
..'
'1

}

г|
ц.
чч
\
ч\)

+\]
\*\)

&$

шРгдш г88л0вн0г0 АРшв}!0г0 упРАв]шншя

пРи РАд| шн!8тшв ушРА|}|0ь}{0[ РсР

||и8т0падшгруд8нь

8нходнть ра$ на два м!спш!

змст

докумвнти
А. Архипенко. 1рудовий геротз'у1 зал!зничник!в }кра|ни

чизняно? в1йни (1943-1945 рр.) . . . .

м. 3!нов'€ва, м. о. Рибаков. 
'0,окументи цдАжР уРсР

ського (до 100_р!ння в|д дня народ}кення)

огляд джЁР€л
![. €. Рященко. Розвиток соц|ал|стйчного змагання у про^^исловост! }кра|нсько|

Р€Р за роки нетверто| п'ятир1нки (1946_195о рр.) {з- доку/}1ентами
цдАжР уРсР)

8. й. 8олковинський. [1ро :лефство трудящих Радянсько| 9кра!ни над части_
нами 9ервоно| Арм!1 в 1922_1924 рр. (3а доку}1ентами !-{ентрально| глеф-
сько'| кодд!с!} при вуцвк)

в' г. !.}!ульга (81нниця}. $окументи митни|{ь як дш{ерело до вивчення торг|вл!
на з"кре'/н! у ху||Ё ст'

нов! нАдходжвння
€. €. |урок. !_!ентральний дер:кавний арх!в-музей л|тератури ! мистецтва 9Р€Р

ФБмпн дФсв|дФм
!. к. |ващевпко, в. й. фаст|вська ([|ерн|г!в). !-1у6л !кац|я

облдерн{арх|ву в пер; одичних ви'чв.дн;{.х.;*''.,.,;1т..'' ,',А_ -

},

( 1$4) 1975

ф.
п.

к.

т
Ё.

в роки 8елико| 8|т-
||]!!

про А" в. 11унанар-

11

23
29
35

40

\
!
,

0

46

50

54

60

64

{ерн1г|всь кого

$#.-я#*
*ё

!



т. А. €атова. 9к
ход}$(ення

консульгАц[т

лрийняти на деР}кавне з6ер|гання документи осо6ового по_

д0

в. |

!

(78@г
1 9п}
|Фв [л,с

кяс р(г

.\{ ё:3 !{

з!оре
пег] ;с
*'$в 

1

Ё! р:т {* - "!,,]|.|у .

А^ ? ;{-\., .-,' Ё
14 

--|1\,! :: 3 !

75 !:Ф **

дФ ;[с

його
1ш5

.}{ оА{' у
-!

'*тод[ц
ле;ар
Ряднс
!€!Бр,Р|:

н ове'
як! се
чн Ёнд

тепер
л[ку !

Б
внвч8'
його ]

.
пол !ту
|стори
о6гру

3
теоРе
ти !ст*
сання
{ геро

79

81

82

о.
в.

|!о стоР|нках заРу6|ш(них аРх]вознавчнх внл3>:5

с. 0. }{узьм!н.
за 1973

Болгарський арх!вний }(уРнал к[4звестия на дъР''!{авните аРх;'1ви;}

Р,'}.1925126 !......о.].... 84

89
?е

9с

91

Р8да}{ц!пша н 0 л 8 г | я:

Ф. |. :11!тюков (головнпй редактор), }!. Ф. Брап!й, л. 3. 11сцова. [!. €. |оннарук:
(заст. головного редактора)' 8. Ф. 3амлинський, в. в. |(узьп:енхо' :11. Ф. /11!сермап,
Б. .!|,. [|ененко, |}1. |. €авпенко, 3. Ф. €ендик, А. |. €!сешький, !. ( €.забеев, 8. }1. €о-
лонинко (в|дпов!дальний секретар), Б. |. €трельський.

Апреса редакц|1: 252в0|' (и!в-110, !!1€|1, €олом'янська, 24.
1елефони: 76_81-33' 7 | -97 -64' 7 \-97 -63'

@ |оловне арх|вне управл1ння при Рал| }11н|стр|в уРсР' 1975 р.

1

<Ра]ян
-],,[[.рукарня видавництва <1(и?вська правда>' (и!в, вул. /!ен|на, 19.

**;' |'!



ливк}{ е тако]>к р1вепь загально! п1дготовки науковт1|в, 1х об|внан!'сть
не т|льки з !,стор}ею взагал|' але й з крае3на,в|ством. 1],е допомагае'се'
ред б'езл1н1_ документ|в роз'п!'знати найц!'пн1ш| документальн1. сцз!9ц.' " Б''*,"6, щ'б [оловнё арх|в,не упра,вл!ння при Рйл| .[[1н|стр!в уРсР
з|6рало нараду по обм1ну досв|дом 3 цього пита'ння на р!вн| началь-
ник[в в1дд1л!в використання документ1в арх'|в|в.

}епер вся увага прац1вник!в облдер>карх!ву 3ос-ер-едх(е}1а на вико-
нахтн1 пл)ну дёв'ято! й'ятир!ски, на г!тдну зустр|н )([! _з'!зду_ кп.Р.с
Ёа'сщпна, .1осята п'ятир1нка, безум0вно, викл1!че в арх|в|ст|в 9ерн|г!в_
щини н0ве творче п|днесення вс!е! роботи ! сприятим'е вт|ленню в х(ит_
тя пових форм 1 метод|в еф'ективного вико'риста'ння. арх|вних д0кумен_
т|:в для вйх6вання радян'ських людой, особлив,о п'|Аростаю'шого поко-
л1,н'ня, в ком'ун|1стинному Аус1. 

!. к. !вАщЁнко' |. п. ФАст|вськА

комплвктувАння миколА1вського оБлдвРжАРх[ву
ФотодокумвнтАми тА тх викоРистАння

Фотодокументи е ФАЁ*1;й !'з вах<ливих д}к'ерел вивчення !стор!? на*
ш:,о?'багатонац!онально] Б!тчизни. Фо'тодокументи часто виступають
як пер[шод}керела, ,бо дають мшклив|сть ви|вчити так! сторони д!й,с'ност|,
як! не 'в!добрах<,ен! ,в |нтших видах докум|ен'тац|!. !!1шкли'вост1 фотодо-
кумент1в 3римо в!дтворити под|:, наглядтт!сть ! до'ступн|сть у розум|нн1'
робить !х незам!нними в аг|тац!йно-]пропа|гандиетськ!й ! культурно-ос_
в!т:т!й робот|. Ёадаючи ва}клив0по з'начен'ня фотодокум'ентам як |ст'о_

риянойу д}керелу' }1икола|вський обласний дерх<авний арх1в з 60_х ро'
к|в розпонав !х планом1р'ний прийом на дер}кавне з6ер1гання. Була по_
ставлена мета _ створити в арх!в! повну фототеку з'[стор!| краю' куди
вв!йц:ли б фотодокументи' що ро3пов1*дають про дох(овтнев! под!; та
|сторинн{ звёр'тш,ення, як1 в|дбулися в >китт1 &1икола!вщи11и 3а радян_
ськйй пер|оп.

Фсновними д}|{ерелами комплектування арх|ву е редакц1? обласних".
,районних | багатотйра)кних газет. Ёай:б!ль:ш !':ттенсивно надхощять. фо-
тодокументи в1л релакц[й о'бла'ених га3ет <<||!вденна- пра',вда)>' <<.[1ен]нсь-'

ке плем'я>>, багатотирах<но] га3ети <<6троитель> ! 9орноморського суд_
нобуА|вного заводу.'3начна 

к|льк]сть фотодокумент!,в приймаетыся на дерх{авне-.збер|-
га,ння такох( в1д ре:акц1й районних га3'ет. 3 ц|ею }-{етою сп|вроб1тники
ви!х<'д;т<а:отъ в райони | подають в|дпов1дну методичну | практинну. до-
помогу м|сцеви'пл родакц]ям у п|л,готовц1 }х Аоку*тент!в до пере.1ан| на

дерх<а1не збер|гання. €п1вроб1тники арх|ву. разом з^прац|вника}{и ре-
дакц!] зд|йснйють в!.:б1р фото.:оку::ент!в. 1]льки в 1974 р. редакц!! пе_

редали арх!ву блттзько 800 о.:иниць збер|гання.
в област! е й 1нтп! :;ох<лив! д)керела ко}1п.'1ектування. 3окрема,

]{икола!вська фотофабр::ка, ||алац п!онер!в, к.т1-б фото.тюбтател|в тоттт.о.
надход>кення документ1в в1д як11х }1ас еп|зодттчнттт? характер.

Ряд зн|м;к|'в р0бить сам арх{в. $'и вва;кас\{о, що така активна фор-
ма ком,плектувапня мох(е мати :ц]сце, а.тте ли]ше в то}1у випадку, коли
документуються найва>клив|тп! под!1. 1ак, арх|в виготовив фотозн|мки'
в яких в1добрах<ено перебрання в }1иколаев1 льотчика'космонавта
[. €. 1итова' святкування 175-р|ння 3а,снування .|!1иколаева, 30-р!ння
||еремоги радян,ського народу над фатшистськи},1и загар6ни,ка'ми т0що.
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[|ост|йн_о_ ф!ксу_ються на фотопл!вку под|! з |,стор!! арх|вного буш!вниш-
тва на .|[икола]вщин1 (виставки, зустр!н| з гром}дсьй!стю, нау:|ов| кон-
ференц!]). 1аким чином фотодокументи, що Б|добрах<ають сучасне }кит-
тя |. працю радянських людей, регулярно поповнюють склад документ|в
арх1ву.

Б!льтш складною справою виявило'сь компл,ектування арх|ву фото_
документами до}ковтневого тасу, пер|од|в Белико] ){овтнево] соц!а_
л]стично| революц1!, гр.омадянсько1 в1йни 1 довоенних п'ятир|нок' ос-
к1льки в пер,ева)кн]й б|льш:ост1 сво!:т? вони з:бер!гаютьоя у приватних
оо|б, парт|йних арх|вах, в дерх{авних ! нароАних му3еях. Ф'блдер:карх1;в
ор,ган!зував виготовлення репродукц1й з фотодокум'ент|'в ||арт!йного ар_
х|зу !}1икола!вського обкому !(омпарт1! }кра|ни'1 обла'сного краез,ттав_
чого музею. Биготовлено тако)к чимало репролукш|й з фотолокумент1в
музе!в 9орнопторсько'го сулно,бу,11'в[Ф[Ф 33,БФАу ! заводу |мен1 61 (ому-
}|ара, }!арод'ного музею бойово| слав\4 моряк1в-десантник1в, 3 окремих
фотодокум'ент!в, од'ерх{а,них 3 р!3них му3етв 1 арх1в1в. Ёа'йблих<чим ча_
сом ваплановано ро3]почати виго'то'влення.репродукш1й з фотод'окумент|в
раионних 1 с1льських народних му3,е1в' к1льк1сть яких щоро'ку 3ро,ста'€'.

6л1д в!дм|тити, що виготовлення негатив1в репродукш1й фотодоку-
мент!в народних музе!в, як! не над|йдуть на державне збер!гання' дае
над?:}ну гарант1ю |х з,берех<еност| в май'бутньому. ||ри описуванн1 ,нога-
'тив!в репродукц|й в_обл1кових д01кументах за3начаеться м|:сце збер1-
гання та |нвентарний номер фотопокумента' 3 якого виготовлено ре-
продукц1ю. 

}
||'рироАно, що при публ!каш|? фотов|дбитк!;в' виготовлених '3 не-

гатив1в репрошукш1й, сл|д, як пра,вило',вказувати м1,сцезнаход)к'ення
"ори'г1:талу. Фднак вон,о не 3а'вх{ди в1дом'е, бо в ряш1 випадк1в не'гативи
виготовляються н,е з ориг!нал1в' а з р,епрод3гкш!й.

{,он фотов|А6пткп, одерх<ан! з негати'в!в репродукц!й, не 3ав}кди
високо! якост1, проте 'зосередх{ення ,в одному м|'ст{1, а саме в о'бласному
.арх!в1, значно] к1лькост| фотодо:кумент!в з 1стор1! краю' забез'п'ечуе !х
збер'е>к'ен1сть 1 в!дкри'вае 1[]ирок| перспективи ]х в'себ]чного вико-
риетання.

|(|льк1'сть фотодокум'ен'т1в арх|ву зростае 1 за рацнок фотоаль,бо-
м|в з |стор|| краю' як| надходять на дер)кав'не збер|гання в|д р!зних
громадських 1 господар'ських ор,га:н13ац!й област|. €ерел !!их - альбо-
ми зн!мтк!в про в|лбулову промисловост! &[иколасва п!сля ви3волення
й;ого в1д фа!пи,стських окупант!в (|944-|945 рр'), бул!вништво 8ерх-
ньо|нгулецько! зро,лпувальнот системи (1958 р.).

3,начна увага прид|ляеть0я |комплектува'нню арх|.ву фотодокумен-
тами' що збер|гаються у кра|е3'на'вщ!в, кол,екц|о'нер1в ! окремих грома_
-дян. Ф'собливо акти,в1вувалася робота щодо виявлення фотолокуйент1в
'особ,ового походх(ення в пер|од п!дго'товки тому' присвячен0го }1ико_
ла!цськ|'й о,бласт|, до сер|йного вищання <<1стор1! м|ст | с|л 9кра|нсько!
РсР>. т{ерез обласну га3ету <<1Ф>кная правда> арх|в звернувся з про-
ханням до вс|х громадян' як1 ма:оть ц|нн| в 1сторияному в|дно:шенн1
'фотозн|мки' 3дати [х в арх|в на збор!гання або х( для ви|готовлення ре_
продукш1й 3 Ёих. Ро3'яснювальна ротбота в'елась по рад!о 1 тел'ебачен-
нто. | це дало ,сво| позитивн| тласл1дки. [|кав| фотолокумен'ти 3дал!1 в
арх!в щаевнавщ| А. л. ){{щавель, |{. |. €оломат1н, А. 1. €мирп'ов' пер-
сональн| пенс1онери Б. [. 11]ицевалов' к. м. (олтонюк 1 багато |нт.ших

унасник1в !(овтн,ево| Революц!!, громадя'нсько! ! Бели,ко| Б|'тчизняно!
воен та |х родин1. 6еред документ!в були ун|кальн| зн!мки:.-члени 3а-
гально3а,вощ,сько1го ком|тету 3аводу <<РуесуА> в 1918 ,р., г. 1. ||етров-
'ський серед селян с. Ёово| Фдеси, фотозн1мки унасник|в губернських |

,окру)кних пар'т!йних ко,н'ференш!й то,що. €тарий фотограф з Аоманевсь-
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кого району передав в арх|в негативи зн|мк|в, як| _в!добра}кають соц!а-
л!стийн| перетворення в селах ^&1икола]вщин14 в 20-30_т! роки.

} збор! фотограф1й в с1льськ|й м1,сцев6ст| значну допомо'гу подали
районн| р!лт{олег1| 5гадано| вище прац!. €л]д в!дзначити, що_л|сля_вида'ння 

}ому к|льк1сть фото:окух:ент1в арх!ву 3б;ль]ц]илася на 480, що
'над|йц:ли вик"гЁо'чно з обласно] релколег!! видат{ня.

}часники [стори,нних по:1т? 1 9;'1€Ё1{ !х с1мей часто надсила}оть фото_
зн!м,ки п|,сля надрукування в прес1 статей або публ!кац!! арх|вних ло_
кумент|в що пеБЁ; под|!. 1ак, п]с,тя появи статт| <Боец р.Р'1Рч11]]
про одного з кер1,вник!в }1икола!всько[ б|"тьгповиць,ко+ орган13а_ц1:1

в'1917 р.1.с.€кЁяра його дочка над|с.цала до арх|ву ц|кав| зн!мки. Ро-
дич1 ||. ||. €афронова - профес{онального рево;_]юц|онера' вох{ака ми-
кола?вських ро61тник1в п1дт6с революц1! 1905-1907 рр. - п|сля опу-
бл1кування с1атт] передали в арх|в ц]нн! фотодокументи про його х<ит-

тя ! д|яльн|сть. ]аких приклад|в мо)кна на3вати багато.
у 1974-1975 рр. в арх1в над|йшлли ц|кав1 фотодокуптенти в!д дру-

>кини Б. Б. Рюм1на - пропагандиста 1дей 1{. Б. ]_11олковського. Фдин з
1краезнавц!'в передав фо'тозн|'мки з 1стор|[ суднобудування в }1икола-
"ев!. [ншта х{ителька шт!ста здала в арх1в фотограф1| окре]!1их п1дпРи-
€м,ств | установ дореволюц|йного А{и'колаева' а }кителька 3 \{. Фасто_
ва-фотодокументи про брат|в ||етрових, в|домих орган{затор1в п!л-
п|льно! лрукарн! в Р[иколаев| в роки реакц1].

Фот'одокумен'ти' що надходять в|д охремих о,с|б, а такох{. музе!в
{ арх|в!в, як!_ займають,ся ]х зби'ранням' часто мають н'епо'вн1 ! н'еточн|
аноташ|!, шо потребують ретельно| перев1рки. Б о'кремих випадках ми
Фпитуемо краознавц{в' очевидц!в пцд|:й та !нгпих лтодей. !,ля анал|зу
докуйент|в широко використовуеть'ся 1'сторинна л1тература, .арх!вн|
дх<ерела 1 перблияна преса. 1ак' нап'риклад, п!сля вивчення л1т'ерату_

$и 1 локумент1в було ветан'овлен9, що датован| 1920 р. зн|мки^про пще-
6ування- |. 1. |!етров,ськ0го в .&1иколаев| в!дносяться до 1921 р. ||ро
:лео6х|дн!,сть дх<ерелознавчого анал,|ву фотолокумент|в св|дчить 1 1н:ши'й

випадок. Фдин 1з_краезнавц!в |{0р'9дд" в арх1в 3н!мок, на якому, _3а його
Ф.,1овами, 6уло в|шо:б,ра}1{ено виступ &1. 1. (ал|н!на на завод! <<$аваль>>

в |922 р. Факт його виступу на м1тингу п|дтвердили стар! роб|тники
за,воду. 

^Б 
документах а'рх|ву в|домостей про м|тинг :те було. 9ерез ле-

який час в одйому з нойер|в га3ети <<Беднота>> за 1922 Р, |]{,Ф виходила
з }1оскв|, 6уло вйявлено }в1т про м1тин,г' причому о,писанн|я його п'ов-

я!стю сп!впадало з| зм|стом фотозн!мка.
Б результат1 роботи по^комплектуванню.фотодоку.ментами на збе-

р1ганн|'в арх1в1 е май>ке 13 тис. негатив!в | позитив!в' з них 500 _
дореволюш|йного пер1олу. €амий ранн|й фотодокумент дащетъ|ся
{389, самий п!зн1й _ 1975 р.

ёеред докуштент1в дор6волюш|йного.пер!оду 3начне м1сце займають
зн1мки, йо хйрактеризують стан кап1тай!стично] пр'омисловост1, 3о-

Ф;;;'.ййобуЁу"а""я, р1вень технтчно] оснащоност1 п1дприеьт.Р,-]75
ййд;в д'ре,''БЁ|йного йиколаева в|дтворюют1облиння шт|ста в х1х -
на"пона6,ку !,}' ст. Ё{а них мо)кна побачити бул!вл!, яких тепер вх(е

немаё.- 
€еред фотодокумент|в ш:ироко представлен! зн|мки пер1о:у. бороть_

би за '''е1|.й'.у Ра1янсько] в.тади. 
-|-|е _ фотограФ!1 у'ласнттк!в рево_

йБц:й,'"Б ру*у "а 
.&1икола1вщин!, нервоногйар.а!йп|в' ко}1анд броне-

по!зд|в, кер1вник|в п,артизанських заго1{]в тощо'
Фотозй1мки пер1олу довоенного соц1а":!ст:тчяэго б1'.:,|вн11цтва харак-

"*р*у16й! 
боротьбу 3' розрухою, р|ст що}{ис.']овоет1, колектив!зац!ю

с1льського господарства' розвиток >китэ]оБого б1и!вництва в }1икола]в_

ськ1'й о'6ла'ст1.
Б'елика Б|тчизняна в1йна в1дтворена фото:окументами про геро-

{нну боротьбу труляших .&1икола!вщини з фап:истеькими окупантами'
/э



д|ядьн[сть п|дп|льних орган1зац!й: <<Ё{иколаевский центр>>' <<|1арттазагг._
ская искра> та |н. 3начна к|льк!сть докумен,т{в в|лобрайае ви'зволення
о6ласт| 9ервоною Арм|с:о. ' '- г -

Ёайб1ль:п повно- фотодокум'ен'ти висв1тлюють п'|елявоенний пер{-
од: в|дбудову сулнобуд;вних завод!в, п|днесення с|льсько,го госп|одар-
сгва област|, самов|ддану. працю роб!тник1в | колгоспник|в, розвитоксоц|ал!'стичного 3ма]гання 1 рух за комун|стичну пра'цю. Арх1в'мае фо-тограф|? численних |сторинйих пам'ятник!,в ! 

-,па:й'ятних 
м1сць .!!1ийо_

ла!вщини. Фск]льки фотодокум,енти в1добра>кають ра,зюч| зм!ни, шо
в!лбулися в >китт1 м}ст | с1л, йолго,сп1в ! р6дгосп1в обла'ст!, в'они разомз те_кстовими документами € ц|нним д)керелом з 1стор!| комун1стинного
буд!вництва.

. 1аким чином' арх!в птае пор|вняно велику к!льк1'сть фотодокум,ент!вз 1стор|? краю' яка сис}е]у1а'тично попо'вт{юетьё". А," пошлуку 1нф6рмаш11
про фотолокументи в арх1в1 створено еистематични,й т|аталог'. !хема
його.була розроблена в|д:по,в!дно до екладу ! зм1,сту наявних фотодоку-
меят|в ! тих, що надходять. (атал0г складаеться 3 лвох розл|л!в 1
д0революц|йного | ра[дянського. }ем,а'тинн! кар'тки являють со,бою фото-йдбитки, на зворот! яких проставлено п:тамй з в1дпов!дними графами'
до каталога внесено 1 картки на фотодокументи' що збер!гаютЁся в
цдАкФФд уРсР. 1(аталог е вкрай необхйним видом найково-дов'!д-
кового 'апарату' без якого н,емох{лива ор,ган|за;ц|я викорйста,ння фо-
тодокумент!в.

€творення ката,ло'га оприял1о актив|зац1'] ви!{ори,ета,ння фотодоку-
мент|в, яке ведеться в к|лькох 1|апрямах. Фдним з них е публ1кац1я фо_
тодокуме:тт!в. Фсобливо сл1д в|дзнанити велику роботу арх!в!ст|в щ6лс
п!дбору 1л:остра:ц|й до тому по .|{икола!,вськ1й обласЁ; | <!стор!! мй
! с|л }кра!нсыко{ РсР>. Б том! вм,!::{е}!Ф десятки фотолокумент}в арх!-
в}, ш1о'в1добра>кають р|зн! пер!оди !стор11 краю.

3а останн| роки були використай| фотодокументи для |люстру_
ва'нп,я зб1рника докумен'т!в ! матер,|дд|в <<Б труле, как в бою (йз исто_
рии ооциалистич'еского соревно,ва|114я 71а никола!ев]ских судостроитель-
нь]х 3аводах 1920-1972 гг.> (Фдеса, 1972) та виданого в 1974 рв @дес1 нарису <г. 1. ||етровський у !\{ико.т|аев|>>. Фотодокументи вм1_
щувалися тако}к до статей арх1вних прац1вник1в в )курналах <<Ёева;:
! <€улоетроение>>.

11|ироко використовуються фотодокументи | для 1люетрування ста_
тей, нари,с|в 1 п!дб1рок докумен'т;|:в, !{Ф публ1куються в га3етах. Бонт:
пох(вавлюю'ть га,3етну полосу' одра3у при'вертаю'чи увац читач!в дс
опубл!кова'}1ого матер,!алу. 9'соблив,о 1широко викориотовуються фото_
зн1мки при п1дготовц| п1дб|р'ок докум1ент!в ! спец!аль,них га3'етних п0_
лос. 9 зв'язку з 50_р|нтям 3елико? {овтнево? соц|ал!стично! революш|!
арх1в|сти взяли уча!сть в п|дготовщ| спец!альних стор|нок <<3тапьт боль_
1пого пути>> в газет| <<}Фхсная правда>. |[оряд з! отаттями ! п1лб1рка:л;:
документ|в було опубл1кован'о 25 фотозн!мк1в. Аобре ,бул'а пр'о!люстро.
вана в ц'|й х<е газет! публ|кац1;я <.(,окупл,ентьл дррк;бьт и 6ратства>.
приовячена 50_р1'нню утворення €отозу Р€Р.

3авдяки проведеним ро31пукам арх1в зм!г надати редакш1! газети
<1Ф>кная правда> фотограф1| ута'сник{,в лепендарного десан'ту п]д хс-
мандуван.ням 1(. Ф. Фльтпанського. } зв'я,зку з 30-р!нням ||еремоги ра-
дянсько'го народу над фатпист1ською Ё1м,еччиною про кох(ного 3 ]]. .

га3ета вм!ш{увала окремий нарис. Б1ль:пе ста фотодокумент1в арх|в''
6уло опубл|кова'но за останн! 10 рок!в для !люстрування текстово^ -

тсатер|алу.
||ри публ|кац!! фотодокумент1'в, як пра1вило' вка'зуеться ]х та.:е;+:-

н!сть о'блдор>карх{ву. |1!д час п!дготовки !х до друку особ,1ива уза::
3вертаеться на техн1чний ста.н, оок|льки в!д цього ча'сто залех(ать }{']:..-
ливост1 !х опубл!кування. 1нод! мох<уть бути використан1 нав]ть фэ:.-
76
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ного ! парти-3а]нського руху на микола]вщин! в р0ки Белико] Б|тчизня_
цо] в|йни 1941-1945 рр. досить часто фотодойументи надсилаються
на прохання музе|в |нтпих м1ст кра!ни та 3а кордон. 1ак, на прохання
Булинку-музею болгарського револ:оц!онера [|анайота Болова в Ба-
родну Республ!ку Болгар!ю було над|слано зн|мки 6х!днослов'янсько_
го панс|ону' де навчався |!. Болов, види }1икола€ва того часу.

8икористання фотодокум'ент|'в в телепередачах е 0дним з ефектив-
них засоб!,в |х популяризац1!. €п|'вроб|тники обл,а'сного арх!'ву сам| !

сп!льно 3 теле}курнал|сташти за останн! 10 рок!в п!дготували 30 телепе-
редач '3 широким використанням фотодокумент1в. Б одному випадку
|х викори'стовують для !люстрац|| п1д час ви'етупу сп|вро,б|тника арх!_
ву аб'о диктора' в {н:'пому _ передача буауеться ц1лком на фотокоп!ях
текстових документ|в 1 фотозн1мках. 1а,к, в орган|з,ован1й у 1975 р. пе_
редач! <<Фрунзе у йиколаев!> було викор|тетано 25 фотокоп!й тексто_
в}{х доку]\,1ент|в | фотозн!мк!в, а опов!дач весь нас перебував 3а кад_
ром. 1елеперелан1 трива}оть' голо'вним чино},|' 15-20 хвилин' 1х тема_
тика плануеться арх|в'ом на р1к | по'годх(уеться з! стул!ею телобачення.

Ф'отодокументи арх|ву використо'вуються 1 при ст'воренн| к!но_ !

телеф!льм,|в. 1ак, окрем| фотограф|! пер|олу громадянсыко! в|йни були
використан1 у ф1льм1 <<,€ини Ба:шта,н'сько! реопубл!ки>>, ви,пу!щеному
(и!вською стул!ею документальних ф1льм!в. Близько сотн1 фотодоку_
мент!в використано в телеф1льм! <<3улиц! р03]п0в1дають> про геро!в
йикола|'в,ського п!дп|лля. 1[!ироко вон'и'були предетавлен,1 ! в телеф;1ль-
м1 <<}1оя револ:о'ц|я>> (1967).

Фотодокументи7 3а,стоеовую'ться 1 як |люстративний матер!ал Ас
лекц1й, що готуються на до'кументах арх!ву. ||ри нитанн1 лекц1й вико-
ристовуються фотокомпл,екти 1 фотоальбоми' хоч перева'гу сл|д в|ддатт;
пер|пим. 9итаючи лекц|т про боротьтбу за встановлення Радян:сько! вла_
д!4 \|а }1икола{вщин'|, сп!вр,о6|тники арх|'ву викори,етову}оть комплект
фотокоп1'й документ1в | фотозн!мк|в <<Боротьба за перем'огу Белико]
}{овтнево] соц1ал1стично! революц!] на .[у1икола!вщин| ( 1 9 1 7_ 1 9 1 8 рр.) >'

||р'отягом РяА} Рок]в арх!в веде ро31]]ук фотодокумен'т!в про пере-
бування на .!!1икола|вщин! соратник1в Б. |. ,[{ен|гта. 3 музе|в ! арх|в1в
вдалось одерх<ати ун|кальн1 фотограф!|, що висв!'тлюю'ть д!яльн1сть
в 1{а:шому кра! .Р1' [. 1(ал1н1на, г. 1. |1етровського, }1. Б. Фрунзе та
1нхпих видатних д!яч1в }(омун|,ститно1 парт11 ! Радянсько? дер}}{ави.
(омплект фотокоп|й документ|в 1 з!браних зн!мк1в використовуеться
сп|вроб}тниками арх|ву при читанн| лекц1| ..€,ора,тники Б. |. ,[[ен|'на на
}1икола!вщин|>. 3а'сто;сування фотолокумент!в я,к !люстративного мате_
р!алу ло лекц|| робить ]| зм|стовн1гшою | в11кликае неослабну уваг}'
слухан|в. [|ри нитанн! лекц1й використовуеться ! д!аф|льм про бо-
ротьбу 3а перемогу Радя'нсько| влади па ]}1икола1'вщин|, де поряд з
текетовими документами подано { ф'отозн!мки. Арх|в плануе п!дго'то'вку
дек1дькох д1аф|льм!в з 1нш.то] тематики.

[осв!л ро'боти щодо комплектування арх|ву фотодокуметтта'ми та !:_

використання св1дчить про те' що вони поряд 'з |н'тшими дх(ерелами мо-
х{уть 11:ироко використовуватися в |нтересах комун!стичного бул|внтт-
цтва. 1ому планом|рне комплектування арх|ву, робота щодо збиранн.ч
фотодокумент|в | 3абезпечення !х зберех<епост| для прийдет'шп!х поко-
л|нь _ почесне завдання радянських арх|в|ст!в.
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