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Ёая,вн!сть такого наук0во-дов!дкового апарату дае мо)клив1сть при
прийманн1.заяв в|д трудящих встановити строк виконання заяв у 3а_
.-1ех<ност1 в1д наявност1 докум,енталь!{их матер!ал|в в облдер>ка'рх!в!, по_
рекомендувати, куд|4 необх!дно 3вер'нутися за дов1дкою при в1дсутност|
.1окумент-а-льних матер!ал!в в облдер>карх!в1, скоронуе строки викона,ння
запит1в. Ёайбли>кчим часом документальн! матер1али 

_ 
по особовому

складу булуть перем!щен| до окремого схови,ща.
} зв'язку 3 виходом закону про пенс!йне забезпечення колгоспник!в

облдер>карх!вом пр0ведено велику'орган1зац|йну й методичну роботу,
спрямова'ну на вико'нання уряд0в'их постанов.

[окумёнтальн| матер!али по особовому складу колго'с'п1в за п!сля-
военн1 р0ки передано останн|м, окладено й роз1слано районним в1дд|лам
соц|ального з4,безпепення 0писки фонд|в колгосп1в облдерх1дрх|ву, в
як}1х е докум'ентальн| матер!али по особовому складу 3а довоснций
пер1од.

у 1966 р. органа,м еоц1ального забезпечення над|слано листи з
ро3'ясненням !1ового п.0р1дку оформлення в!дпов!дей нерез в!дсутн]сть
.1 окутиентальних м атер1ал1в.'

Разом з обласним в!дд|лом соц|ального забезпечення 6уло проведе_

'о нараду 3 ||!€!€та,вниками районних в!дд1л!в соц|ального забезпечен-
ня. на як|й з 1нформаш|ею про введення нового порядку по оформленню
-:ов!док, ро3кл'ад. роботи стола дов1док, наявн!сть документальних мате-
р!а.ц1в по особовому складу колгосп|в виступив зав1дуюний столом дов{-
;ок облдер>карх1ву.

Биконуюни р|тпення парт1! й уряиу п!ро посилення уваги до ро3гляду
заяв трудящих, праш!в)ни'ки облдер>карх|ву прид1ляють велику Рагу по-
;т!птшенню орган!вац1| роботи стола дов!док, прагнуть скоротити строки
в|1конання запит1в.

л. (руп!на

Б>ке .к1лька рок|в м|х< колекти,вами .&1икола?вського обллерх<арх1ву
! -\1икола!всько! сцА|! телебачення 1онуе т|сна творна сп1вдру>кн1сть.
Фсобливо вона зм|цн|ла останн|м ча,сом у зв'язку з п!дготовкою до 50-]
р1нниш1 Белико| }(о'втново| соц!ал|стич'но] революц{!. Б листопад1 1966 р.
з арх!ву було орган|зовано телепередану <<3аш:е слово, то,варитт'|у доку-
:;ент!>>, яку п!дготувалн 'арх|в1сти сп!льно з творчою групою телестуА|!.
|] ::ета - ознайомити телеглядач1в з ро'ботою арх|ву та з найц1кав!тпими
1сторинними документами дро боротьбу трудящих, йикола?вщини 3а
зстановле'ння ! зм|цнення Радян'сько! влади, про пёр]]!1 кроки соц!ал|-
ст|;чного буд!вништва на .&[икола|вш1и:*|.

Б процес! п1дготовки телепередан| науковими прац!вниками арх|в1,
бу.'то проведено 3начну роботу щодо виявлення ! в!дбор} ран1тше вияв",]е-
!1{х документ1в та 1х вивченню. Б1д!бра'н1 документи були покладен| в
Фснову сшенар!ю.

Ёа початку телопередан1 ведуний коротко'розпов!в про всенародну
з!.:готовку до 50-! р|чниц! Радянсько] влади | звернув'ся до директора
арх|ву ш. с. .[|юдковського 3 проханням розпов!сти, як арх|в1ст]-1 готу-
ються до ц|е| |сторинно! дати. |1от1м стартпий науковий праш!вник
1_' €. [алд!на розпов!ла про те' 3 якою рад|стю труляш1 нап]ого краю
зустр!ли зв!стку про перемогу збро:?ного повстання в |1етроград1 в 1917 р.
|!ро ше, зокрема' св|дчать численн! резолюц!! м|тинг1,в та збор!в роб!т-
знк!в промислових п!дприем,ств' в яких вони в]тали владу Рад ] вимага-
;н переходу влади в м1ст1 до Ради ро6!тниних 1 солдатських депутат1в.
3окрема телеглядач1 ознайомились з резолюц!ею 3агальних збор|в ро_
б!тнттк1в заводу <РуосуА>> (тепер 3авод 1м. 61 комунара).

тн]квшн3н&нА швРвдАчА 3 ФБ;кАск{ФгФ АРк!ву
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€'правх<н|й геро!зм 1 мркн!сть виявили трудящ! йикола|вщини в
роки громадянсько] в|йни в боротьб1 з зов,н|'тпньою !нтервонц1ею та внут-
р!тпньою контрреволюц|сю. Аля телеглядан!в показали к!лька докумен-
т|:в, що в|добра>кають цю боротьбу

Автор т{их рядк|в розпов!в про п!дготовку виставки документальних
ма1ер1ал|в' яку г0туе арх1в до юв1леино1 дати' по,3наиомив телеглядач1в
3 документами' що експонуватимуться на виставц1. €ерел них - до'ку-
менти' зв'язан| з |м'ям великого .[{ен1на: телеграми за п|дписом |лл!на,
над1слан| }1икола]в'ському губвиконкому' численн| листи та телеграми
Болодимиру 1лл1ну в|д микола]вц|в. } них трудящ| висловлювали сво}о
любов | по:шану до великого во}!(дя. 1елеглядач! познайомились з в|-
тальною телеграмою, над!'сланою .[|е'н|ну у листопад1 1923 р. делегатами
] миколагвськ0го районного з'!зду Рад, а тако)к 3 телеграмою' що ]| на-
д|слали |лл|ну прат{|вниктт Бознесенського гтов!тового в|дд1лу м!л!ш|{ в
день 5-о] р|нниш| }(овтнево! рево.пюш||.

Ёа екран! те.пев1зора де}1онстрували'сь тако)к !ншл| документи, як!
булуть представлен! на виставц1. 1-1,е, насамперед' документи про соц|а-
л1стинну перебудову с]льського господарства: протокол загальних збор1в
виборних Ёовобузько] волост1 в\д22 лютого 1918 р., на яких було прий_
нято р|ш:ення про створення тр}дових арт|лей хл1бороб!в, характеристи-
ка с|,]1ьського'сподарсько| коптуни <<[вард!я 1лл]ча>>. 1(ому*та була засно_
ваЁ1а 3 вихо'ванц!в дитячого булинку в с..]!1ихайло-,[|ар1вц| в 1921 Р., (Ф_
ли в кра!н| панувала ро3руха | голод' 9 цей тях<кий для молодо]
Радянсько] республ{тки час комунари досягли пер]ттих усп!х!в: вони ство-
рили зр8зкове господарство' орган|зували самод|яльний театр' селянсь_
кий, буАино,к, багато працювали над л'!кв!дац!сю непи:сьменност1 серед
селян.

3ац|кавили телеглядач|в 1 документи про пролетарську сол!дарн|сть
микола]вц!в 3 трудящими !нгпих кра?н. Ёав!ть у найтя>кн| для натпо]
кра|ни ча,си трудящ1 }1иколат]в,щини не за'бували про ово|х брат|в за
кордоном' вони надавали |м посильну допо'могу. ||ро ше св1дчать числен-
н| документи' щ\о збер1гаються в арх1в|. 3 одним.3 них-протоколо}1
3агальних збор|в .Р1икола]в'сыко! м!сько! електро,станц1? в1д 21 сершня
1926 р. - ознайомились телеглядач!. Б протокол| йдеться про в1драху-
вання частини зароб1тку роб!тник!в для нада}{ня допомоги страйкуюним
тод! англ1й.ським [1]ахтарям.

€таргший науковий прац|вник Б. Б' Блябл|на розшов|ла телегляда-
чам про науко,во_до{в|дкову б1бл!отеку, газетний фонд арх1ву. Ёа екран!
телев|зора демонструвались пер1па легаль[{а б|льтшовицька газета <<Ёо-
вая >ки3нь>> (1905 р.)' га3ета <<||равда>> (1913-1914 РР.), а такох( м!сце_
в| газети <<Р1звестия Ёи'колаевокого €овета рабони:. и военнь1х депута-
тов>>, <<143вестия Ёиколаевского губерп,ского ре'волюционного комитета>).
<<(расньтй Ёиколаев>>, <<!]!д9; |ндустр|ал|зац1!) та 1н.

Р{а екран1 телев1вора був показаний тако>к про,цес реставрац1{ га_
зет. ,|1от!м 6ули показан! ли,ст!в,ки, прокламац||, плакати,_що були випу-
щен| в пертп! роки Радянсько] влади. Бони 3акликали труляшйх моб1л1-
зувати вс! сили на розгром б!логварл1йц1в, тшвид:ле в1дбудувати народ-
не господа'рство, зруйноване п!д час гр|омадянсько! в!йни, л|кв!дуватт;
неписьменн|сть, охороняти 1сторинн1 пам'ятки та !н.

Ёа зак|нч'ення передач'| молодтп'ий науковий прац1вник 8. ;\{. Фо-
менко розпотв|в про фототеку а'рх1ву' Фкрем1 фото,зн1мки познайомилп
телеглядач|в з уна,стю ком!сом,ольц|в ^&1и,кола]вщини в громадянськ1й в|й-
н!, уна'сниками пер1]'|их. к9мун1стичних суботник1в, л!кв!даш!ею не11ись-
менност!, учасниками п!дп|льного руху на }1икола|вщин1 в ро,ки Белико1
Б|тчизняно| в|йни та !н. (ористуючи,сь нагодою' Б' }1. Фоменко 3|вернув_
ся до телеглядан1в з проханням приносити до арх|ву фотозн!мки та до-
куме,нти минулих рок!в, щоб вони стали здобутком. ус!х труляших.

38



{он прац1в!!икам на1пого арх!ву доводилось ! ран|тпе неоднора3ово
-зати унасть у телепередачах' однак ця передача 6ула найб1льтш в|дпо-
:_]ально}о. ||ра:{1вни,ки вели 3 телеглядачами невиму1пену ро3мову про

-э:,|!, розпов!дали. про найц!кав!тш! документи. €л|д зазначити, що для
:е}1он'стрування п|дб'ирали,ся документи з яскравим текстом; мае 3на-
:-3-:{ня тако}{ ! його розб|рли:в|'сть. 9им краще п!д|бран1 доку\1енти -.::}1 передата буле зм1стовн|гпою ! ц!кав1тпою. ||ока.з доку}1ента супро-
]-_\11х<увався читання.м його тексту а6о окремих найб!льтш ва}к.цивих
ъ: _сць.

|!ередана три]вала 30 хвилин, однак доов!д пока3уе' що вах(ко вста-
.:э,3ити певний обсяг матер!алу, ро3раховацого на 3апланований час. Ба-
:._ано при п|дготовш| передан! п!дготувати к1лька документ!в' не пе-
:.]бачених програмою |, якшо передача зак1ннуватиметься на !(].:тька
,.А1]ли,н ран!тше, то використати ! !х.

||ередана в|1кли'кала схвальн! в1дгуки громадськост1 пя1ста. Брахо-
:']-ючи }] поба>кання, арх1вом сп|льно з стул|сю телебачегтня пере.:'банено
.,':тайбутньому орган!щвати ще к|лька телепередач' присвячен_их 50-р|н-
;ю Беликого }(овтня.

Ба>кано було б, щоб на стор1нках <<Арх{в|в }кра{ни>> пра.ц|внттктт !н-
-':;тх арх|в,|'в ро3пов1ли про ев!й доов1д орган!зац|! телепередач, ад)*(е ек-
:ан телев]3ора - це одна з най,б1льш ефективних ! доступних фор:т по-
:тъ'.:я'р и.з а:{!| документальних м атер ! ал |'в.

й. €тепаненко

ств0Рвння нАР0дних шу3в!в тА му3вйних
к|мнАт

} зв'язку з набли>кенням 50-р|ччя Белико! }(овтнево| соц!а.т!стттч-
::о! революш|| ! 100-р1ччя 3 дня народх{ення Болодимира !лл1на .т1ен1на.
з тт!стах ! селах натпо[ республ|ки 3апровадх{у€ться багато нових фор:т
::еолог1чно! роботи.

|!арт!йн1 1 радянськ! орган1заш|[ |[ирятинського району |1олтавсь-
;:о] област| ще в березн1 1964 р. приступили до створення в ус|х ко.:-
:оспах 1 радгоспах 1сторико-крае3навчих народних музе1в 1 п:узеЁ:нттх
::|:тнат. Б6|ршями послуйили музей у с. Ёова^Аврам1вка (к6"тгос-п *9ер-
зона з|р:<а>>) !,орольського району | музейн! к!мнати у колгосп! ]:т. 9ка-
.:ова та в Березоворудському с!льськогосподарському техн|кузт| |1т:ря-
:']нського району, як1 за 1н!ц!ативою громадськост| були в|дкрттт! ще в
!961 р. } район| було орган!зовано районну ком|'с1ю в склад| 11 чо.-:ов]к
-:а чол! з головою райвиконкому |. А. 9кименком ! 38 рал у се.']ах по
,:творенню народних музе!в. ||ро !х склад пов1домлялось у ||ирятттнсь-
::_Ёт районн|й газет! <<[|]ляхом 1лл|ча>.

<3аклик районно? музейно! ком!с!| знайш:ов в|дгук сере.1 т1{сяч
:оу!,1вник|в села. Ао музе|в почали надходити знаряддя праш|. пре]}!ети
:обуту - одяг, господарський |нвентар, власн| рен! та док\']{ент}{ ак-
;;]вних унасник1в боротьби за владу Рад - уяасник|в гро}{а.],янсько! та
3е;ти,ко? Б!тчи:зняно1 воен, фотограф|! та документи, як! !.тюстрт'ють
:.т.']я{,; пройдений нашим народом в бул1вништв| та розвитк}' народного
:1]сподарства' науки 1 культури> !.

Ёа допомогу музейним радам були направлен| прат1|внтткгт коли1|]-
;ього ||ирятинського парткому (|| }кра!ни виробнгтчого управл!ння,
:аЁтвиконкому, ком|тету .г!(€1м1}. 3они сприяли у наданн1 прим!щень,
з::бор| експонат|в та |сторинних матер1ал!в.

1 Аов|дка про створення народг1их музе}в
: |]о.-!тавськ|т] област| в1д |4 вересня 1966 р.
!:-.-;ьтури &1!н1стерства культури уРсР.

! музеЁтн!{х к|мнат та кер1вництво ними
8|дд:'т п*узе?в | охорони патт['ятник!в
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