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в. стРЁльськии

миколд1вський двРжАвний [стоРичний
АРх!в 3А п'ять Рок|в

Ёа основ| п0ста!-1ови €екретар!ату цвк уРсР в!д 10 ли*
стопада 1931 року "|]ро реорган|зац!ю арх|вних установв частин! перетворення краевих !сторинних арх[в1в, м!сце-
вих арх|вих управл|нь та арх|вних ф1,т!ал|в в дер}кавн1 |сто-
ринн| арх[ни" був орган|зований в л}отому 1932 року &1ико-
ла!вський дерхсавний 1сторинттий арх|в на баз! л|кв1дова-"
ного ]!1рткола!вського м|сцевого арх|вного управл!ння.

Фонди ^&1икода!вського Атд складаються 3 двох основних
груп:

1) матер|али установ дореволюц!йного &1икола€ва'
2) штатер|али пер!олу шролетарсько! революц1! | соц1ал1*

стичного буА|вништва на .][икола|вщин|.
Фонди, як! в1дносяться до пер1]1о| групи' становлять

3агально! к|лькост!, до друго! -_ 85'/,.

ського д1А, охоплюють п|втора стол[ття: - 
з

1933 р!к.
Фсобливо повно в|дбита в матер1алах ?!1цкола?вськогФ

д1А |стор1я соц!ал{стичного 1нлустр|ального ]?1иколаева.
3 .&[икола!вському [!А збер|гаються арх|вн! матер1али

вел}{ких промислових п1дприемств, фонд" яких ще не пе-
редавались 1-{,ентральн11м арх1вам .}кра[Ёи ! сРсР, а збер!-
гаються в [1А.

||рактинна ц|нн1сть документального багатства арх!ву
для використання його в господарсько-економ|нному в!д-
ношленн1 - величе3на.

'|1р" наявност! тат<о1 ц|нно? д0кументально! базрт робота

лена незадов|льн.о' охорона арх!вних матер1ал|в не 6ула
забезпечена. Арх!в не провадив н1яко! практично! роботи,перебуваючи в гане6н0му прорив|, хоч уряд0м булй забез-
печен| нале:кн] умови: 1штат на 1932 р1к складався 3 1$
ос!б, а на 1933 1 1934 роки - 12 ос|б.
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(ер1вництво арх!ву не лрид|ляло уваги головним питан-
ням-питанням добору, п!дготовки | переп1дготовки кад-
р1в, нале)кного 1тереховування, обл1ку, впорядкування ! ви-
користання арх|вних матер|ал|в для потреб соц!ал|стичного
буА1внит1,тва' марксистсько! |сторинно| науки.

в ,!!1икола!вському арх|в! довгий час' чере3 пол|тинну
короткозор|сть | безтурботн|сть окре}1их комун!ст!в, ,00Р&-
цк)вали" р|зн! г:ац|онал!стинн|, троцьк!стсько_з!нов'свськ!
антирадянськ! контрреволюц1йн!елементи' як| намагались
використати р1зн| науково_досл|дн! установи для створення
контрреволтоц!йних гн|зд.

3асулхсений по процесу сву контрреволюц|онер-наш|о-
нал1ст ,[|агута та 1нп'т1 вороги народу, т|рикрива}о[{ись зав!-
со}о 'теоретртчно] роботи', робпли в арх!в| сво1о ганебну
справу.

[осподарюва1{ня в арх1в1 а}}( до 1934 року воро)ких
елеме!!т|в портвело до того, що б|льгп!сть арх|вних мате-
р!а,т1в було не впорядковано ! не описано. Багато арх|в-
них матер|ал1в 6ули ,нев|домпми", зм1ст !х [те був вияв_
лений.

Арх|вн! матер!али 6ултт розкидан| п!д столами та пом!>к
стела}!(ами' хоч сте.цахс1 | не були заповнен!.

|1лаьти впорядкування арх1вних ьлатер|ал1в з року в р1к
3ривал}{сь. [ак т:а 1932 р|к було наьт!чено впорядкувати
8 фонд1в (15.000 арх!вних одиниць), а впорядковано л1{т!!е
3.450 арх1вних один14ць.

в 1933 рош| роз!брано лр11ше 6 фонд|в (птаксимум 4.000
одиниць).

Ёа !934 р!к по впорядкуванню арх|вних матер|ал1в [А9
встанови ло для арх|ву контрольну цР{фру 6.600 арх!вних
одиниць' а :т!дг'отовлено до описування ли1пе 2.100 арх!в-
них одиниць.

Бпорялкування арх!вних матер|ал!в до 1935 року про*
вадилось по-:лк!дницькому; арх!вн| матер|али'впорядко-
вувались" 3 ш1етою приховати в!д радянсько1 держави |{!н_

н!тш! пол1тинн|, науково-!сторинн1 матер|али.
.[[,окументи :т|сля'впоряд1{ування* збер!га лись п!д такими

на3вами, як| зпл|штува,ти функгп|! 3нищених установ повале_
ного експлуататорського сусп|льства 3 функш1ями уста-
нов диктатури пролетар!ату.

1ак 6улш з'еднан! в сдиний арх|вний фонд мат"ер!али
к!лькох установ, |(Ф 1снували в р!зн| часи на територ!!
Барваровсько! волост| (а п|зн|тше району), а то й зовс|м
не об'еднан| нав!ть едн!стто ш|е[ територ1ально! ознаки-

, 1{ей ,,Арх|вний фонд Барваровського районного вико_
11авчого ком|тету' датований 1871-192+ РР. дореволюц|йн|
фонди позг{ачались як раАянськ1. Радянським фонлам дава_
лись дореволюц|п?н| хронолог!чн! дату|.
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в чшсл| 7$ так 3ваних ''0сн0внр!х д|ловодних фонд|в",
як[ з вини арх|в1ст!в стали частинами цього великого зг{е_
особленого,,арх!вного фонду", зг|аходились:

1) '[анАауське волосне правл1ння. 1884-1903 рр.
2) ,,Барвар0вський волосний ком1тет не.замох(них селян"' 

1920-1 922 рр .

3) ,,Барваровський в0лосний ком|тет кп(б)} 1921 р'
4),,Барваровський волосний ком!тет в3аемодопомоги.

192| --1922 рр.
5) "Барваровський волвиконком* 1918_ 1923 рр. тощо.
Фстанн1й, наприклад' розшод!лясться в свою чергу на

десять ,супроводних" фонд!в ! два "п!дфондт4".[ут в одному ,.,фонд|" с п:атер|али дореволтоц!й:тих
установ, матер|али радянськ}]х орган|в, матер1а./|и дер)1(ав-
1-1Р|х' громадс}э(Ф_}(ФФ||еративних | парт|йних орган|зац1й.

в 1933 рош| було 
''в!!орядковано" фонд, якому дано

на3ви: .&1икола!вський губернськттй в|дд!л сот1!ального забез-
печення { вказано його хронолог!чн1 пте;к1 -*1881 -1922 рр.
[1еревахсною мас0ю матер|ал|в цього фонду с особлив|
справи п1доп!нних, я:<| велися в сир!тськошту сул1 ! зак|н_
четд! в ньому.

1 ак само бу' ''упорядкований" фо"д ,&1икола!в-
ськог0 губернсь|(ого в|дд{л1л шт|сцевого господарства",
який на пол0вину м!стить матер|али господарсько] частинта
коли1шньо| ртикола!всько! м|сько| управи.

[]ри такому лвпорядкуванн|., 3 одного бот<у, загшиф-
!Фв}в0",1ись ц!нн1 фонди п|д 3агально}о на3во}о, 3 другого
боку, фонди були так п1дтасован|, що матер!али бур:куаз-
н0-дворянських установ 6ули переплутан! 3 }|атер1алами
орга*т|в диктатури пролетар!ату, ш1о народилися зам|сть
з"цаманих орган|в експлуататорсь}(ого панування. 1нш:! груши
фонд!в 6улта ',впорядкован!" та1{и},1 ч}{ном' що стар! доре_
волющ1йн! установ1.1 €?3у1|4 сучасн}1ш1и доб' про,1етарсько?
диктатури. €, наприклад, фонл,,,}(орегт|гського волосного
правл1ння" по 1923 р1т<, "}1ово5угського волосного правл!н-
ня" по \922 Р1к, ят<| пл1стять птатер1али в!дпов!дгтих волви-
т<онком1в.

|1риролно, 1цо при такому стан| арх|в:тот'о гос11одарства
обл1к був не орган|зовани|а, ;(ниги фо"д'в не бу.по | в ар-
х{в| ;*о 1935 року оп}1си с1{ладались вик/|}{)чно 3а формото}ь 1, що не забезпеч\,вало н! т1|лост!, н! об,,:!т<у, н! пов_
ного використан1{я наявного матер!алу.

{арактерно, |цо до }935 року арх!воьг не б!ло ск"1адено
}код}{ого 0пису 3а та1( 3ваною формою пъ 2. }{езначна
к|льк{сть опис!в, складе}1их 3а формото м 2, являе собою
здавальн1 описр: дер}кавних устан0в"

{'осшодарювання в арх!в1 ворох{их елемент{в {1!Р{Б€"г1Ф

до тог0, ш1о 6у;ха зовс!шт в|дсу";чд вся{(а охорона арх{вних
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матер!ал{в, хоч 3а ко1шторисом ! булът асигнування на вар-
тового. Авер1 не опечатувались' ь насл1док чого ро3-
крадались' 3нищувались' розбазарювались ц|нн1гш1 арх!вн|
матер!али 3 метою приховати компрометутон| матер|али на
0кремих ос1б. 1ак був викрадений фонл ,,[оюза русского
народа' | два фонди т'пк!л, як1 утримувалися чорно}о сот-
}{ею' 3начна к|льк1сть матер1а"п!в ден|к1нсько1 катор>кно1
тюрми ! контррозв|дки.

Було 3дано як макулатуру ,,1стор1! хвороб" микола|всько]
м|сько! л!карн1, в тому числ! л1карську справу Р1аксима
[орького. |1ередано без всякого обл|ку пл|ському !сторин-
ному музеев! матер|али чорноморського адм1ралтейського
правл!ння, що не мох(е не !Ф3г";-1я{атись' як зас!б' скерова-
ний на ро3поро1шення арх|вно! справи.

Ёаукова робота до 1935 року зовс1м не була ро3горнута"
9ерез в|дсутн1сть наукового сп|вроб|тника арх|в у галуз1
використання арх|вних матер|ал|в обмежувався р1дким пуб-

. л!куванням в прес| 0кремих докуштент!в. Бся робота по
лтубл|кац|! локумент!в провадилась в!д випадку до випадку
|, головним чином' сила]\{р1 запро!пених 3 !нституту науко-
вих прац!вник|в. Б арх1в| не було орган1зовано читаль-
ного 3алу для роботи дос"ц1дник!в над арх1вними матер1а-
лами' хоч 3 початку 1933 року в|дпов1дне прим!щення було.

.[{итпе 3 1935 року арх|в починае виходити 3 того ганеб-
ного стану, в якому в|н перебував.

1935-1936-1937 роки - пер1ол неухильного росту ]!1и-
кола!вського дерх(авного 1сторинного арх!ву, роки пере-
творе}1ня його з в1дсталого в }1инулому в передовр::1 арх|в
Фдесьтсо| област!.

в 1935 рош! перед арх!вом стояло 3авдання пер1!1 3а
все забе3|]ечити арх1в перев1реними кадрами, орган!зувати
роботу по п|двищенню !хньо? квал!ф|кац1! та створенню
необх!дних умов для 3акр{п,,':ення !х в арх!в1.

Ёа початку 1935 року 1]ттат ,&1икола!вського д|А, 3а
в|{нятком 2-х праш!вник1в, було оновлено.

Ёа 1 с|чня 1936 року парт|йно-комсомольський прошла-

рок досяг 67,!., праш!вник1в з ви!цою осв|тою було 25,!',
3 середньою -- 60'/'. Бс! сп!вроб|тники були закр!плен| на
арх!вний робот!, як на основн!й. |]|сля очищення арх1ву
в|А нухсак!в, як! не ст!льки збер|гали | розробляли арх|вн!
штатер|али, ск!льки 1х ро3крадал|т' до арх|ву прийтпли радян-
ськ| люди' в основному п,|олодь, що часто-густо не мали
н1 досв!ду, н| достатньо| науково! та техн1чно! п|дготовки.

[|ерш 3а все арх|в поставив на нале}кну височ|нь справу
п!дготовки | переп1дготовки прац!вник1в, орган|зував|пи
арх1вно-'гехн1чний сем{нар.

3 1935 по 1937 р. 3а програмами цАу проведено 52 за_
няття арх!вно-техн|чного сем1ттару: 3 метод|1ки ! техн1ки
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арх|вно! роботи-в4 години' 3 |стор![ арх1вного 6ул|вни-
цтва в сРсР - 20 годин. Арх!вно-техн{чний сем!нар працю_
вав на протяз| двох рок|в регулярно.

€ем|нар охопив ус!х арх!вно-техн!чних прац|вник|в
(10 ос!б), кр!м кер!вника 1 адм|н|стративно_обслуговую-
чого персоналу арх!ву. 3асвоення м|н!муп:у теоретичних
3нань по3начилось на якост1 пра|{тично| роботи арх!вних
прац!вник1в, ! на |937 р!к ми ма€мо 1птат арх1вно.техн|чних
птраш|вник!в середньо! квал!ф1кац1|, як| склалиобов'язковий
.державний техп*|чний 1спит при обласн|й квал|ф|кац|йн!й
ком1с!! з такими оц!нками: в1дм|нно | добре - 50,/,, 3адо-
в{льно ---50'|'.

Фдного в|дм|нника навчання в 1937 рош| переведено на
посаду стар1шого арх|вно-техн|чного прац|вника, двое сп!в-
роб1тник|в, що вияв|4л'1 найб1льтп1 усп!хи п|д час сем|нару
! в практичн|й робот!, за квал!ф|каш!ехо виконують роботу
стар1пих арх|вно_техн!чних прац!вник1в.

|1роте, ще мають м|сце факти плинност| арх!вних пра_
ц1вник!в' головним чином' в зв'язку з переходом на нав_
чання до навчальн!|х заклад|в"

Фсновна мета проведення арх1вно_техн|чних сем|нар1в -п!дготувати 3наючих { люблячих арх1вну справу праш!в_
ник{в - виконана 3начною м|рою.

Аля п|двищення 3агальноосв!тнього 1 |дейно_пол!тичного
р|вт:я сп|вроб1тник1в в 1937 рош1 орган|зовано | прашюе
сем!нар по вивченню |стор!! сРсР, сем|нар по вивченню
[тал|нсько? (онституш|!.

|[ерел новиш1 кер1вництвом арх!ву стояло також 3ав-
дання: правильно орган1зувати виробниний про1{ес' ро3ста-
вити сили' о6ладнати робоне м{сце, налагодити роботу за
твердим плано1\,| з ч1тким обл!ком роботи ко}кн0го сп|вро-
б|тниуса.

3 1935 року впер!1]е 3апровад)куються квартальн| плани'
м!сячн| плани 3 ко}{кретними 3авданнями персонально кож-
ноп{у праш1вников|; регулярно день_у-день провадивсЁ обл1к
роботи кох(ного сп!вроб1тника.

Арх!вом зроблен! р|гшун| кроки в б!к переключення
наукових прац|вник[в на наукове обслуговування ар-
х1вно-техн|чно! роботи. в минулому ми мали таких
[{аукових прат1!вник!в, як! м|сяцями працювали в арх!в!
| н| разу не 6ули там' де працювали арх|вно_техн!чн| пра-
ц1вн ик|4.

|-!ов|льн1сть переключенЁя наукових праш1вник!в на ке-
р!вництво впорядкуванням матер!ал!в пояснюеться все ш{е
недостатньо[0 об1знан|стю деяких наукових праш1вник!в 3 те_
ор|ею ! техн1кою арх!вно! роботи.

[-|роведен! в х<овтн1 1 листопад| 1936 року два стаха-
новськ| м!сячникгт да]1и дострокове виконання м!сячних
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3авдань по вс1х об'ектах арх!вно_техн!чно! роботи' охопили
соц1ал|стичним 3маганням ус1х праш|вник!в ! закр! 17илъ|

методи роботи п!д час м|сячник1в на 1937 р!к.3 к|нц[ пер1шого кварталу |937 року Ряд прац!вник[в
арх!ву дал!4 3начне перевиконання норм арх!вно_техн|чно!
роботи. Б лругому квартал! праш!вники ш{е б[льш: п!дви-
п{или виробнин| пока3ники. Б к!нц! 1 п!вр{вня |937 р0ку
в!дм|нник!в в арх1в! нараховувалось 44,/,.

Ёайб]льтц висок1 проценти виконання норм дають ?!,
'ц{о працюють на найскладн!ш:их процесах | як| про-
йтлли добру школу теоретичного навчання ! практичного
досв!ду. Ёизьк! показники да1оть прац1вники, що недостат-
ньо п|дготовлен!, вони тягнуть назад весь арх!вно-техн[ч-
.ний колектив.

Ёкщо по роз6орш! ! систематизац{! арх!вних матер!ал1в
норма в к!нц! [ п|вр!ння вр1конувалась в середньому на
1740/0, то по обробц! арх|вних матер!ал!в (п|дшивка, ре-
-монт) _ ли1пе на 9001'. !,е ставить 3авдання дальп:о| ква-
.л|ф'1каш|!, практичного навчання кадр|в.

Ёа основ! проведених по зм|цненн|о апарату 3аход|в, до-
бору в!дпов|дних кадр|в, п1днесення !х квал|ф|кац||, на
основ1 р1ш:уного пол1пшення вс!е! орган1загл![ праш| &1икола!в-
ський д1А 3а останн! два 3 по.1овиною роки проробив ве-
личе3ну роботу.

|. Розборка арх|вних матер!ал!в та ?х об'т!к

3 1935 Рок}, виконуюч|{ вказ1вки парт|! ! уряду, арх!в
прид1ляе головну увагу впорядкуванню арх!вного господар-
{тва' л!кв!дац|! т!е! тяжко! 'спадщишА., яку в!н одер)кав
у вигляд! велико! к!лькост! невиявлених ! невпорядкованих
фонд|в, ро3сипу' неправильно роз|браних 1 описаних арх1в-
них матер|ал!в.

Робота, проведена арх!воьт за минул| два 3 половиною
роки, хар4ктери3уеться таки}{и шифрами:

Роки
Роз!брано 1 сгтстептати-
3овано справ по вс!х

процесах

Роз1брано
ро3сипу по вс!х

процесах
Фп:тсано

31.013 один,

47.926 ,

35.98

11 1.920 один.

[|935р.. ..| 23.343арх.
!

1936 р. { 29.466 '
|[ерше п:вр:н- 

|

ня 1|3]д9ц1|-31.ш0 
"

Разошт | вз.воэ '
!

1

о-1ин. !1ема

66,4 м

7,5 ,,

,\
!

!, 
-1., !,1

!

73,9 ут

7\












