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хРон|кА тА 1нФоРмАц1я

Ёа

в7

другий день п|сля наРади в!д6улося

чеРго'ве 3ац979 в с+п!ав! п|двищення д!лово! квал|Ф!кац!|
|

ш

!

.

прац!вник|в

!в

| Ра-

!

!

!

кових гРуп.

Ёа ньому 6уло

допов|д| !п!Ф,3€'{ено

заслухано

4

практинн1 заняття.

м. в. двлЁгАн

'у1|ських
йонних дер}кавних арх!в!в |госпРо3Рахун-

нАгоРо ди пвРБможцям 3мАгАння
3а

п:1дгсулдками соц|ал|стич,ного змазга{ння

пеРц|е дц]сце сеРед деРх(авних арх!в!в Аикола?всько} о6ласт| присуд}+{ено }{азанк!вському райдерх<арх!ву, який нагород)+(ено
пеРех|дним 8и*+пелом, ['1очесно}о гра'у{ото}о
| занесено до *ниги по|дани арх|вного в!дд!лу. Бацдтан ський райдержсарх!в заво}овав

друге

врх;!'в.

м!пс,це,

тРет€-,{ома,н!,в,сь,ки,й

Ф6идва

райдершс-

Ёё,|'@,РФд)*(ено

;<Ф]1€;г<7|{;в}{

['!очесними гРамота/йи. Ао книги по[цани
арх!вного в!дд!лу занесено пд |сть в!до*+них
арх!в[в; двадцять тРи прац!вники в!дог*них

арх!в!в нагород>кен! !-!очесного гРамото|о
а[Рх!|вного в:!дд|,лу. !-1очесн! на,городи
пере'*о'кця}у1 з^^агання
ст'и оостановц!.
!у

,

вручено

!

в,с:!м

в урочи-

1епер 3усилля арх!в!ст!в /у1икола|вщини
спря^^ован! на 7€, що6 соц|ал!стич н! зо6о_

в'язання на 1977 р. виконати до 60-р!ння
8еликого }(овтня. 3начна ро6ота зд!йснго€ться'

зо'кРема'

в справ|

викор}{€7ётР!Ё9

до-

кул*ент!в Аля наукових, наРодногосподаРських' культуРно_осв!тн!х та аг!тац!йно-пРопа_

гандистських ц!лей.

у

о6лдерх<арх!в] за_

веР1д|ено ро6оту над з6!,рнико'у{ доку^^ен_
!. ддатер!ал|в (дРу}к6о:о сильн|> _ пРо
],|.
!стор!ьо друх<н!х зв'язк!в трудящих йи'кола?в щини з ,Ё6'Р0да}у{и 6ратн!х со}озних Р€€_

пу6л|к (1917_1975 рр.). Ёа честь 3Ёё}у{€Р}"|ого :ов!лепо _ 60-р!ччя 8еликого }(овтня
арх!в!сти ААикола|вщини зд!йснять ряд за_
ход|в, спРямованих на усп|лш,не вт|ле,ння у
}1<иття великих нак'реслень десято1 п'ятир|

нки.

!.

с. Бвзд|тнип

нАвчАння АРх!в]ст|в
3 6ерезня 1977 Р. в цд!А уРсР у
м. !!ьво,в! в!д,6улося заняття науково-теоре_

тичного сем!нару з арх!вознавства та !н|цих спец!альних !сторинних дисщипл!н, в
ро6от! якого взяли участь сп!вро6|тники
|1Б{3:!;8;€БсЁй)(

су-

дер}{а{в|них а,рх!;в!;в, !пЁ:€1%туту

сп!льних наук

Ан уРсР,

вуз!в, наукових

м!,ста, к!ра€зна'в,ц|. з допов!ддго про документальн! л+атер|али соц!олог!чних досл!дн<ень та |х Роль у вивченн! сучасних соц!альних процес!в ! фоР-

,6!;6;л!,отек, м'узе|'в

,}1уванн|

науково-матер!ал|стичного св!тог_

ляА! трудящих виступив науковий

сп|вро-

6|тник |нституту сусп!льних наук Ан уРсР
в. о. !_оляк.8|н докладно зупинився на

{стор!1 'Ро1з|витку соц.|оло,г|!,
9кра[н!.

як науки

на

кЁов} д)ке!Рела до !стор!| в!тч изняно? 9|_
лософсько| думки ху!|-ху!|| €7.) _ те^/{а

пов!домлення стаР|шого наукового сп|вро6|тника |нститру сусп|льних наук Ан

уРсР,
м. в.

кандидата

ких

ф|лософсь
[а:.шу6и. 8а>кл ив'1,^ д}кеРелоА{

наук

до

!с_

тор|? ф!лософсько| ду,!{ки укра|нського'

рос!йського та 6!лоруського народ!в
ху||_ху||! €7', в |дзнач ила пРоА4ов€4Б, €

рукописн! куРси ф!лософ!1 }{иево-ААо гилянсько!! та ААосковсько| слов'яно-греко_латин_
сько} акаде*+|й.8они з6ер|гаготься у в|дд|_

пах рукопис!в ,{ер>каЁно? 6!6л!отеки
|м. в. !. }1ен'!;на в ААоскв|,.{ер>кавно1 пу6_
л!чно[ 6!6л|отеки |м. м. €. €алтик@8ё14едр|на в !1ен|нград!, |_{ентрально7 на_
уково! 616л|отеки Ан уРсР у }(иев |, у 6!6л|отец:! .{ерл<авного !сторичного /у{узе}о
сРсР, {ентральному деР}кавноА{у арх!в!
давн!х акт]в у ААоскв!. [рунтовне вивчення
цих пам'яток, яке розпочалось на }кра|н!
в 50-х РР.хх ст.' да€ ,"{о}клив!сть спростувати ду/'{ку 6урх<уазно? л!тератуРи про викл}очно ь+|стич ний, теолог!чний хаРактер
в|тчизняно] ф!лософ|? ху|_ху||| ст. Рукописн! й друкован! па/*1'ятки г'+!стять ц!кавий
матер|ал для висв!тлення !стор!| Розвитку
ф!лософсько7 ду}\к1 трь'ох 6ратн|х сх!днослов

янських

наРод!в,

св|дчать

пРо

вза€мо-

впливи ! взае*+озв язки ф|лософських культуР цих народ!в, пРо сп|льн|сть прогре€г.;8них тенденц1й у ?х Розв итку'

[1ов|долалення стар|дого наукового сп!в-

ро6|тника цд!А уРсР у &{. {!ьвов|, кандидата ф!лолог!чних наук у. €. €дл|нсько[
присвячене !сторинним пам'яткам з циклу
фонд|в судово_адги|н!стративних установ]
зокРе,ча актам ]]ьо6л!нського коРонного

три6уналу.3она досл|дила |стор|:о

установи

та |стор|го документ|в,

як|

ц!с!

8АА:и}{-

ли в процес| [[ д!яльност[ за 1590-| 764 ро-
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другий день п|сля наРади в!д6улося

чеРго'ве 3ац979 в справ| п!двищення д{лово1 квал!ф!кац!1 прац!внйк!в *+!сь ких ! Районних деР}кав них арх|в!в | госпРо3Рахун-

кових гРуп.
допов|д!

!

Ёа ньому 6уло

пРо,ведено

пра+стин

заслухано

н!

заняття,

4

м. в. дЁлЁгАн

нАгоРоди пЁРБможцям змАгАння
3а

п:1д,су^^ка'!{и

соц|ал|стич,ного

3}у{8:|'ё+ЁЁ1

пеРц|е д.ц|сце сеРед деРя{авних арх!в!в

/у1и-

кола|всько! о6ласт| присуд}кено }{азанк|в-

ському райдер>карх!ву, який нагоРод}кено

перех!дним 8и*+пелом' [']очеснопо гРа}у1ото}о
! занесено до }{ниги по|дани арх!вного в!дд!лу. Бацдтан ський райдерхсарх!в заво}овав

друге м!;сце, трет€-,{ома:н'!в,сь,кий райдер>+с8рх!:в' Ф6ид+ва 14Ф!!€;}(7}1:8% Ёё'|'0,Р6,{д(9Ё@
[1очеснимп гРамотами. Ао кн},!ги по1шани
арх!вного в!дд!лу занесено пд|сть в!дол+них
арх!в[в; двадцять тРи прац!вникн в!долтних
арх|в|в нагород}кен! |-!очеснок) грамото|о
аРх!вного в:!дд!'лу. ['1очес'н! на,городи вс|!м

.у оостановц!.
,

пеРе'у1о}кця}у1 з^^агання
сг

'и
1епер

вручено

|

в уРочи-

3усилля арх|в!ст!в /у1икола?вщини

спря^^ован!

в'язання нв 1977 Р. виконати до 60_р!ння
8еликого }(овтня. 3начна ро6ота зд!йснпо€ться' зо'кре,ма' в справ| викори€7ётЁЁ9 АФ-

ку**ент!в Аля наукових' народногоспо,(6!€5ких' культуРно-осв!тн!х та аг!тац!йно-пРопагандистських ц|лей. у о6лдерхсарх!в] завер|шено ро6оту над з6!,рникоги доку/иен_
про
|. ддатер|ал[в (дРу}к6о:о сильн!>>
]'!"
!стор|;о друх<н|х зв'язк!в тРудящих -ААи'ко_
ла|вщини з 'наРода*{и 6ратн!х со|озних ре.с_

Ёа честь знамен60-'р!ччя 8еликого }}(овтня

пу6л|к (1917_1975 РР.).
}{ого ьов|лего

арх!'в|сти ААикола!вщини
зд!йснять ряд заход!в, сп,Ря}"{ованих на усп!ш:'не вт!ле,ння у
х{иття вел и'ких нак'реслень десято1 п'ятир,|нки.

на ?€, що6 соц!ал!стичн! зо6о-

!.

с. БЁзд!тнип

нАвчАння АРкв!ст|в
м.

3 6ерезня

1977

Р' в цд!А уРсР

у

в!д6улося заняття науково-теоРетичного сем!нару з арх|вознавства та !н_
]дих спец!альних |сторинних Аисципл!н, в
.[!ьво,в!

ро6от| якого взяли участь

сп!вро6|тники
|1Б18п!:8;€Б;Ё%[
дер}}(а{в{них а,!х!;в!;в, !;н,ституту €}сп!льних наук Ан уРсР, вуз|в, наукових

з допов!ддьо пРо доку'у1ентальн| лаатер!али со_
ц!олог!чних досл!д}!{ень та ]х Роль у вивченн| сунасних соц|альних процес|в ! фор_
,*уванн! науково-матер!ал!стичного св!тогляду тРудящих виступив науковий сп|вро6!тник !нституту сусп|льних наук Ан уРсР

:616;л!отек, музе|'в *+!'ста, к1ра,€,зна,вц|.

в. о.

|_оляк.8|н докладно эупинився

як науки

!стор!!'Ро]з!витку соц.|оло'г|[,
9кра?н,!.
<<Ёов1 джсе;рела

лософсь

ко|

на
на

до |стор!? в!тчизняно? ф!-

ду,т{ки ху

|_ху

|

ст.)

те^^а

ких

наук

пов!домлення стар|дого наукового -сп|вро_
6|тника [нститру сусп|льних наук Ан

уРсР,
м. в.

кандидата

!

!

|

ф|лософсь

}(ашшу6и. 8ахсл иви}'^ дх{еРелоА'{

до

|с-

тор|? ф|лософсько? ду,!{ки укра?нсько го'

рос!йського та 6!лоруського народ!в
ху||,_ху!| ! €7,, в |дзнач ила пРо^{овё!{Б, €

рукописн! куРси ф|лософ!1 [(исво-ААо гилянсько[ та ААосковсько? слов'яно_греко_латинсько! академ|й.8они з6ер|ганоться у в|дд|_

пах рукопис!в
!м. в. !.

.{ер>+саЁно? 6!6л!отеки

в /у1оскв|, Аер>кавно! пу6л!чно? 6!6л!отеки !дц. м. €. €алтикова_
!1ен'!пна

|{едР!на в ]1ен|нград!, 4ентрально? науково[ 616л!отеки Ан уРсР у [иев|, у 616л|отец'! .{еря<авного !сгоричного }'{узек)
сРсР, {ентрально'у1у деР)кавному арх!в!
давн!х акт|в у ААоскв|. [рунтовне вивчення
цих пам'яток, я ке розпочалось на 9кра1н!
в 50-х РР.хх сг.' да€ !т{о}кпив!сть спРосту-

вати ду,'{ку 6урх<уазно! л|тератуРи пРо викл}очно дд!стич ний, теолог|ч ний характеР
в!тчизняно1 ф|лософ!? ху|-ху|!! ст, Рукописн! й друкован! па^А'ятк'1 д+|стять ц!кавий
л+атер!ал для висв!тлення !стор[1 Розвитку
ф|лософсько? думк: тРьох 6ратн|х сх!днослов янських наРод|в' св!дчать про вза€}"1овпливи ! взаед+озв язк'1 ф!лософських [}|1БтуР цих народ!в, про сп|льн!сть п.рогре€%8_
них тенденц!й у ?х Розвитку.
[1ов1до*+лення

ро6|тника

стаР|дого наукового

цд!А уРсР у

/у{.

сп|в_

{!ьвов|, канди-

дата ф!лолог!чних наук у. €'

€дл|нсько[
з циклу
фонд|в судово_адм!н!стративних установ,
зокРе,!1а актам ]1цо6л!1{ського коРонного

пРисвячене !сторинним па,м'яткам

три6уналу,3она досл|дила |стор|го ц|е!
установи та |стор!по доку'|{ент!в, як! вАЁ%\{ли в процес! !! д!яльност| за 1590_| 764 ро-

хРон|кА тА 1нФоРмАц[я

90

х|вних установ 9кра?нсько| РсР у 1976 Р.
завдання на 197т Р.>> Ёа нарад|-сем!нар!
в урочист!й' о6становц| перемох<цев| соц!ал!:€,1}.!9Ё'ого змага'н'ня за,в|дугон!й Ёедригай-

дань дРугого року десято| п'ятир!'нки до

деРх(авним

л!вськилц районнил+

8еликого

60_т р!нниц!

т€!

}#овтня|

Аля унасник!в се^^1наРу 6уло орган|зовано екскуРс!эо на €ултський фарфоровий
завод. 8елике вра}*{ення на арх|в!ст|в €|'!!8вив заводський л+узей, в яко^^у експону€ться продук4!я, випущена п!дприеАством
за д'вв'над}цять !,9'к!!тв с'в,ого !:€;}|}38;ЁЁ9г т|а

арх!вом

А. в. $ел|н|й в!д !мен! |-оловарх!ву сРсР
та цк профсп|лки прац|вник!в деР}+(авних
установ 6уло вРучено загаль носок)з ний
знак к['|еремох(ець соц!ал!стичного 3}у{ё|ёЁня 1976 Року>.9часники наРади-седд!наРу

нов|

3!8'3:<|'{ по|суду.

о. А. зуБко

зо6ов'я залися завеРц|ити виконання 3ё8$

+

12 кв!тня 1977 ,!. в }у1ицкола|вському о6лдерхсарх'!'в! п]ро,ведено сем,!,нар з |-Ф|!ФБёми екс,пеРтних ,ком|,с|:й в!д,д!л|в | управл!нь
о6лв}|г<ФЁ,(Ф,й}. }час:ники се*+|на'ру заслу_
хали допо}в|'дь п{ро 8,}|+с@'Ё8;Ё:Ё9 !!п:шень о'6л-

в1д 28 >+(овтня 1975 р...[Р,'
,затвеР,д}!{ення ['н,струк,ц!| по д|л'о'водству. у

,{иректоо }у1и'кола!в'сько'го о6лдер}(6Рх}ву ш. с, ]1ро,д,ко;8:€Б':<}ай ро,з,по'в!в }{8с,н,и_
ка'}у{ сем!на;Р} про осно,в,н! пприн'нципи |!РФ,89А9ЁЁ9 екс,пе|Рти,зи на,уково|'| практи'чно[
ц!н'ност| докумепнт;!.в в уста,но,вах' а €18'|!-

'8%Ё9Ё('Ф}т{}

ц;ий '|нспекто,Р арх|,вного в|дд!лу о:6лви-

'в'!дд!лах !управл|;Ё}!9[ о6л,вико{нкому 1 ви-

-:|1Р@
арх!,в!,в' стапол!п:дення ро6оти в'!до*+них

их

'ко,н,авч

Рад депутат|в трудя-

ко'*+|тетах

'1 в:!д 20 х(о'втня 1975 Р. <с[_|ро усуарх|,в,но? €,|'1!8,Б%
'Ё€'Ё;}|9 не:дол!к!в у 8€;.{€Ё1}!|

щих)
в

о6ласп!>'.

кон.кФА} о.

|. Фрлова

ну о5л!ку,

заходи

щодо

у^^ов з,6ер|,гання доку^^ент|в та

?х викоРистання для наРоднФ,|'Ф€;!'|9даРсь,ких
ц|лей.

;

24

Р. пРоведено сед+!нарпрац!в'н ика}Ан| що в|дпов!да_
&![!,8г,т обласних установ ! орган!_

7!ё3:Р|9 1977

п{Ракт'ику}'{

з

}оть за
зац|,и. ьул'и з,ёклухан,| допов!д! пРо пРак1!9'Ё! рекоме:ндац|! щодо
нау^^етодики
ков.о_техн:!чно,го опр€}ц}овання
доку^{ент|в
Р

|

!

!

'9

установ пРи переда'н! ?х на

деРн{ав

не з6е_

р!,гання.

3

1977 Р.

9€!:91ч'9

на 10}т$!

8|нн

ицький о6лде'рх<-

<.@,6л,!к

_

Ф#[гЁ

з

Ёё,й'вах(_

за,со6!в за6е,з,печення з6ерех<ен_
ня доку'у{е,нт|;в>>. |з допов!,ддьо з розглядува.н,о? тегми виступила старш.:и'й науковий
ли|в!пдих

сп !вр,о,6!тни,к
:Ё€|
о6л!,к

за

о:6л'дерхса!х|в},

Б. м.

[|;ра:й,фер,

в

!:дпо,в |;.[.3|1Б-

яка

,0]0[!|8.!1-

висв!тлила'!'сто,Р|Ф'праф,!го о,6л|ку, його
8начення в за;6езппецче,нн! 3$6,р.|га'Ё,Ё9 АФЁ}л*ент|в, орган|,з'ац|[ о,6л!к}, }т{91Ф.{}-{;л<% за-

'Ё9

по,в,нення о6л!,ко'во[ доку}у{ента,ц|?.

в'|д! йцдлося такош{ про велику

в

'{0|-|9-

ро,6оту,

п,}о:ве'{е,ну о6лдер>ка;!х!;вог* щодо з,в|рк,и
о6л'|ково[ докумеч1ац|[ з !-[ентра]1БЁ%&{
Рес,п'у6л|канськи'!{ фондовими каталога|ми'

;р

3 ч9гр8Ё9 1977 Р. €у*+ський о6ласний дерхса'вни'й а!х!в п.ров|в се*+!нар з в!дпо,в!}1уА0у|%

х1в'!в

у

а{парату.

уково-дов'!дкФ!вФ:|'Ф

Б. |. сАвчук

за ведення д!ловодства та а,Р_
| управл|ннях о6лвикон-

в|'дд|л,вх

о6лдер>карх|ву л. А. Аа'й,стр:о'к ссФпис як
пеРв ин'нн'й о'6л!ковий документ) розк,рит!
питання по6'у'дови '| вимо'ги, яку1х нео6х!д_
но дотРимуватися при с]кла|да;нн| опису'
значення йо,го як ва'х<ли+во] скл-эдово| частини

Ё8,}}€ФБо-до,в!дк1о]во1го

апаРату.

пеРев|Рку наяв,ност! доку^{е,нт!'в

[1,ро

одного

- |х з6е_
вах{л ивих заход|;в у за:$631це,чен,н!
рех{е,ння та з!в'я;зку перев|рки з о6л!ко^^_

з

роз'пов

г. м.

|ла

стар:ш

ий

охоРоне,4Б

фонд'!в

1аРна.в'ська. 8она на!голосилф що 'ос_
но,в'н! 3ё8*!&Ё,Ё9, як| сто,ять пе!е!! о5лде,рхс_
а,рх|во,м' поляга}оть
с,во€ча,сно^^у заве'рпденн| пе{Рев|:!,к% ная'в,ност!, т!'€,ЁФ}т{} з+в'язк}
|", з о6л|ког*.{;ок},м€'нт!в. |"|ро о'6л!:к Аок:у_

у

/т1ёЁ?|;Б, пеРе;в |,Рку
.!!ш'!

|

пРо за,вдання' як! стоять перед прац|вни_
ками арх|,ву в спРав! пол|ппде'ння ста,ну
о6л!,ку та його вдосконалеЁ;Ё9.
у пов|:домленн! стаР1д]ого мето,диста

даль

€7&8/!9Ё,! о;п%з€Ау Ё,0/у{€,}|т}(латури €,|!;!8;8. Ар_
х|'в|сти в!,дпо'в!л'и ;Ёё за!питання ['}9 фонду_
ван,н'я' офоргт+лен1ня 0:|1,%|(!,8, склада;ння Ё8-

.

арх'!в сп|ль,но з а;Рх!вним в|дд|ло*+ о6лви_
юон,кому про:в,|в науково-те'ор етич'ни,й селц|,Ёё|Р

|_1!д час се*+!:на1ру 6улн |!Ф,(ё|38,Ё1 зРазки
каРто,нних коро6ок, запРопо'нова;н| устапнова}'{ для з6ер.!,га!ння .[о:к!т{ёнт|в, пп!ё,{-

|

х ная|в'ност! та методидоку,ме'н!Ф3п@8!ла

ку ведення о'сно{в|них о'6л|п<Ф:8й:<
т!;в в м,|:сь:к*ра:йде.рнса'рх!:вах
с?8Р'1д}+й |,н,с;пе:кт9р арх!;в,ного
8},{д[9Ё|{@;}т1*} ф. А. 8и'нок'уРо|ва.

в!дд!лу о6л-

л. А. мАистРюк

$

п.

Ф.
€екретар о6лвик,он,к,ому
|{а,рпе'нко, я'к'и'й в!дкр,ив сем,!Ё0Р, в|дм|тив

,ко,}'{}.

'ва.}кли1ве
[!}.{?ётЁ:Ё9/у{

значе|нн,я,

|т$€

тепеР

надд€ться

д!ло'водства та арх|в,н|й справ|. у

