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нАвчА}.!ня

30 с!чня . |976 р. в [ентральному дер-
х(авному . !сторцчному арх[в! уРсР ум. ,[{ьвов! в1дбулосг зас!дання науково_
теоретичного сем1нару 3 д)керело3навства.
присвячене одному |з вах(ливих спешиф!н-
них вид!в дх(ерел прес1.

Р1щц1чаючи зас!даннй сем|,наР}, чазалч:ник в1дд1лу- використа1чня та публ{кац|!
шд1А уРсР у ^й. ,[1ьвов| ка;ндиА-ат ф!ло_лог!чних наук о. А. (упчинський сказав,
що ,БР1$8€€[,Ё{, 'на обговорення унасник!в
сем!нару питань про пресу як !сторинне
дх{ерело3навство. обумовлене Рядом 

_ 
юв|-

лейних А81, по,в'я3аних з початком вихо-
ду.. б!л^ьтшовицько! нелегально? (<|!ролета-
Р!й>, 1906 _р.)- 1 легально| (<<Болна!>, :эоо р.;преси' як! будуть вйзнач ату!ся в цьому
роц!.

}часники сем!нару заслух ал!! допов1дь
стар1шого наукового сп1вроб|тника 1нститу-ту сусп|льних наук Ан - уРсР кандидата
ф|лолог!чних наук €. м. ?рофимука .|1ро_
гресрвн1^ 1Радиц!? - худо)кньо_л11ературно!
}!9си 3ах1дно_[ }кра!ни 20_30-х !ок1вхх 9т.>>, в ,як!й розпов1далося про науков!

, АФ€л!дх<ення 1 !стор!? прогресиЁно! йреси
3ах1дно] }кра[ни ц!ого пер1олу. [оворяни
пР9 3арод)кеччя : формуван-нт- прогресив-
но[ преси у 20_30_х роках хх ст., с. м.
|гоФим.ук 3а3начив' що основн! матер|али на
1} стор|нках 6у лха присвяяен| тем{ 

- 
бороть_

6уа трудящих 3а во3з'еднання 3ах1дно{ }к_
ра!ни. з }кра?нською РсР, проти фатшизму1 нац|онал1зму, 3а класове | парт!йне ро-зум1ння д1йсност!, братне еднання 3 ра_
дянською л1тературою.

Ёачальниц р!дцФу цд1А уРсР ум. ,[|ьвов! с. м. 111раберман виступ|\ла 3
пов1домленням <<[азетний фонд б16л1отеки
цд1А уРсР у м. ,[{ьвоцв!>. Бона, 3окре-[8, в|дзначу[ла' 1{о газетний фонд б!бл1о_
теки арх!ву нараховуе 263 назви га3ет' як1
вих!дили' починаючи 3 181 1 р. 1 видав ал||ся
у. .[|ъвов1, 

^ 
(иев!, (тан|слав!, /{уцьку, Фде-

91' $оскв:, |1етроград!, 1(раков1, 3{ртпав!,
/]юбл1н1, Б|дн1, 

_ 

Булапетшт{ Брно, 3Ёгреб|,
|[арих<1 укра|нською, рос1йськоБ та !нйими
мовами. [е лрукован| видання' органи по-
л!тичних парт!й | орган1зац!й, тоЁариств 1

приватних ос1б.у б|бл|отец! збер1гаеться комплект пер_
Рот укра!нсько? газети в [аличин| <3о$я
[алицька)>' яка почала виходити у пер!6л
Р!волюц|йних под|й 184в-1849 рр. [азета
об'еднувала навколо себе прогресивну гро-
мадськ!сть. Ёа тт стор|нках друкув алу1ся
твори тогочасних укр а1нських пР1сьмен_
цицц м. [|[агшкевйчЁ, м.9стияновича,
о. |1авловича) €. |реб1нки, о. [ухнов тача,
а тако)к пер!:]<л ад|т твор1в А. .&1!цкевича'
и. 111!ллер а,_ й.-3. [ете. Ёезва)ка}очи на по_
м!ркован!сть погляд|в ! обме>кен!сть, га3е-

2 грудня |975 р. Арх!вний в!дд|л &1и_
кола]вського облвиконкому пров!в |з
сп!вроб!тник-ами промислових п|дпри_
емств м. ^&1иколаев а сем1нар на б аз!
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пРАщввнив{вв дцвРм{Ав!{ у1ж Арж!вг в

та- в|д|грала певну прогресивну роль.Ряд га3ет к!нця х1х
що збер{гаються в арх|в!, в|добра)кають
3ростання революц!йного | нац!онально-
ви3вольного руху:1{? 3ах!дн!й }кра?н!, по-
1пирення соц1ал|стичних {дей в т<ра|н!, став-
лен}{я австр!йського уряду до революц{йно-
го руху мас.

€еред ун|кальних прим!рник!в га3ет' що
видава лися !на [кра!н! ! в Рос|] п!сля Бе-
лико] }(овтнево] соц|ал!стинцо[ революш![
та в роки громадя}1сько! в!йни е' 3окре-
$?, <<1(раоная га3ета>> орган |1етроград-
сько| Ради роб!тничих | нервоноарм|йських
депутат1в, :1919 р.; <<1(расная правда>
орган |{ерш.то| 9кра|нсько? радянсько[ ар-
м||, 1919 Р.; <<€елянська б!днота> _ орга}*
[ентрального (ом|тету кп (б)у, 1920 Р.,
<Б!льтшовик>> орган 1(и]вського гу6ерн-
ського ком!тету кп(б)у' 1920 Р., <<[алиць-
кий комун!ст> орган [алицького орган!-
зац1йного ком|тету кп(б)у, 1920 р. та |н-
1ша пер!одика.

в арх!в| збер!гаються тако)к комплекти
радянських га3ет' як| почали виходити у
,[{ьвов| в пертш| )к дн1 п1сля воз3'една!{ня
зах!дноукра?нських 3емель 3 уРсР, ! серед
них <<Б!льна 9кра|'на>>, яка у вересн!
1939 р. видавалася як орган |1ол!тич]{ого
упр,авл!ння 9кра!нського фронту, п|зн!тше-
орган 1имчасового }правл!ння м. /{ьвова,
а 3 1940 р. орган .[{ьв1вського обкому,
м!ськкому кп,(б) ч та облвиконкому. }н{-
кальними е прим1рники щоденно1 га3етР!
|1ол!туправл|ння 9кра|нського фронту .т{ер-
в,она }кра|на>>, т(1939 р.)..1ут вм]щено 6ага-
то матер|ал!в про перш:| роки Радянсько!.
влад|4 на 3ах1дн{й }кра|н!.

Ао сем!нару в арх|в1, 3а допомогою,
,[{ьв!вського обласного дерх(авного арх!ву
та науково? б!бл!отеки .[1ьв|вського дерх{ав-
ного ун!верситету !м. 1. я. Франка, було
п|дготовлено виставку <<|1рогресивна пре-
са 3ах!дно| }кра|ни>>, на як\й експон}Ба.
лися ун!кальн1 прогресивн! пер!олинн! ви-
дання' що виходили в 3ах|дн!й }кра|н1 з
70-х рок!в ми,нулого стол!ття | до пер1ших
номер!в радянських га3ет | >курнал!в, як|
видава л||ся у ,7_{ьвов! в '1939-1940 рр. та
п!сля визволення м|ста в1д фатшистсько!
окупац!?. |1оряд 3 прогресивними зах|д:но-
укра?нськими виданнями в експозиц!! ви-
ставки розм!ше'н! тако)к факсим1ле пер1шого
номера га3ети <<йскра>>, прим!рник пертпо!
легально! б!льтповицько! газети на }кра!н|
<<Работник> ( 1906 р.) , комплект укра?нсь-
кого сатиричного х{урналу револ}оц!й:ного
напряму <<1|[ершлень>> ( 190'6 р.) , прим1рник}!
3гаданих вище га3ет пер1оду громадянсь-
ко| в!йни. 3агалом на виставц| представле-
но май>ке |20 експо,нат1в.

++:!

об'еднаного в1домчого
|ради профс,п|лки, на
н1 47 пРац{вник!в.
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в1дь .,[1ро стан вР1конання постанови Р а-
Аи &1,1н|стр|в уРсР ль 301 в|д 9 червня
1970 р. .|1ро 3аход]и по пол]пгшенню ар -

х!вно! справи в м|н!стерствах' в|домствах
1 дер)кавних арх!вах респуб,'1]к1{), у як|й
було в|дзначено' що доку !!1енти п]дпРи-
€мств - ц!нне д}керело для вивчення со_
ц!ал1стичних перетворень та бул1вництва
комун{стичногё сусп!льства. вони € ва)к-
.}|1{,3Ф1Ф базою комплектування об,тдер'6аР.
*|"у. у допов!д! в!дзначено' що на ря41
п1дприемств ]!1иколаева Ё0достатньо оргагт!-
3овано д!ло:воАство ! збере}кення основних
документ!в виробничо! д{яльност1 завод!в'
не творчо 'складають зве.:,ен! но}1енклатури
спра'в.

;|{ро 3начення номенклат\'р11 справ в по-
л!п:шенн! ведення д{ловолств а п!дпРиемств
говорив у своему виступ! }'1. д. Бой-
ко - стартший |нспектор Арх{вного в!дд|-
лу. 1нспектор Арх!вного в!ад|лу о. 1. Фр_
лова розпов!ла учасн}{ка}1 септ!нару про

Ёа зас!данн{ науково-теоретг|чного сем|-
шаР}, якутй було прове.],ено наприк1"ц! лю-
т0го 1976 р. у .[{ьв|всько}1у об.тдер>карх!-
81, обговорено тему <<9сновн! поло>ке}{ня
€дино| дер>кавно| систе}11т д|.товодетва>>. 3
допов!дд}о <<€тандартиза{1я ви.:,!в ! форм
документ!в>> виступу1ла директор облдерх<-
арх!ву л. м. }11наева. Б она. 3о1(рема' п1д-
креслила' що 3а останн{ роктт у натл!й кра-
!н! проведено значну роботу в справ{ вив-
чення документац!| в \'станов ах та вироб-
лення норм орган|зац]1 д|лово]ства у в1А_
пов!дност| 3 основни}1и по;то)кеннями €ди-
но! дер>кавно| систе}1и д|.:ово.1,ств а та дер-
х{ав|ними стандарта}1и на документи.3а'
стосування сдсд | дерх<авних стандар_
т!в да€ мох(лив!сть 1пир1ше використовува_
ти авт0мати3ован! способи управл{ння та за-
соби о6числювально! техн1ки в управл!нн|.

у 1973-+1975 рр. введен! стандарти на
,обл!ково-ро3порядчу документац!ю, як1
зд|йснюе 

- 
фунйц!ю орган!зац1? системи 1

1 1-12 лютого |976 р. в 3апор|3ькому
'облдерх<арх|в! в1дбулась нарада-сем!нар
п9аш|внит|, дерх(ав.них арх1вних установ
област|. 1т учасники 3аслухали 1 обговори-
лт| р1шлення колег|] [оловного арх1вного
управ;т!ння при Рад1 &1|н|стр1в уРсР <<|1ро

п!дсу*ткта роботи арх!вних установ 9кра]н-
сдко| РсР }_ 1975 Роц1 та зав.1 ання на
1976 [:|к;>.

[|раш{з:;::';: Аз:-^1з;сго з;_'.-,:.:т_ ] сб.:-
дерх{ар:*|з''- -е:а.:э^1э с:;_а;=:э].!::._]:'.-;а::_:::-
к1в нар2-''--]с]'1_:,::,- з :]:::]!|.1 :;';]_!_-___ч-
Р114, в11}1о;а].::1" }1-:: -]: _:.1].!.1 _::::.._ -.:]-[.:

письмЁнн'{ки в гостях у

27 л}1ст,::-а-,? '- : 1 :.
'облдерх<а!_ъ.131 з_:5;._._ ася- з-._::::; а:_,.:з_:-
т!в шт|ста з _'_:-:]:]: ]'.!.,.: -..а^=:ь,-':] -]^ ?_|_
зац!] €п];:;:: :,1:]:,:е-_.;:;;-з }-з_; а'-:;-. пеге 1
присутн|:тгт 3 н|: ] т::!::,1 ]1т]3!];-:]'!;ен*я],1 про

основн] виштоги при п!дгото,вц| справ 11а

дер>кавне збер|гання' про необх|дн|сть до-
тримання в!домч|\мт4 арх|вами наступност|
з облдер>карх1вом у фондува,нн!, тпифров-
ц| опгтс!в | створенн1 науково-дов|дкового
апарату 49 фонд!в, у веденн! обл|ково! до'
кументац11.

3ав|дуюча об'еднаним в|домчим арх!-
вом обласно] Ради профсп1лки м. о. 1(рав-
ченко ознайомила пР ац1вник]в сем!нару 3
методикою роботи у в|домчому арх!в1, п0-
ка3ала на практиц|, як забезпечено вер_
тикальний спос!б збер!гання документ!в,
як!сть [х в!лбору на дер)кавне збер!гаг1ня'
п0рядок прийому _ перелан! справ !з
структурних п1лрозл|л!в в арх|в, я1{ про_
водять обл]к документ|в, складають нау_
ково-дов!дковий апар ат арх|ву, представ_
лений описами' справа1!{и | картками фон-
д!в та !нгш! методи ро6оти.

[. с. ББ,3д|тн14п

*++

**+

прошес{в удосконалення обл!ку. Фсобливо-
го 3начення набирае стандартизац!я в
зв'я3ку 3 розробленням 3агальнодерх{авно!
{ автоматизовано] системи збирання та об-
робки !нформац|], забезпечення яко! вима_
гае 3астосування ун1ф!кованих систем уп-
р авл1н1{я.

Ёачальник госпрозрахункового в1дд]лу
д. м. |[ертугшко розпов|в про зм!ни в
оформленн| опис|в, номенклатур, справ, ]х
обкладинок зг!дно вимог €дсд.

Фбидв| Аопов!д! викликал|1 значний ]н-
терес. |11д час обговорення 6у ли - дан| в1д-
пов!д! на запитання про зм|ни в форм! про-
токол!в методичних ! експертних ком!с!й та
слу>кбових нарад арх!'ву, про засв!дчуваль-
нпй напис в описах, про внесення до опи-
су справ' сформованих 3а к!лька рок|в то-
ш{о.

Ёа зак]нчення сем!нару зроблено огляд
а,рх!вознавчо] л!тератури 3а |975 р!к.

н. п. гус€вА

про. планування роб9т.и арх{вних -установ,пол!пшення стану обл!ку, умов збер|гання
документ!в, та ]х викор11стання в науково-
досл{дних. пропаганд1{стськ!тх, наРодно-
госпо.],арськ}1х 1 |нгшттх ц1._тях'

Ёапрттк1нц| нар3.],:т_се::{нарт' запор1зьк!
арх|з|ст:т }_ в1:пов!:ь на постанову цк
кпРс. Ра т1: }!'н]стз1в сРсР, вцРпс |

ш|\ в.1кс_'''! -! ]' Б:=;,]:эз_]е со;!а.т|стич-
Р]е з]':а:а-..; з? ]3с_]о!;о3е з]:конання пла-
:-._ _:э|;3 : ]::-._ ::;';?:;я.::т ноз| п1двищен1
- ^ .,. :]-. : -.__]:.:;_- ::[:з я:?];я.

п. в. ткАчЁнко

АРх|в[ст|в м. миколА€вА
::'_а-'а з:,:^;; ]:]|ъ\_]ч18нт1в облдерхсарх?ву,
; --1 - . ''. я]-.а :!рово.]!тться арх|в!стами щодо
. а5.-.::;ення збер|гання Аок1гр49ьтт!в та {х
з;1};.|]:с;ання в1'1ст}:пив директор арх!ву
]ш. с. .1ю ;;<овсьт<т.тр?.
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арх1вах , '| - 3осередити ?х в науково-дов!д_
ков!й б1бл1отец! 

- 
центр альних арх{в!в

уРсР, р03вивати 1 зайр!плювати }|лов|
к0нтакти сп|вроб1тник|в цдАжР урсР 3
!{ау1{0вг1,ями 1нституту 1стор|? Ан уРсР.

3 метою ]нироко? {нформац;т про нов!
в1адх0дх{ення Ао арх!ву внесено шропо3и_
щ{ю шер!одично пу6л1куват|4 пов!домлення

'}ц0 
ще в уауково-!нформац!йно,му 6юлетен!

<Арх!ви }кра?ни>> та ъ .,9кра?нсьт<ому {с_
т0ричному х<урнал[>>.

Ё{1дводячи п1дсумки роботи конферен_
ц{т досл!дник!в, директор арх!ву 8. Б"-(узь-

менко п{дкреслив' що вс! д!лов| 3аува-
>кег{ня ! пропозиц|] булуть врахован!, а
проведешня таких конференц1й сприятиме
з'ясува}{ню вс!х питань як! ви}1икають в
шРоцес| роботи, обм!ну думками, накрес_
ленню н0вих 3авдань для шол|шгшення ро_6оти щод9 використання документальних
д)керед. щдАжР уРсР у читальн0му

, зал!. Б|н 3вернувся до досл{дник1в 3 ггро-с ханням надсил атут д0 арх!ву опубл!ков1н!' 
}1&}гхФв{ роботи, що напйсан{ на основ{ до_
кумент1в цдАжР уРсР"

[{' {" к]|!4мовськА
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вт|лимо в ,1{иття в[личн| нАкРЁслвння п^Рт!.]

Арх!вн| установи }1икола|всько| област| того' з метою пол!пшення д1яльност! ав-
усп!шно виконали основн| планов| зав- х|вних установ област1 дЁ*внй* ,]йй
дат{ня розвитку арх|вно| справи на \97|_ облвикойкому пров!в з зав1]дуючими й{сь-
1975 рр. 3абезпечено викот!ання план|в кими ! районнийи дер*."нййй ар}йБйи
комплектування дер)кавних арх!в1в на п'ятиденн| сем!нарськ! заняття' на яких|12''! про!\.' пр9вРцено експертизу ц|нност! протитан1 допов1д!- ! лекц|] на теми: <||ро
документ1в'на 240, удосконалення опис|в п]дсумки виконання 3авдань' поставлених
на^ 191'2 про|{енти. у-9Р-ед .арх1в|стами област1 в'св!тл1 р|п:ень3нанну р.оботу проРедено в справ1 п!д- хху з';1ду кпРс>, *з .'.,:.у 'Ё}йй;;;вищення ефективност! використапня арх1- впровад}кення стандарт|в на " ор|ан!зац|й-
восховищ ! розм!щення документ!в у ми_ но-р^о3порядчу докуйентац|ю ' (гос1й
кола!вських м!ському { обласному дерх<ав- в. зв-т2 з 6. зэ-тэ"1 |н'струлст!! .",,'1й{
них. арх!вах, Беселин!вському районному дйоводства в установах ?]орган!зац!яр,
арх1в1. 3 метою рац!онального вйкористан_ <€кладання номёнклатури ; 'оорййй]нй{
ня стелая<!в у_щ|льнювалося _фзм!щення справ в установах' ор1}н!зац|я{ | :]а п|й]
документ!в у 8рад|!вському, !{овобуз_ько- прйетлстваш, <|[ро- *лб|р па д'рй]Бй'"му районних дер>т<авних арх1вах. Б р-айон- збер1гання локуйент!в установ, 

'6$ган!за-
них 1 м'ських д^ер)кавних арх!вах област| ц1й ! п|лприемств>>' <||ро науково_6ехн!чне
закартоновано 16 тис. справ. }сп!тпно пере- опрацювання | фондува'ння .{окумент|в ус-виконано 

.. 
обллер>карх|вом планов| пок6з- танов, орган!зац?й ! 

-п1дприейстЁ>, 

"сис{е-ники прийому фотодокумент!в, документ!в ма науково-дов!дкового' апарату'мийой|-
осо_бо_вого походх{ення)- 

^_ .реставровано ]вськой облдер>карх1ву ; ро|й1Ёле;;;--;;-47 876. 1 закартоновано 67 914 спраЁ. кумент!в>>, .з д'.Ё;ду' орг!н!зац|| *''"Б'-
Арх]вний в|дд|л об;твиконкому пров1в ;тю 3а станом роботг в|.{омних арх!в|в ус-нараду :трат|вни-к!в арх|вних установ об- танов>>' .3 -дос!|ду орган|зац!! рБоо'и ",|-

{*'"]]' ,з_ як|й оФоворено п]дсумки Роботи домчих арх1в|в ус|ан<!в, ор.,,;зЁш;й- [_,й-
дху з'1зду 1(11Р0 та р!шення (олег!! при€}'ств> та |нй!.
|оловарх|ву }Р€Р в!д 29 с1чня 1976 р. 

_Арх!внэтй 
в1дд|лсп|льно з обкомомпроф_

1!99' фст-мки ,Ро6оти-- арх!вних устано'в сп|лки- прац!вйк!в дер)кавних установукрз]нсько! Р-9Р у 1975 р. та !х завдання розробили нов| умови соц|ал!стично'го зма_на 19'16 р.,. н? нарад| прийнято звернен_ гання за звання <1(ращий районний дер-ня-заклик до вс|х прац!вник1в арх|вних уста- >кавний арх1в>, а т!ко>к умови огляду-нов усп!тш:то вт|лити .у }киття величн{ на- конкурсу ]'а .(ращ"й в!дойчий 1р*;"'. ^'
креслення десято! п'ятир!вки, достроково €оц|ал|стинне 3магання' що розгорнуло-вико]]ати в 1976_р. плани комплектуван11я ся в ус|х лерх<арх!вах о6ласт!,'",рй"{и*.
дер]кавних арх|в1в, пол|птцити збер|гання усп!тпному виконанню завдань щододокумент!в, . провести експертизу ц|нн-ост! розвитку 

-арх|вно! 
справи у пертпому рош|докумепт|в 1 уАосконалювати ойиси. |(р!м десято!-п'я|ир1вки.

Б. |, сАвчук
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