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)веде-

'рудяко.

ц|ал|-

пла-

::.:аз в арх!в| провадиться вах(лива робота для пол|пшлення умов
-=---':.:я документ!в-перев'язка в'я3ок |з зам!ною ярлик|в.
:^;:;1заються 3аходи щодо встановлення центрального

: -._. -:;,:,:!щення* арх|ву.

опалення у

нин| у шентр!
]:-_отовка до в|дзначення 50-р|нчя утворення €Р€Р
,._ у: а:::|н1страц1?, парт!йно!, профсп!лково] та комсомольсько! орга,..'__;1 арх1ву..&1и докладемо вс|х 3усиль' щоб з честю зустр1ти зна50-р|ння Радянського €оюзу.
:,':_:.{..' :ату

]

:

А. м!ль!линА'

. о. 0шректора }1ьв]вськоео

о6л0ерэюарх!ву

миколА|вський оБлАсний дгРжАвний АРх|в
]1:готовка ло 50-р1ння утворення сРсР сприяла значному пол!п:.:"' роботи колективу./[икола]вського облдерх<арх1ву. Бс! прац|в:-.:_]:, ]!('_1!бчив1пись у соц1ал1стичне 3магання 3а г1дну зустр1ч славного
зобов'язались план роботи арх!ву виконати до 22 грудня.
'-:..:}].
_'_:1
:осягти цього' вони щом|сячно перевиконують сво| планов! зав-

. :::;-:,

1ере: платер1ал|в арх|ву ! м|сцевих газет для зб|рника локумент|в
натхненник 1 ^орган|затор об'еднавчого_ -руху
за
наролу
',_::.,;ського
утворення 6Р€Р> виявлено за 1917-1925 рр.
коп{!'
складено |х перел!ки, |з 136 документ!в знято
- _ -экуппент1в,
виявлення документ1в | за наступн| роки.
-::.а:;;ться
.._ :ертш!й половин1 |972 р. арх1в п1дготував 1 експонуе нин! фотога_
.:..__ присвячену об'еднавяому рухов| 3а утворення Радянського
_" - :

:_.'н]стична парт1я

- _---:-"

3 об':асн|й га3ет! <.[|ен1нське плем'я> прац!вники арх|ву щотих{ня
Б н|й за с|чень_
:. 1,-_.;ъ_ють рубрику <<)(рон|ка лру>кби. сРсР
-50>. статт| ! в <<|1]вден;::::::;ь |972 р. вм!щено 35 |нформаш1й..[,рукуються
-.., _:аз.1]>>. |11дготовлен| такох< матер1али для виступ1в по рад1о ! теле:...;-.-ю. !,ля науково-|нформац!йного бюлетеня <<Арх|ви }кра!ни> п!д. _:,:._ена стаття <<,[,окументи /[икола]вського обллер>карх|ву про
=- ,--..-.азчий
рух 3.а утворенн.я сРсР>.
',' шьоплу роц! знанно п|двищився р!вень лекц!йно! д!яльност|. 3а
::: 1:э :т!сяц!в на п1дприемствах 1 в установах .&1иколаева науков!
__.:::5:тники облдерх<арх!ву прочитали понад 50 лекц|й. }сп1шно пра-._. ::ган]зований нами лектор|й для утн|в <<1стор!я р|дного краю>>.
3 а натшим проханням у 1-1]|А)(Р срсР | цдАжР уРсР вйявлено
....::з фотокоп|] анкет делегат1в 1 Бсесоюзлого з'|зду Рад, обраних
: : _\1тткола|вщини. ц| документи булуть використан| у виставц!
: :_::'| сдин]й>>, яку готуе облдер>карх!в сп!льно з БуАинком пол!т--:--.:','- збкопсу
1(|[ }кра|ни.
.',- новтн| ц. р. разом з партарх!вом ми проведемо наукову конфе:
=._---.:. присвячену 50-р1нню утворення сРсР.
__ _ануються.зустр|н1 3 громадськ!стю м1ста, подаватиметься допо_
:: ' : -?!Ф;1,ни.м ! тпк|льним му3еям област| у п!дготовц| експозиц!й на
,. _ .
-;зстол!тнього юв!лето багатонац1онально] Радянсько| дер)кави.
/. Бич с,н ков'
стар[|/шй нацко вшй сп[в роб[тншк
Р1 шко ла[ в

сько ао об л0 е рэюа

р

х[ву

снено

3рвна
{.

2?,

бути виконаною без активно! унаст1 зав|дуючих м|ськими та районними арх|вами.
!,ля пол1пшення_ роботи по вдосконаленню д|ловодства в устано_
вах, орган|зац!ях ! п1дприсмствах област!, п|двищення теоретинного р|в_
ня зав|дуюних м!ськрайарх|вами, арх|вний в!дд1л орган?зував заочне
навчання за спец!ально розробле]1ою програмою' ро3рахованою на два
роки.
1|{об залунити б!льгш 111ироке коло громадськост|

до контролю

3а

станом документально] частини поточного д|ловодства | арх1вно| спра_
ви в установах' прац|вники арх!вного в1лл|лу провели ряд комплексних
перев1рок в установах промислового буА!вництва й профсп1лкових орган!зац|ях обл}ст|. Ё1сл]дки перев!рки 6ули обговореЁ: йа нарад| ф;'цик1в цих установ' 3а п|дписами начальника комб|нату <[онецьквах<бул>>, голови облпрофради | зав|дуючого арх|вним в|дд|лом роз!слано
л|тст!4.вс|м цим установам | орган|зац!ям про необх!дн!сть пол|пш:ення
орган|зац!| д|ловодства' улорядкування й збер!гання документ|в, зг|дно
'3 вимогами постанови Ради .&1|н1стр!в уРсР в|д 9 червня 1970 р.

пь

301.

Фднак при сучасних вимогах до орган!зац|] поточного д!ловодства
самого т1льки проведення сем!нар!в, читання лекц!й та допов!дей, скла_
дання лист1в явно недостатньо. Ёазр!ло питання про б1льпт стаб|льн|
3аходи в питаннях поточного д|ловодства установ' орган1зац!й | п!дприемств.

Ёин|.арх|в|сти повинн! прагнути до того' щоб д|ловодство установ'
орган1зац'й ! п1!приемств було поставлене на справд| наукову основу'
а цього мо)кна досягти литце тод|' коли в ко>кн|й установ|, орган1зац!!,
п!дприемств! будуть розроблен! |нструкш!| щодо орган|зац!| д!'о"од"о|

спр.ави.

3 метою п|двищення р|вня управл!нсько] роботи радянських
нов велику увагу сл|д прид|лити навчанню ]г кер|вного складу [устазокрема,
вен|рн!х та заочних в!дд1леннях вищих ! середн:х спец1аль_
-на
них уибових
заклад!в. [{одо пост|йно д|юних курс!в, то 1реба домогти_
ся того' щоб там навчал11ся лиференц1йовано
пра_
- насайпере! кер1вн!докуц|вники, |н>кенерно-техн|чний ёк,]тад, тобто безпосередЁ1
^'тори
мент1в, пот1м керу:он| справами, д|ловоди, секретар|, щоб не
т!льки з6ёнащадк!в
регти для
документальн! д>керела, як| в]дбивають славн! стор!нки |стор||, а й створити п,овноц|нну_д>керельну базу для сусп!льних наук.
А. м]тьевА

оРгАн|зАц!я РоБоти по зБиРАнн|о докумЁнт|в
осоБового походжЁння

в миколА|вському оЁлдвржАРх!в!

,

*л;

(омплектування арх1ву матер|алами особового поход>кення

справа лу:л<е п_отр|бна. Бона ц|кава | водночас ду)ке складна. Ёагш арх1в
розпонав.|| в 1967 р., { ми одразу х< в|днули тру!нош1 як щодо виявлення й обл|ку власник|в особистих фонд|в, так |-в спроб| сконцентрувати
|х в арх|в!. |[еред цим ми вивчили досв]д роботи !!ттпих арх|в1в,'Ё'"ц;
14ьну л1тературу, розробили <<}1етодинний пос1бник по комплектуванн}о
]\:1'ико,та|вського Фба'та€нФгФ дер)кавного арх|ву документалБнимй матер1алами особового походх{ення>>.
пос|бнику висв|тлюються питання щодо виявлення' обл1ку
. - у цьомудокумент|в
| збирання
особового поход)кення' ви3начено 1{оло ос!б, в|й
56

яких мають вони прийматись' встановлено прим|рн| категор|| документ!в, як| п|длягають прийому на дер}кавне збер1гання' порядок прийому,'
принцип фонАування, |х оформлення' складено перел1к л!тератури з
питань цомплектування арх1ву фондами особового поход)кення. ||ос|6ник обговорювався на методичн!й нарад|.
!,ля проведення ц!е| роботи в облдер>карх|в| був вид!лений в|дпов|дальний сп|вроб1тник' перед яким ставились так! завдання: виявлення
ос!б, матер|али яких мають науково-|сторичну ц1нн|сть, обл!к цих ос1б,
ро31шук документ1в, |нформац|я про одер>кан! матер|али.
|{ертший етап на1шо| д1яльност1 полягав у складанн! списку |еро!в
Радянського 6оюзу, €оц!ал|стично] |{рац|, передовик|в | новатор|в виробництва,.д|яч!в культури' 3аслу)кених вчител|в, л!кар|в, краезнавц|в
та |н. Ёам довелося звернутися до в!лл|лу нагород облвиконкому' парт|йних, профсп|лкових орган!в, орган|в соцзабезпечення' у в|йськкомати' ви1(ористати друкован| д>керела' документи арх|ву' встановити зв'я3ок 3 партарх1вом | краезнавчим музеем. [ей список' як правило' поповнюеться за рахунок пер|одинно{ преси, 1пляхом виявлення ви3начних
ттод!й та !х унасник|в. Бс1 виявлен! особи заносяться до персональних
карток' ле ф|ксуються б!ограф!чн| в1домост! про майбутнього влас!тика
документ!в, дан| про його слу>кбове ! громадське становище' 3азначаеться_адреса, доматпн1й а6о слркбовий телефон.
.[,ля зрунност! користування картки с!|стематизуються за алфав|том ! в м!ру виявлення поповнюються додатковими в!домостями.
[ругим ду)ке вах<ливим' основним' етапом в натп!й робот| е безпосередн!й контакт 3 власниками докуметтт|в | роз'яснювальн| бес|ди
з ними. 3 картотеки ми в!дбр:раемо к!лькох ос|б, з як|4мп ! првинаеш:о
т'руАом1стку й тривалу роботу ]'пляхом листування | особистих зустр|ней.
||ершл н!;к в] цв|дати людину' яка мае ц|нн| документи' ми ретельно готуемось' вивчаемо основн| 3аняття, громадську д!яльн|сть ц1е] людини, ]! заслуги перед Батьк|вщиною.
[оловна мета пер1по] бес1ди
як! }к документи € у
- це д|знатись,
1 зм!стом, п|сля чого одер>кан1
ц!е! людини, ознайомитись з !х складом
в|домост! заносяться до персонально? картки. |[от|м ми розпов|даемо"
власников! про доц|льн!сть передан! документ|в на. дер)кавне збер|галня' ро3'яснюемо йому його переваги у використанн1 здаЁих документ1в,'
знайомимо |з зм|стом особових фонд!в, у>ке 3даних до арх!ву.
Ёеодноразов1 ! наполеглив1 бес!ди арх1в1ст!в приводять до хороб|льтп бе-

до руко-

1рапляеться | таке, коли сп|вроб|тники музе|в виперед)кають нас

1 забирають окрем! найб!льтш ц!кав| документи. |[ри шьойу характерно,
ц1о власники документ!в охоч1ш:е передають сво| документи му3еям,

мовляв' {х там булуть експонувати'.а в арх!вах вони ле>катимуйь без
руху.

||озитивними е безпосередн! зустр|т! в облдер>карх!в1 з тип{и' хто
}:)ке 3дав частину сво!х документ!в. .&1и даемо ]м один прим1рник опису з !х особистого фонду, пока3уемо, як опрацьован1 документи' в як1'1х
умовах вони збер!гаються' 1ака форма контакту сприяе топ{у' що власники документ|;в, пересв|дтивт]]ись у стан1 сг1рав' сл!допд за цим здають
до арх!ву сво! найб1льшл ц!нн1 птатер!а"ти.
' пр.и зустр!н! з ветеранапти Бе;тико? Б!тчизняно] в|йни 1 прат{|, гро:тадськ!стю на11:ого м1ста, студентами, учнями, сп|вроб|тники арх1ву
розпов1дають про зм1ст ] ва>клив1сть Аокуптент1в, як1 над!йшли в арх!в,'
| звертаються з проханням подавати допот{огу п!д час збирання ц1нних
]1атер1ал1в.

3авдяки проведен!й робот|.в дер)карх!в почали част!тпе надходит]т
р!зноман|тн! за сво!м складом 1 зм1стош1 документи. 11к, над|й|пли ма-

.
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в_
_невеликому обсяз! одного з активних уча^с]!ик1в
1896 по
1. Б. Богатенкова, який
.]!1иколаева
м.
роб!тни,о.о Ёуху
!оз+ р. прашБвй" на &[икола!вському сулнобул!вному завод|,. був особисто_знайомий з [. |. |1етровським, який працював тут >ке' | разом з
ним брав активну участь у створенн| ком1:'ету РсдРп(б) э }1и1оласв|. .||6кументи з]ца]та на дер>кавне збер!гання його дочка Б. 1. Бога-

тер1али, щоправда,

з

-

тенкова-1р|ус.

}

б1льгп повному обсяз| над|йц:ли документи заслу)кеното л!кар.я
Ф. ||зка (здала йо1о дру>кина н. А. .[[|зко).
}кра|нськот РсР

--1.
€е!ел особистих б|ограф|нних

матер!али про нагоро'
документ|в
дх<?""" 1. Ф. .[1|зка орлёном ,[|ен|на, присвоення почесного 3вання заслу)кеного л|каря }кра!нсько] Р6Р,"св1доцтво про 11л9!-ення до (ниги
по|шани як х|рур'га-новатора' .юв|лейн! матер1али' листи трудящих з
винесенням щиро! подяки' вир!зки з газет про його л|карську д1яльн!сть,

-

_

фотограф1| тощо.
дъ 6грх|ву були здан! такох{ документи народного артиста }кра|н-

Ф. Бисокова, де м!стились.'матер!али.про. присвоення
сько! Р€Р-в.
йому шього високого звання' адрес' почесн1 грамотк в1д р13них колектив!в за активну участь в галуз| театрального мистецтва, вир!3ки з га_
зет з! статтями митця та |н.
Ёадходили документи | в|д м!сцевих письменник1в. 9лен €п!лки
письменник1в }1. 1. Бох<атк!н передав на дер)кавне збер!гання рукопис
роштану..<1(раб |ле в море>>' вс! матер|али, зв'я3ан! з написанням твору'
рукопис т11е
решенз!| 1 листування 3 видавництвом. Аещо п|зн|тпе
одного роману <<Батальйон приймае б|й>. л. Б. |(ул!ненко- 3дав до арх!ву рукописи зб|рника опов!дань <<€ерт{е карпатського дуба>, роману
<<|1ередгроз3я#, п'еси <<|нгул
степова>>' вир1зки 3 газет |з сво]ми
- р!капередав на збер|гання рукописи свостаттями тощо. Б. й. €лободянюк
|х пов1стей <<€онячна долина>>, <<@рлине серце>' <Ёа м1нних полях>>'
зб|рника опов|дань <<Ёезабутне>>, в|дгуки на сво] кни)кки' лиетування 3
1ншими письменниками'

*'.!

Р1зноман1тн! за сво|м зм|стом матер!али над|йтпли до арх!ву в|д
публ!циста ! критика, педагога' вчителя батька космонавта [. €. 1ито83 _ А. м. 1опорова. Бони м|стять у соб! рукописи <<[!кавий задач11ик для розвитку мов | мислення>, <<|1овний курс мови есперанто>;
численне листування; статт! з питань мово3навства' про'паганди му3ично| культури' виховання молод1, 1стор|! м. ./[иколаева; юв!лейн! 1 б!ограф|нн| матер|али.
|[ередав частину сво!х матер|ал!в на збер!гання громадський директор народного музею 1стор!! 3аводу 1мен1 61 комунара крае3навець я. .[. }(уравель. €еред них
рукопис його книги <<1стор!я .|!1икола|вського сулнобул|вного 3аводу- !м. 61 комунара>' нариси ! численн| статт| з !стор|| м. .]\{иколаева, !стор!| кораблебулування та |н:
Фдним 1з завдань, що сто|ть перед нами' е з|брати спогади й окрем1 документи активних унасник|в соц!ал{стичного буА|внит{тва.
Радянське сусп|льство залучило до сфери народного господарства
м!льйони людей. Розпов|д1, спогади орган|затор|в 1 передовик1в вироб'|х
ництва про трудов| справи радянських
думки | понуття не
-люАей,
т!льки доповнять натпу документальну базу,
й
а допомох<уть ро3крити
силу |дей (омун|стинно| парт|[.
Робота по збиранню спогад!в | документ|в активних унасник!в Белико] )(овтнево[ соц!ал!стично| революц|?, соц!ал!стичного бул|вництва, громадянсько? 1 Белико] Б!тчизняно! восн, повоенно| в!д6удови
народного господарства в|1яв||лась для нас ду)ке складною. Ё| спец1альних праць, н! пос!бник!в щодо критер|!в в|лбору спогад|в на дер;кавне збер!гання не було. Ёе розраховуючи на сво'[ си4и, обласний ар.х|в вир1тшив 3алучити до ц!е[ вели-чезно| роботи вс!х арх!в!ст!в област|.
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3 ц1ею метою був п1дготовлений методичний лист <<||ро збирацня
спогад!в активних унасник|в соц!ал|стичного буА|вництва на,|!1икола|влцин|>. |[ерел прац!вниками м|ських 1 районних арх1в1в ми поставили
3авдання насамперед пр9вести 1пироку ро3'яснювальну роботу на м1сщях' використовуючи районн| наради в|дпов!дальних прац!вник!в' пре'су,.рад|о, про велике значення спогад|в ! передану !х на дер>кавне
збер!гання. Б методичному лист| розпов!далося про те' як починати цю
роботу, до яких орган!в 3вертатись при складанн1 списку 3натних людей, ни! спогади матимуть най6|льтлий 1нтерес, прим1рний перел|к питань, як| висв!тлюватимуться в них' якими додатковими матер|алами
мох(на користуватись' як ;€г]Ф|4А}1 повинн! бути оформлен|, ким засв|д.лен|, ним | як допомогти !х авторов{.
у 1969 р. до облдер>карх|ву почали надходити матер!али. 1ак, на!приклад' персональна пенс|онерка Ф. А. 3оробйова написала про боротьбу б!льтповик|в_п|дп1льник|в у 1918-1919 рр. за встановлення Радянсько| влад|\ в м. Фчаков|; з Баш:танського району пёнс!онер в. Ф.
|айдук-про..боротьбу батцтанц|в проти |нтервент!в | внутр1ш:ньо|
контРреволюц|| в ц! }|( роки; спогади персонального пенс|онера
г. м. !щенка про приду1пення кур'кульського 3аколоту в с. 1(озловому (Ёетаяне) -в 1919 р., пенс!онера н, Ё. Радкевича
- про боротьбу се'лян за встановлення Радянсько] влади в сел! Братському.
9астина спогад|в, що над|й:шли до арх|ву, добре оформлена, в!Абивае окрем| конкретн! факти 1 под!|, як| в|дбулися на ,&1икола|вщин|,
мае б!ограф|чн1 в|домост| про автора' засв|дчена | скр!плена печаткою.
0днак е й так! спогади' як| являють собою сухо написану автоб|огра_
ф!ю автора' не 3авх(ди об'ективно в|дтворюють д!йсн1сть або х< опису:оть другорядн! факти. ]ак| матер|али доводиться в1дсилати авторам
для уточнення | доповнення.
€л1д в1дзначити, 1{Ф Б основному надходять спогади пер!оду Белико| )(овтнево! соц|ал!стично] революц|! | громадянсько! в1йни. Б1дносно х< пер|оду в!дбудови народного господарства, |ндустр|ал|зац1],
соц|ал!стичного буА|внил{тва в роки пер!пих п'ятир|нок, а тако}к в|дбудови народного господарства п|сля Белико! Б!тчизняно| в!йни матер!ал|в приходить ду)ке 1 дух<е мало. 1ут нас чекае величезна робота по
розш!уку унасник|в под1й, листування 3 ними.
Бс! спогадп, як| над!йтшли | 6ули опрацьодан!, ми концентруемо в
колекц1ю, яка складаеться 3 таких розд|л!в: спогади активних учасник1в Белико| [овтнево! соц!ал1стинно[ революц!?; соц!ал|стичного буА|вництва; 3елико! Б!тчизняно| в|йни 1941-1945 рр.; пер|оду п1сляво6нно":
в|дбудови (1945-1950 рр.)
Бс! матер!али особового поход>кення, як| надходять до арх!ву, п|длягають науково-техн1чн|й обробш|. Б ц1й справ1 ми такох( натрапляемо на труднощ|, особливо в оформленн1 матер|ал!в при експертиз! ц|н,т1ост1' в складанн! схеми систематизац!! фонду.
Бих|д у .св!т методичних р€комендац|й щодо ко}{п.-1ектування,[,ер}кавного арх!вного фонду сРсР документа1\|и особових арх|в!в значно
полег1шив упорядкування фонд!в особового походх(ення.
1{об досягти найповн|тцо] концентрац!] вс!х документальних
багатств, у сво?й робот! ми п.;1ануе\|о 1пироке використання рад!о, те.лебанення' м1сцево] пер!одинно? преси, експонування найб1льтш ц!кавих
документ|в' систематичний 3в'язок з парт|йнипти ! профсп|лковими
орган1зац!ями' залучення п1онеоських актив!в гшк|л до збирання матер!ал!в, обл|к найц1нн1гпих докт,п:ент1в тшк|льних музе|в, крае3навчих
кутк|в, к|мнат бойово1 с"]1ави.
1|льки сп|льними 3усиллями арх!в|ст|в област!, використовуючи
найр|зноман!тн!:п! методи 3алучення документ|в на дер)кавЁе збер1ганл{я' мо}кна розв'я3ати завданн'' як| стоять перед нами.
г. гАлд[||А
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3 ц!ею метою був п1дготовлений методичний лист <<||ро збирацня
спогад1в активних увасник!в соц|ал1стичного бул!вництва на /[икола|в_
ш|'ин!>. |[ерел прац!вниками м!ських ! районних арх|в|в ми поставили
завдання насамперед провести 1цироку ро3'яснювальну роботу на м1с.
щях' використовуючи районн! наради в1дпов|дальних прац|вник1в, пренд дер>кавне
су, рад|о, про велике 3начен'ня спогад|в 1 передану
збер1ган1тя. Б методичному лист1 розпов1далося про те' як починати цю

|х

роботу, до яких орган!в звертатись при складанн! списку знатних людей, ни| спогади матимуть найб1льтший |нтерес, прим|рний перел!к питань, як! висв|тлюватимуться в них' якими додатковими матер1алами
мо>{(на користуватись) як спогади повинн| бути оформлен!' ким засв|двен|, ним | як допомогти ]х авторов1.
у 1969 р. ло обллер>карх1ву почали надходити матер!али. 1ак, налриклад' персональна пенс{онерка Ф. А. Боробйова написала про боротьбу б|льтповик!в-п!дп|льник!в у 1918*1919 рр. за встановлення Радянсько| влади в м. Фчаков|; з Батштанського району пёнс|онер в. Ф.
[айдук
бахптанц1в проти !нтервент!в | внутр!тшньо|
- про боротьбу
контрреволюц!]
в ц1 х( роки; спогади персонального пенс|онера
г. м. !щенка про приду1пення кур,кульського заколоту в с. (озловому (Ёенаяне) -в 1919 р., пенс1онера н, Ё. Радкевича
- про боротьбу се.лян 3а встановлення Радянсько] влади в сел| Братському.
9астина спогад!в, що над|йшли до арх|ву, добре оформлена, в!д_
бивае окрем! конкретн| факти 1 под!!, як| в|лбулися на &1икола|вщин1,
мае б!ограф!чн! в!домост1 про автора' засв|дчена | скр!плена печаткою.
Фднак е й так| спогади' як! являють собою сухо написану автоб!ограф|ю автора' не зав'(ди об'ективно в|дтворюють д|йсн|сть або х( опису}оть другорядн| факти. 1ак! матер|али доводиться в|дсилати авторам
для уточнення | доповнення.
€л!д в!дзначити' що в основному надходять спогади пер|оду 3елико? )(овтнево! соц|ал|стично| революц1| ! громадянсько! в!йни. 91дносно х< пер1олу в|л6улови народного господарства, 1ндустр|ал1зац!],
соц!ал|стичного бул!вництва в роки пер1ших п'ятир!нок, а тако}к в1дб}дови народного господарства п!сля Белико! 3!тчизняно| в|йни матер1ал!в приходить ду}ке | ду>ке мало. 1ут нас чекае величезна робота по
розш]уку унасник|в под|й, листува1-1ня 3 ними.
Бс! спогади, як| над|йтпли | 6ули опрацьован!, ми концентруемо в
колекц!ю, яка складасться з таких розд!л|в: спогади активних учасник|в Белико[ )[(овтнево| соц|ал!стинно! революц!т; соц|ал!стичного буА1в_
д1ицтва; Белико! Б!тчизняно! в!йни 1941-1945 рр.; пер|олу п|слявоенно[
в!дбудови ( 1945-1950 рр.)
Бс| матер|али особового походх{ення, як| надходять до арх!ву, п!длягають науково-техн1чн|й обробш!. Б ц|й справ! ми тако'( натрапляе-'
мо на труАнощ|, осо6ливо в оформленн! матер!ал!в при експертиз! ш1нност!, в складанн! схеми систематизац1| фонлу.
Бих!д у .св|т методичних р€комендац|й щодо комплектування.[,ер}1{авного арх|вного фонду сРсР документами особових арх!в!в 3начно
полег!1]ив упорядкування фонд!в особового походх(ення.
|{об досягти найповн]тло{ концентрац!| вс|х документальних
багатств, у сво|й робот| ми плануемо 1широке використання рад!о, те'лебанення, м!сцово! пер|одинно| преси, експонування найб|льтл ц|кавих
документ!в' систематичний зв'язок з парт|йними | профсп!лковими
орган|зац|ями' залучення п|онерських актив!в гшк!л до збирання матер1ал|в, обл!к найц|нн|тпих документ!в гпк|льних музе!в, краезнавчих
кутк1в, к!мнат бойово] слави.
1!льки сп|льними 3усиллями арх|в|ст1в област1' зик0ристовуючи
найр|зноман1тн1тп| методи залучення документ!в на дер)кавне збер|гання' мо)кна ро3в'я3ати завданн'' як1 стоять перед нами.
|'. гАлд|нА
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