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ФБлАст[

&1

н4к{ФлАтвсько1

[вото р03пов1дь про роботу ь{аш1ого в1дд!лу ш{ен1 хочеться
ати 3 питання про плануваг1ня, якош1у }'{и пр:.тл!ля€т\1о ду,":е 6агато уваги. А:[и зав}кди паш!'ятаемо (| в цьоьту ш{и пере-;!{3лу|ся на власному АФсв1л|), ш{9 лобре с1{ладений план -] _1.]орука свос!{асного 1 ят<1сного виконан}{я роб!т.
|]|дготовку /{о р!.:ного планува.ння я' як начальн11т( в1д:.!}', ра3ом 3 охорон1дем фогтл!в почина1о 3а3да/{ег1;]ь. у в1д_..:1 € спец1 альни:йу 3о|ш]4т' куди в процес1 роботи 3аносяться
_

-;!]

. : ^ недол |ки в упорядк)/вагтн|, ф1зичнот\4у стан! Аок-ъ;ь{ег|таль;:_\ }4ате1]1ал1в | ]'. п"' усуне}1Ё1я я1{их необх!дтто передбач}.тти

:
-

:лагт1

_:

на

}'1 ве;{|-1}(у

'.ануванг1я.

наступн:ат? р|т<. 3апР1си 1з цього зо||]|1та надають
Аопсь'[огу' }(оли ми приступ а€п{о Ао ког11(ретг1ого

1_{ершт н!>*< скл

адати

р1ннтай

план, м}{

3нат-'то;'ди}1ося

3

кер!вг*их арх!вгт:ах }/ста}{оБ 3 п1{- -:!]ь |1,,:13нуванг|я' з'ясовусь{о }{а }{ар ад| нач альгт;а;.:|в в1дд|л1в
:::;]е1{тиЁЁ|14}у{1{

вказ1в;<а]\{р1

:. 3авдання стоять перед ко)кнр1\,[ в!дд1лоця 30т{ре}1а. [т<лання плаг1у г]оч14,||а.€ш,1о 3 ро3ра]{у1:ковс? частр1н1{ по

_-:

"19р]ч.:_.;' в те'к,стс,в1Ёт ча'ст:а}*| ко}{кретно 3а3нача€}'то в}1дР! 1эо'5от]4.
: ::}(о|{авц!в 1 терм1н вР{ког|ан|-{я п3редба!|е!]р{х роб|т.
1ат<, }.,4р{ |1]'ороку п]1аь!'у,€ь{о'
о-].!.1|] 1з захо:]в забез1]е'1](
: ;]г1я збер|гагтг:я Ао;<у\,{ен'гальн1{х )|ате:-э:а.,:1в, обезпил1ован-1. |{р*т цьо\4у п,цануе}'.,{о 3 та1(р|},1 роз1}ах-\1Ё!!8]',1, гт{об про;
--_:о}{ року в частртгт1 схов}-1{!]. }'1атер;ал:а ог]езп!{,п}овал|-{сь
- ' эсу|шу,вались по од'иг11.1цях збер1гаЁ1г|я, а в час1';1!{1
т1ль-

1

': по полР[!{ях 1в'я3{{а}:.

'.'11 охоро}{е[|ь фон;*|в

Б;а:<о|1\/с !{ьэ

роботу в!дпов]даль-

тех1]1чртит7т персог1{]л.

81:цпов]д&"'1|:но}д) охо1]о''}1{}о фо;_тд1в в1двод;]1\,[о 6 дгт1в на
{ього часу йоьяу ]]}.1стачас-] | д.пя офорь{,]е1{г}я видач1

'..-яць.

_

та

!для

'!\'\{еь1т3#Б}1Р!,\ п{атер!ал1в 1з схов1.{1ца_,
с}оттд!в, 1 для свосчас!10го },кл ап,аг{г1я

_

|]а

|;е;]ев1р:<гт стаг'я]ст1е *}{;-(о1]р1-

*7

станих одиниць збер!гагтня. (р1ьц того в!ьт мас мо}клив!ст:
й займатись т{артонува1{!'{яш{ | зам|ною вицв1л;ах ярлик];
у наш]о1\,{у в!дд1л| с фонди' котр1 потребують реставрац]'
рем0нту, наукового опр а|1това1-{ня. Але на протяз{ останн.
3-4 рок!в арх1вно-техн1.тгт] та науков! прац!вник}{ в1дд|,:
не ь{ають 3ш{ог}.1 прил1 ]114ти достатньо| увагр1 цим роботаь,{. г1 '
|х виконання ш1и ллану€},'{о т]льки не3}{ачну частиг1у робочог '
часу, а реш{ту у нас поглиъ1а€ дов!дкова робота. Р{ашр14кла:
у план| в]дд1лу г1а 1958 р. ш{и передбачали провест!{ реп,{он
т!льки320од}{ницьзбер|гання,ят<!частовикористовуються
читальному зал1, д'ля дон1дкових гц1лей 1 гостро потребутстш[е

ремонту.

Аля }{ау!{ового опра1{юва}-1}{я на р1к береемо 2-3 фонл;,
стан ! склад яких 3а3да,пег|дь вивча€мо не т],ць}{и по описа]
але р{ ш!ляхо|\,{ перегл яА! оди}{}{ць збер 1гання. } 1ри необх1:

г:ост1 ск/тада€}:,{Ф

роб0,.{} 1нстртт<г11ю"

г. с.

Р{ач&льнр1к в!ддЁлу
!-алд|н*а перев!ряе роботу
}{ау1{овФго прац!вк&[ка &1.
Р{раввенко.

о.

Р{а Аов1д:<ову роботу в план!, спР1!2}оьтись {-1а досв!д п,111_
нулого року, ]1ередб ачас}4о 3}{ачьтиЁт час. наприкл2А, ра}{1гше
}{аукс)во]у1у г|ра:ц|вт+].{ку планув алу1 навест1.1 3а день 3 АФв!д:<;;.
3в'я3ан| 3 переглядоь.,1 Ао}.'уп,{ентальних матер1ал!в. в цьоп!1,
Роц1, 8})ахову1о1{и витрату часу 1{а с|{л а/\ан|1я АФв1дково| 1(3р_-'т$теки, 33пла}1уваг'у1 одно&!у пра:{1вн[4.{',! 2 дов]дт<и г{а'ден|
$8

т.
1:

[

на день по кар_
причо}{у в останньо\,1у в|{:]ку виконавець повинен са}, др}/1(увати Аов|дки на },{а;тгтц| прямо 3 карток.
,[[исти про в1дсутгт|сть ;1окуп,1ентальнР1х }{атер1ал1в в ар_
-з1 офор},.{ляе у нас арх1вно-техн1чт-тий прац1вн!.1}<. 3а в годин
: ..-{ ш{о}ке офорш,1ити 40-50 таких лртст1в 1 однор а3ово про.. авиту1 на 3ворот':+1Ё; сторон1 3аяви гро\{адяниг1а |штап{п про
: _],суттт|сть ь/{атер1а"тт1в в арх1в1.
[1ланую!{и виявлення документ{в {,,'1$, нароАногоспоАар:}!}з{, | гтау};ових т{1лейт, ш.,[и с!точатку 3'ясову€п,{о' в як14х фон: -1_\ с.ц1/{ |шу1{ат}1 п4атер |алуа з т1с| чи |нтло| теш,{и' 1 за3начасгшо
,. \: текстов!р? частин{ плану. |{от!пд }{а]\,{|часмо (приблизно)
-.1{н14ц! збер1гаттгтя д,пя поарку[шного пер8[,,1 яду. Ёа день
:ноь{у |]ратд1внику плану€ш{о переглянути 10- 12 од14н14ць
,1с'|э1гаг:}{я. йому }к доручаеться скл ад&н1{я теь7!атичних кар- :.;. Ба перег.г{яд пов}1ого р|чн0го ко1\4плекту газети в1дводи_-_|

_

Аокумег1тальним

тец1 роб|тник|в

_

2

-;

1\,{атер1алашт 1 10 дов1;док

та

[.г{1л;1бовц!в.

дн1.

[т<ладений пла}-{ обговор}о€ться на 3агальних зборах пра_з'-'ртт<1в арх|в1л. [{ри [-1еобх1дгтос1'|, п!сля так!.1х збор|в до
. ]г!у вносяться зшд!гти
у в1дглов1дност] 1з пропо3иц1я\(}{ сп1в,'-;

|т:+:а

к1в.

11ля забе3печення

р}.{'гшл!.тного вит{онаг1г1я 3а плаг{ованих

51т ве;тике 3Ё{ачення }4а€ поточ}{е плануван1]я. 3от<ре}1а, }
.-шо\4у в!дд1л1 кр!ьп р1чЁ{ого пла}1у склаБ'аються шц1сячн1 пла-

"

:. а тако}к 1ттдив1ду3,,,1БЁ1 м1сячн1 пла1{:,1 д./1я ко)"кного сп1в'-;]тну-на. Бс1 план1{ т<р1шл |ттд;ав1дуальг1их 3атверд}к}|ються
ча.пьт-{и1{0м арх1ву.

\/ р<1нц1 1{ох{ного м{сят{я ш,{Р1' нача.пьь1 14|<ъ1 в!дд!л1в, 3би:;],!ось на нараА}| у нача1,7]ь}'{}1}{а арх1ву. }{а н1й },,1Р1 отр1{}тус_
вог1}.1 €, по3ат1ланов1 3авдан}1я. ]/точ}т}о.с-}[о (або
€],1о) т0рпц!ни вик0на}{!]я о1(])8}у{1{8 р.об1т.

. 9кщо

зпц1-

1гтдив1дуал:,н;а!] г1.цаЁ{ сш!вроб|тгтит<а явля€ собото пе1]ел1:<
._.1а1нованих роб|т 1 шцас г{е т1л'гэ*{'?| граф}, <3аг1лановано>>, де
-,3н ача€ться обсяг т']с| чр{ 1гтш;о] робот!4, а.]1е р] граф), <(вико-

:*о))' як;1 3а11ов}{{{3,сться :; :<]гтц1 :'т1[яця. 1_1р:т потреб1 вн}{3у,
- перел1коь4, [\3ються те1(стов1 пояснен!-1я. [п1вроб1ттт!.{}(14
* -.])>т(ують ц] п,;] аг!и 1-го 1]14[;']3 !(о;"1{н{]го ьц1сяця 1 збер1гають

".,-:}1вертах, у1ак.песг[их г1а обт<л ал.иь11{ах сво1;< що]{е]{нртт<]в.
}/ }{еро31}ивно]\{у 3в'я3!{1л 3 п,па$}.ванг1ям 3г1аходиться зв1т-

=.ь" }' г1ас' у в!дд1"п1' с-1("пада}оться
\/

!т

'

.

^т^Бт

^а

с'

р1ч1-{1{и

1
'

]\,{|ся1]г!1 3в1т!{.

ро3рахунково? вони ц,'|ають текстову 1{астр{ну, де 3а3на'':)ться не ?!,'ть1(и вид1{ та обсяг ви1{оттано] роботи, але й тт
..,т

.'

:ть.

8ртт<огта!1а

роб0та обл1;*с;в)'етБ[51 у

|цоде}{!{!.{!(;]х.

в

}{ь()п.{у
9!)

робФ?у вони в}1конувалу:^, тт об
сяг' а тако}к ск1льки часу воь1и на т+е? витр атили. Фт<рем! пра"
ц!вникр1 роб",тять дух{е д0кладн| з аг7ис|4, чим забе3печуют:
повнтай обл1к ви;{о1{ано; робот:а 3а А8 гть; |нгш], навпаки, обп,те"
н{уються лакон].:ними зап \4са}*1?{, як! не зовс1м повг1о в1дб:,
в.ають робоний день. [|{.оденник це Азеркало прац|вник;
Р{ого стан багато в чо},{у характеризус саь{ого праг\|втт икс
8!доп,{о' ш]о кох{ний хорог::и:? пла.н потребус ще нео сла("
ного контролю . я, А& начальник в|дд1лу, 3ав>кди пам'ята,про це ! систе!';{&?!4чно перев]рято 1себе !сво|х п!длегли}Б1дведегтиэ? ш,{ен1 гта контро/-1ь час вР;користовую повгт!сту;
3вичай}но 3 |]анк5л
огляда-1о стаг1 арх|восховища 1 ра3о1\4 :
охоро}]цем фонл1в '1
Аом агаюсь, щоб у сховищ| не було }ко:"
но] неп]дкладено| 0дини:{{ збер1гаттЁЁ, >кодно] ро3в'я3анс
в'я3ки; перев1ряю як1сть обезшилюва}{ня доку1\{ент1в, с,т!дкт';
3а чистотою у сховраш{!. ||{оде!_|но 3верта}о ува гу на 1€, я
сп!вроб|тники п!дготували сво| робоч! м!с:{я ,[.о трудовог
дня, 98 лоброс'ов]сно вон!4 прац1оють. у к1нц1 дня пере;в|'ря:ят<1сть та обсят" в}{1(она}{0] н}{&{и роботи. [}ри цьон,{у дов -"
сш1вроб1тнр!!к}1 3апису}$ть, я1{у

-

д!'*ться 1 п!]актР1чно А8пс]\,!огт|-{ п!длеглиь1, а |гхколи 3ап|8пт."
нувати ; пд ус}1нути допущег{1 не"цо л11''ъ| сво] 3аува)кення !о;лю як усно, та!{ | у письтиов1{]; форпл!, у щодег1н}4ках.

я

}{а поточне планування
дн|' г{а }{от-{троль за як1стю р
ботрт2-3дт-:1(це3але){!;{тьв1дг1аявг]ост:ттРац!вн}1к{в
*1дд1л1 { 7';}ракте{зу ;хт+ьо? роботи^} ; к1лька дн!в вик0ристов\'
[\ля р1';}{0г* г{л&ь{ува11ня 1 снд ада*н}{я зв1ту за р!т<. Ретлта роб
чогс'} часу |?де г{а г{ракти,-тг1};эоб0ту.
}{оь'ту}-{{стич*та п;}}]т]я Бчить нас, 1щ|} проти недол|*<1в
р*бот! треба вест}а г1о]зсякдег{1-1у' }{епр;.{п4ирип,{у боротьбу, в!-'
Ёт<

вр{кор}!стсв}.1* с:з1!т 'тас?

зв!тн{сть викорр!ст{)ву1о

1_--*2

_

'

1{орист$*увати р1зн! фор]\{и тд1с1 боро"гьбут. }/ на1шому в!дд1"боротьб;,а 3 11Фц,{;.!л}(ап,{и,,]!!::о}да\(и' неох айн{стто ведеться :
1'!льки Ё} г:р,зцс:с! р|]бот{{, але |э }{а виробничих 1{ар адах. ;стор1нках ст|гтт-тгэ! газ*]'р1. $д;;ора.3сво &{и все робйшпо, т-1!{

-

ти {!р ;* :цит,? Аосв!д"
!{: гт1{ат*'-{;4 ]{}0 }{е*ел;.1}4'у рс3110в;дь г]ро
роб$т5г на}ло!-о в;:
д1л}, хо!{-'у/ по11роср{]'1-{ ]]1;}ц::"пь}'{:.тк]в г*1;цд!.в!в 3 !нгших арх|в'.
псп

у {1 51рР!зт* л

'1"
тех< под?,тр1ли{]-Ёэ стзо?дд д0с*{доья. в 26 обласних а-"
щоб в{}г{}.{{
х|вах Р'р а\т:тт, а ?&},.{$)1{ \)/ }{а.[ш1{х республ1ка}{ських арх!в.

]}рац}*ють дегя?'!{;-1 Аосв]дчег1их на({альнртк!в в1дд!л1в, котр;:
г]03{;огз!стр1 сво|ьц колега 1\у{' як| мох{уть передати т
вариш-тат\,'{ г10 ;зс:бо"г1 багато корист{ог0- А в!д цього БЁ[!!-:
т1;тьки }{дш;а сп1льна справа" 8от!лося б, гцоб | Арх1вгхе
)'-

€ про ш{о

1}авл!гтня Ртср а'|нта б1льш]е пр}{д1ляло уваг'}.1 }]ав|{анню }{ача.1:
в!д;ц!д|в дерх{ав1'{Р1х арх!в!в, Фбпа!ну досв|,гдошт шс!х< г!и),1,

ттит<|в
100

"

скли3окреь{а, мен1 3дасться 6ул9 6 доц!ль1{им пер!одртчно
в!лря_
|х
ати
\ати нар адл4 начальни:<!в в|дд!л1в, практи1(ув
мали змогу
1х{е1{ня в кращ|. арх1ви республ\1{А, ццоб вони
передовим
досв!дом
з
роботи.
айомитись
по3н
1ра1(ти1|н0

г.

[-алд|на.
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