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нАуково-мвтодичнии свм!нАР 3 питАнь поБудови
! функц[и А|пс
3 2\ по 24 березня 1984 р. у &1оскв| 11а
'баз! ]!1|х<галузево| тематично| виставки <<Би_
кор1{стання Аерх<авного арх1вного фонду
сРсР для даль1шого ро3витку радянсько]
культуРЁЁ>, вла1штовано] на вднг
сРсР,
в1дбувся науково_методичний сем!нар на
тему <<|1обудова | функц!| автомат}{зован1{х

}нформац|йно_по1шукових

систем на темат!{ч_
доку-мент!в дер)кавЁЁх арх{-

н] комплекси
в|в сРсР>. у робот1 сем1нару в3яли участь

прац!вн\4к\4

цдА сРсР, ндцтд сРсР,

х!вних установ сою3них республ!к.

ар-

€ м!нар в!дкрив начальник в!дд!лу нзуц9_
е
во-дов|дкового апарату | оловарх|ву сРсР
в. (. 3онтиков. Аопов]дь <<про йету ! методи автоматизац]] процес1в при обробц] арх!вних документ1в, стан | перспективи роз_
витку Атпс> виголосив директор ндцтд
сРсР о. А. }1ихайлов. Б|н, зойрема, в!д_
'3начив, !!{Ф А1пс на тематичн! комплекси
арх|вних документ1в, розроблена ндцтд
сРсР, е пер1шою в кра!н| автомати3ованою
,€|{€]е$Ф}Ф

по11]уку 1нформац|]

про докумен_

ти дАФ сРсР, в як1й пошук зд!йснюеться

на р1вн! документа.
|{ро роботу по створённю А1пс 3 1стор1!
Белико] }(овтнево] соц|ал|стично{ револю-

ц{т розпов1ла 3аступник директора

сРсР А. в.

цдАжР

|обровська. Арх!в, який е

ловно}о орган!зац]ею

по створенню

го_

!нзд{йснюе ме_
тодичне кер!вництво ц|ею д|яльн!стю' коор_
динуе роботу арх!в{в-сп|ввиконавц1в по
п|дготовц| м!х<арх1вного дов1дн||ка 3 1стор1[
формац{йного

},1асиву системи,

Беликого )(овтня, проводить ста>кування

ц1е] тематики"

3

[{ро завдання ! особливост! !нформац|йно]
А1пс <<1стор1я пам'ятник1в арх1тектури ! м!сто9уду''ння .&1оскви, .[{ен|нграда 1а
1х передм1сть>> и1шлося у допов1д1 на сем16азут

нар| зав|дуючого в1дд!лом

д.

1. Раск1на.

цд1А сРсР

}часники сем1нару ознайоми.лися 3 мет0_

дами реставрац!] фотозобрах<ень !з

3асто_

суванням вом, в!дв1дали обчислтовальний
центр

ндцтд сРсР.

т. м. зАхАРчЁнко

Ао 40-Р[ччя ви3волвнъ1я укРА{нськот РсР
в!д н|мвцько_ФАшистських 3АгАРБник!в
8!нниця. Ёапередодн140-р!ння ви3волення
Б1нниц1 в1д фатшистських загарбник|в . пра-ц!вники
дер)кавного арх!ву област! сп|льно
3 обласним крае3навчим му3еем провел|1 !|ауково-практичну конференц1ю, у робот1 яко|
в3яли участь сп1вроб1тники парт1йного ар_
х1ву Б!нницького обкому (омпарт![ }кра|_
Б$, обласно| орган|зац|т товарист9а охоро_
па}'{'ятник1в !стор!?

та культури'

студен_
тут !сторинного факультету Б|нницького педагог!нного !нституту 1мен! }1иколи Фстров_

т1\4

ського' представники ряду п!дприсмств та
орган|зац|й м|ста.

Бступним слово}{ конференц!ю в!дкрив директор обласного крае3навчого му3е}о д. н.
,3агн|тко. 3 допов1ддю <<Бойов! д{] Радянських 3бройних €ил на територ!! Б{нницько| област|>> виступив кандидат {сторивних

наук' викладач Б|нницького пед]нст11туту
т. 1. 3аець. Ёауковий сп!вроб]тник парт1й_
ного арх|ву Б1нницького обкому (омпарт!|

}кр.а|ни л. п. .1артатпчик присв_ятила свое
пов1домлення д1яльност! обласно]
парт|йно[
орган!зац!] у пер!од Белико| Б!тчизняно!
в!йни.

у

пов1домленн1 зав!дуючого в!дд1лом со-

щ!ал|стичного бул!вництва обласного крае_

3навчого му3ею

л. г.

}1арк!на йгшлося про

масовий геро|зм радянських во?н|в, як!

ви3вол ялу:. Б!нничину; унаст| комсомольц1в

| молод1 Б!нничини у моб!л]зац|] сил на

с!ч ворогов1

присвя

в|д_

тила виступ зав|дуюна

в|дд!лом {нформац||, публ!кац1| { наукового
використання документ1в дерх{арх1ву о6ла-

ст! €.

п.

(овальова; про численн| 3л0чини

загарбник!в на територ|| краю' з6итки' 3ав_
дан{ ними област|, розпов|ла в. о. директо_
ра дер>карх!ву г. 1. |оннарук.
Бойовими спогадами на конференц|| под|лився к. 1. 9ернявський, колийн]й ком1сар
парти3анського 3агону !мен| €уворова, що
д1яв на територ!| област|.
|{ов|домлення про конференц1ю було пе_
редано наступного дня по обласному рад|о_
мовленн}о.

€. п. ковАльовА

йикола]в. Ао 40_р|ччя ви3волення }кра|^Р1икола]всько| област! в1д фатшистських загарбник1в прац|внутк|т Аер>кавного

ни 1

арх|ву .]!1икола?всько| област1 провели 3нач_
ну роботу по використанню документ|в 3
1стор|! Белико| Б!тчизняно! в1йни. Разом |з

]нФоРмАц[я тА хРон[кд

7,6

сп1вроб1тниками партарх1ву .!!1икола]вського
обкому (омпарт|| 9кра!ни вони п!дготували
виставку документ1в 1 матер1ал1в <<.1[икола_
|вщина у Белик1й 31тчизнян1й в!йн| 1941_
19з5 рр.>, на як|й представлено 92 фотоко_

п||, що складають п'ять розд!л!в. Ёкспонати виставки розпов|дають про заходи (омун1стично| парт1! по орган1зац1| в1дс1ч1
ворогу у пер:ш1 дн1 в!йни 1 парт!оти3м ра_

на 3ахист
соц1ал1стично] Б!тчи3ни; св1дчать про вста_

ласт| п|дготували до ц|е] кон.ференц!| ц.оку_
ментальну виставку' що висв|тлюе под|[ военного часу та ро3пов!дае про в!дродх(ення
народного господарства м1ста у повоенний
пер1од"

Ёа науково-практичн!й конференц!|, орган!зован|й 1(омсомольським райкомом (омпарт!? }кра[ни, 3 пов|домленням <<1ил
фронту> виступ14ла в. о. директора дер}кар_

дянських людей, як! п!днялися

х!ву област| л. в. Биноградова. |[рац|вни_

новлення окупантами ре)киму грабехсу
насильства та збитки' зап0д!ян1 ворогом'
народному господарству област{: ознайом_

ветеранами Белико] Б1тчизняно] в|йни, ор_
ган|зованому !,ерсонським виробничим об'еднанням <<.[,н|про>>, 1 п!дготували Ао ньогФ
виставку документ!в.
3а 3авданням м!ськкому !(омпарт!| }к_
ра!ни прац1вник\4 арх|вного в1дд{лу та дер)к-

!з стор1нк аму1 геро!нно{ д1яльност1
п!дп1льник1в | партизан!в, всенародно] бо_
ротьби 3 ненависним ворогом. ?ут 8€ - АФ_
кументи про ви3волення област! в1йськами

люють

2-го 1 3-го }кра?нських фронт1в, пр0 ра_
л!сну зустр!н населенням во|н!в-ви3волите_
л!в, матер|али про допомогу трудящих
фронту, ?? перемо}кг|е 3авер1шення в|йни.

16 ] 20 березня в Булинку пол1тосв|ти
&1икола!вського обкому !(омпарт|| }кра|ни
1 в }1'икола!веькому дер)кавному педагог|чному !нститут! 1мен1

в. г.

Бел1нського в1дбу_

лись науков| конференц![' присвячен|
менн1й дат!.

у

3на_

робот! конференц|й в3яли

участь сп|вро'б!тники дерх(арх1'ву о6даст1"
Ёа конференц!!, 1{о проходийа 2о березня,
сФед 1ншлих було 3аслухано пов!домлен[|я

<.[,опомога тР}Аяц{их .&1икола!вщини фронту (1944-1945 рр.) >, п|дготовлене в дер)к_
арх1в|. 9часники юв!лейних конференц1й о3_

цайомились 3 виставкою <<.&1икола?вщина у
Белик1й Б!тчизнян{й в|йн! 1941-1945 рр.;.
Ё{апередодн1 40_р!ння ви3в0лення обйаст1
в!д _ фатпис?[Б(|{х загарбник|в арх|в!сти ор_

ки арх!ву в3яли участь у венор|

зустр{н| з

арх1ву област| зд|йсн\4л|4 в|дб{р. фотодоку_
мент!в для документального ф1льму, !!РЁЁсвяченого 40-р1ччю визволення м{ста в1д фа_

1шистських загарбник!в. !,об!рки фотокоп!й
документ!в 3 ц!е! тематики передано такох{
ряду _устан0в, орган|зац!й 1 п!дприемств м!_
ста; !х використано при орган1зац!! виставок.

}1апередодн| юв!лето по обласному рад|о'
про3вучали зв1 передан|,- п|дготовлен| прац|вниками !,ерх<арх1ву !,ерсонсько! област!
та..парт1йного арх|ву обкому (омпарт!! 9кра1ни.

о. о. мАРущАк
!{ерн!вц|. Аер>кавний

арх|в о6ласт1 прис-

вятив нерговий номер фотога3ети

<<^&1ово:о

документ!в> 40_р1нню ви3волення Буковини

област| про участь трудящих .&1икойа!вщт4н||

в1д н1мецько_фатшистських загарбник1в. Ао
не{ вм{щено 53 фотодокументи й текстовий
матер|ал, як| ро3пов|да.ють про мух<н|сть
геро{зм радянських во|н!в у незабутн| дн!!

ня тР}дящих

9пера\!й |1ерттт6р6 1 !,ругого }кра?нських

ган|зув ал\4 спец!альн| передан1: по обласному телебаченн!о
<<Аокументи дерх{арх|ву
-

у Бел4к|й Б1тчизнян!й в1йн! 1941-1945 РР.>>,
по обласному рад!омовленню
<<.[|истуван_

-

^&1икола]вщини

3

во?йами_

фронтовиками>>; проведено такох{ п'ять
ш:к|льних;рок1в на тему <<}1икола]вщи'на у
Белик!й 3|тчизнян|й в{йн| 1941- 1945 рр.;.
(р|м цього' ряду установ .&1иколаева пода_
но допомогу ^у п!дготовц! фотовиставок,
шрисвячених 40-р1нню ви3воленйя м1ста.

!. о. Би||Ёнков

|944 р.

€еред фотодокуптент|в карта бойових

фронт|ч-по Б|43Б0о1енню Буковини

з

карта 9ерн!вецько| област|

в

1944 Р.,

датами

ви3_

волення населених пункт1в в|д н|мецько_фа1пистських загарбник|в, нака3 Берховного

[оловнокомандуючого

9: 9ерн!вц|. '[у'

)ке

ф|ксув ал|1 моменти

пр0
ви3волення
фотограф!?, що 3а_

вручення

ордена

.{ер_

воното |1рапора 759 стр!лецькому полку за

в1дм1нне виконання бойових завдань при
!,отина, 1 о,рлена Богдана {мель_
ницького 45 г1арл{т?ськ!й танков1й бригад!
3а в}{3волення Буковини.
газет| ..представлено такох{ коп!? ука_
з!в |1резид|| Берховно| Ради сРсР про на_

ви31воленн|

Берсон.|{рац|вники

арх{вного в1дд{лу обл_

виконкому та дерх(арх!ву област1 взяли активну участь у п|дготовц| до святкування
40-р1ння ви3волення м|ста в1д фаш:истських
загарбник1в та проведенн| урочистостей 3
ц1€

1 нагоди.

3ав!дуюча арх1вним в|дд1лом облвиконко_

му А. о.

,[{уганська виступ |1ла 3 пов1дом_

ленням на науково-практичн|й конфереттц!!,

проведен|й напередодн! знаменно? дати

м!ськкомом (омпарт!| }кра|ни, парт1йним
арх1вом обкому парт|! 1 арх!в1{им в1дд1лом

облвиконкому. |1раш|вники дерх(арх|ву об-

у

город}кення бригад, див|з|й | полк|Ё, &о
у б_о_ях, орденами' присвоення
почесно| назви <<9ерн!вецьких>> частинам !
з'еднанням 3а в|дм|нне виконання 3авдань
командува.ння по ро3грому н1мецько-фатшистських в!йськ при ви3волённ! 9ерн1вц|в.
|[ривертае увагу <(лятва во]н[в> в1дв1дзнаналися

пов|дь б1йц|в та

<<9ерн|вецьких>

-оф|шер|в <<Биёока оц1нка
див1з1й трудящим Буковини'

горлим, ! свободолюбивим народом Буковини на1ших ратних подвиг|в запалюе* ! кли_

