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ФБ^А|ш &ФФ&8д6}/фа

вик0РистАння Ф0т0д0куп1в}йтив в
пР0пАгАндистськ|й роьотп

9 !и1икола!вському о6лдерх<арх1в! систештатичне використання фото-
документ1в розпоча.1ося п!сля створення б|льтш-птентш укомплектованого
фотоарх!ву. |(оттплектування проходило к|лькома 1шляхами. |[ертп за
Бсе були виготовлен! негативи-репродукц!| з фотограф!й, що збер1га-
ються в обласному краезнавному музе!, парт|йному арх|в! ,]!1'икола!всь-
кого обкому кп !кра!ни, а такох{ у приватних колекц!ях краезнавц|в
&1иколаева - А. л. )1(уравля, |1. 1. €оломат!на, п. д. }1ушинського,
А. 1. €ми!нова та !н:цих.

9ерез *:1сцев} пресу, рал|о ! телебачення арх!в!сти звернулися до
меш:канц|в п'т. .1\1иколаева ] област1 з прохан1{ям надати в тимчасове ко-
ристування р1:к1сн1 фото лля виготовлення репродукц|й. Ёа прохання
в!дгукнулися стар| б1льтповики' учасники революц1! | громадянсько] в!й-
ни' ветерани Белико| 31тчизнягто| в|йни та !х близьк!, викладач! нав-
чальних заклад1в, тпколяр!. Багато фото арх|вов1 було подаровано.

Ё1айвах<лив1тпим д>керелом комплекгування фотоарх1ву стали ре-
дакц!1 обласних газет <<|||вденна правда>> ! <<|\омсомольська !скра>>.
Ёизку фотодокумент!в микола]вських фотокореспондент!в РА1А} на-
д!слав цдАкФФд уРсР. 1(!лька фотоальбом|в над!й:пло в1д колективу
сулнобул|вного заводу !м. Ёосенка. Б майбутньому у нас збер!гатимуть_
ся фотолокументи' виготовлен| прац!вниками' районних газет .област|,
фотолаборатор!ями п!дприемств /!1иколаева,'гелестуд|ею.

,(ля зрунност1 користування фотодокументами створено систематич-
ний каталог фотодокумент!в, який все б!льтпе поповнюватиметься. Ёин|
в!н нал|нуе б!льтпе тисяч| фотов1дбитк|в з анотац!ями.

€еред фотодокумент|в багато краевид1в дореволюц!йного }[икола-
ева, |н1пих м|ст ! с1л о6ласт!, зн|мк|в, що характери3ують стан кап!тал|-
стично] промисловост1, р|вень техн|чного осйащення-п!дприемств.

}в1й:пли до каталога фотограф!!, що зобра>кають !сторинн! м1сця,
пов'я3ан| 1з славним революц1йним минулим штикола|вського пролетар!а_
ту' портрети б|льтповик!в-орган1затор|в та кер|вник{в революц|йно| бо-
ротьби в йиколаев| та област!. €.портрети командир!в ! б!йц|в парти_
занських загон|в час!в громадянсько! в!йни, фото, шо в1добра){(ають
деяк! еп|зоди в!йни тощо.

у розд|лах соц!ал!стинного бул1вництва в роки довоенних п'ятир!-
чок ] п!слявоснного пер1олу збер|гаються фото, що розпов1дають про х|д
!ндустр!ал|зац||, колектив1зац1|, в!дбудову народного господарстБа об_
ласт!, зруйнованого н|мецько-фатпистськими заг ар6никами.

8елика Б|тчизняна в1йна представлена фотодо}ументами' що ха-
рактеризують геро!тний оп1р }Р}Аяших'&1икола]вщини г|тлер1вськи.м
окупантам' розпов!дають про д!яльн!сть м1сцевих п|дп!льнртх орган!зац!й
<<[ентр>>, <<|1артизанська !скра> та багатьох 1н:пих' Ряд фотодокумент|в
4о

Аг[тАцпйш0_

}ь 
|



*

*

викривае 3лод!яння :|!мецько-фа1шистських 3агарбник!в на територ1| об-
ласт|.

Бизволення .|!1икола!вщини в!д г1тлер1вських окупант1в Радянською
арм!ею в|добрах<ено в значн1й к|лькост| фотодокумент1в. €еред них е
кадри 3 радянсько| в!йськово| к|нохрон!ки, фронтов1 зн|мки. Ряд фото-
граф'|ц розпов1дае про геро!нний подвиг 63 моряк|в-десантник!в.

Ёаявн!сть достатньо! к|лькост1 !люстратйвного матер|алу Аала
тлох<лиБ|с*ь ро9горнути використання його з аг:тац!йнФ_п!@г{3г?н.|{|,1€т'
ською метою. [е пертп 3а все орган1зац|я тематичних фотойиставок, як!
розпов!дали про ту чи |ццту знаменну дату. Бони встановлювались у
:д|сцях, де з ними могло б познайомпт|1ся найлпиртпе коло микола|вц1в:
у театрах' будинках культури' на центральн1й вулиц! м|ста, п{дприем-
ствах тощо. ||оряд'з цим було п|дготовлено к!лька виставок' пов'я3аних
з юв1лейними датами з !стор|| !!1иколаева. [е, прим1ром, виставки, при_
свячен1 100-р|.тню морського торгового порту' 175-р!ччю :\'1иколае}а.
.|[ля того, щоб б!.пьш: наочно показати' як- разюне 

^зм|нилося за цей
пер!од..обличчя м!ста, вм1щувався зн1мок того чи !нтпого об'екту Аоре-
волюц|йного часу ! поряд - його сунасний вигляд.

Белике п!знавальне значення мали такох( пересувн1 виставки. Бонн
розпов!дали про посилен-ня революц!йно! боротьби микола|вського про-
летар1ату на початку !,{, ст., його славн| реБолюц|йн1 традиц|]. Бистав_
ки експонувались _на завод| |мен| Ёосенка, по нерз! в ряд! буАинк!в
культури 1 клубах .]!1иколаева.

|!рактикувалася орган{зац1я виставок с:т|льно з обласним крае3нав-
чим музесм 1 партарх!вом &1икола]всько-го обкому |(|! }кра?ни. (е дало
3могу повн!тпе висв!тлити тему. 1ак до 50_р1ння Радянсько| владт4 сп!ль-
ними тсиллям4 було створено велику виставку <(&1икола]вщина за 50
рок|в Радянсько] влади)>. Бона експог|увалась у прим1шенн| нового |1а-
/{ацу суднобуА!вельник!в.

3 19*66 р. !!1икола]вський облдерх<арх|в розпонав випускати фото-газету <<Розпов!дають докуш{енти>>. Фотогазета дала мох{ли1!сть ро'згор-нути систематичну роботу щодо популяризац|1 арх!вних матёр1ал|}'
Бона користуеться велик-ою популярн|стю в м!ст1.^ 1ематика || р|зно_ман|тна-про а1]тивоенний страйк-р9б!тник1в заводу <<Ёаваль>> у 1916 р',
ло 96-р!ння 3 дня народ>кення Б. 1. .[|ен|на ! т. п. }-пер!од п|дго?овки !о
50-р|ння Беликого )(овтня | 50-р1нтя Радянсько] вла[и на }кра|н! було
в-и-пущено к!лька номер1в на таку тематику: <<Б!д .[1ютого до )(овтня>>,
<Р вогн!_ громадя-нсько? в1йни>, <<Ёезабутн! стор!нки |стор!!> та |н. 3 них
були вм!щен| найяскрав|тп| фотодокументи.

.$,к показуе лосв|& фотогазета е ефективним засобом попу,тяризац!|
арх|вних матер!ал!в. г1р' не] писала м1сцева преса 1. |1|сля виходу чер-
гового номера до арх1ву звертаються вищ1 та середн| спец1а,тьн! нав_
чальн] 3аклади м1ста з проханням виготовити для них кош{плект фото-
газети'

[о 50-р!ння натшо| дер)кави облдер>карх!в посилив допомогу тшк|ль-
ним | нароцним.му3еяп4 та краезнавчим гурткапт в орган|зац|] юЁ!лейних
виставок' ф.отов1трин !- альбом|в. .[,ля них було скоп1йовано багато зн1м-
к1в про под|{ революц!| ] громадянсько] в|йни на }1икола?вщин|, а так0х(
фото' що пока3ують 3арод>кення руху за комун|стичну працю ! характе-
ри3у]оть трудовий геро!зм народу в роки пер1пих п'ятир|вок.

Бикористову-ються фотодокуптенти ! в- лекц|йн!й ^робот|. |[роводяни
"_текц|! з 1стор!| .][икола]вш(ини' науков! прац1вники облдер>карх|ву ко-
ристуються наочними пос|бниками - д!аф1льмом | фотоал1бойамй. Ао
3|-аф!льму_ <1р_уляш! ,&1икола|вщини в боротьб| за перемогу Белико!
Ёовтнево| соц|ад|сти.чно| ре-волюц||> включено ни3ку яскравих арх!вних
:окумент!в | фотозн|мк!в. Ёегатив виготовлено'на-пл|вт;| <}11крат-200>

1 <<1_1|вденна правда'', 25 с!чня 1966 р., 24 вересня 1967 р.
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фотоапаратом <<3ен|т €>>, але мо)|(на' звинайно, використатп буль-якиЁт
!нц:ий 3 д3еркальним фокусуванням або ун|версальний апарат для
м1кроф1льмування. ||!д ко>кним з документ!в, ро3та[пованих у хроно- .

лог!чн1й посл|довнос:'| под|й, е в!дпов|дний текст, що коротко ро3кри-
вае зм1ст.

||озитив зроблено коп1ювальним апаратом А(А-55. Ёим мо>кна ви-
готовляти д!аф!льми з розм1рами кадр!в 24х36 мм | 18\,24 мм. \|а-
ф1льм використовуеться головним чином у лекц1ях для унн!в ! стуАен-
т!в, як1 в!дв!дують арх|в п1л нас екскурс|й.

Фотоальбомами' шо в!дтворюють под!! революц1| | громалянсько!
в!йни, користуемося найчаст|тше у тих випадках' коли лекц|я проходить
безпосередньо в 1пкол|, установ!, буаинку культури чи на п|дприсмств|.

, Бикористання так\4х пос!бник|в надас с,т1овам лектора б1льтпо] перекон- .

ливост{ | викликае >квавий |нтерес т слухан!в. Але, мабуть, найш:ир;пе
популяри3уються фотодокуп:енти через пл|сцеву пресу 1 телебачення.'
[.1ей зас|б мас сво? переваги' то}'т що передплатн|1ки !азет <<|1|вденна
правда> ! <<.[[ен1нське пле}1'я>> е в кожноп1у населеному пункт1 област1,
б|льцл|сть трудя1цих мае топев1зорта.

у 3в'язку з п1дготовкою .:о 50-р|ння Радянсько| влади редакц|я
.<||1вденно! правди>> орган!зува.:а пер|о:инний випуск спец|альних сто-
р!нок га3ети п1д назвою <<Бтап*т ве.т]}{кото 1п.:1яху>>. 3нанну к|льк|сть фо-
то для га3ети взято з фонд|в об;т:ерх<арх!вт.. Ёа ших стор|нках знайт'шли
свое в|добрах(ення найвах<.:ив1тп! мо_\1ент!! |стор1| &1икола]вщини 3а
50 рок|в Радянсько] влад1{.-Аля 

демонстрування по телебаченню бу.то п!.]готовлено матер!али,
присвянен| знап{енни}.1 даташ[' перебуванню | д!я;тьност! на територ1! об_
ласт| в!доп.тих д!яч|в ла$т|\ 1 Радянсько| дерх<автт - Артеп:а, м. в. Фрун-
зе, [. |. ||етровського' про встановлення влад{а Рад } натпому м|ст|
тощо.

]аким чином' форми й засоби використання фотодокумент!в най-
р!зноман|тн|:ш!. Але поряд 3 ци\,1 сл!д ш:укати такох( ноБ1, ще б!льтш
д!йов|, ! разом 3 тим поет1йно п|клуватися про надхо.1}кення нових фо-тодокумент|в' 

Б. Фоменко

ут0чнвння 0Бл|к0вих дАних у льв|вськ0му
0БлдвРжАРх|в!

.|1равильна орган|зац!я обл_!ку_ дае ш:ох<лив!сть забезпечити збере_
х<ен1сть.документальт*их матер!ал|в, про_ведення експерти3и ц|нност1,
каталог|зац|!, комплектування' всеб|чного ?х використання,

Фбл!кова документац|я, як одна 3 ва}кл1{вих частин науково.дов!д-
кового апарата' повинна завх(ди ве9тися акуратно | своечасно. Ё1чого
надто складного у цьому нема€. [оловне, щоб арх|в|сти, як! безпосеред_
ньо працюють з обл|ковою документац1ею, а тако}к т| прац|вники, як1
принаг1дно стикаються 3 нею, зва}(али на те, що найменйа необачн1сть
або помилка' допущен| шри оформленн| арх1вних Аокумент|в' перено-
ситься в !нтшу обл!кову документац|ю. 3:ащестоящ| арх|вн! органи: ух<е,
давно звертали увагу 1а 1е, що в б|льшдост| лерх;авних арх!в!в стан об.
л1ку не на високому р!вн|. |[ро ше св1днать огляди роботй дерх<арх!в1в,
що_проводил|1ся Арх1вним управл!нням при Рад! }1й!стр!в }Р€Р, ; йа.
тер-|али сем!нар|в з питань обл1ку та фондування, зг1дно з якими арх!ви
3обов'язан| в коротк! строки упорядкувати всю свою обл|кову докумен_
тац1ю.

- Ёаприк1нц1 1965 -р. ком1с|ею Арх1вного управл!ння при пер'еЁ|рш{
роботи .[!ьв1вського облдер>карх1ву було встановлено' що в_арх1в| е Ёся
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