровадження волонтерських
програм.
КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:
1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів
Мельник М.О. «Про співробітництво Державного архіву Миколаївської області із засобами
масової інформації у 2015 році» прийняти до відома.
2. Завершити роботу зі створення російськомовно версії веб-сайту держархіву
області та продовжити роботу зі створення англомовної версії.
Термін: 2016 рік.
3. Розглянути можливість укладання угоди з друкованими ЗМІ щодо безкоштовного
розміщення публікацій.
Термін: І квартал 2016 року.
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