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КОЛЕГІЇ ДЕРЖАРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23.10.15 р.

Миколаїв

Про
інформаційну та
видавничу
діяльність держархіву області
Колегія, заслухавши інформацію начальника відділу інформації та використання
документів Мельник М.О. про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області
відзначає, що у січні-жовтні 2015 року державним архівом області проведено значну
роботу у напрямку інформаційної та видавничої діяльності: у двох читальних залах архіву
працювали з документами 509 користувачів; виконано 2398 запитів соціально-правового
характеру (у тому числі майнових), тематичних, персональних (генеалогічних та
біографічних) та іноземних; документи держархіву оприлюднюються на офіційному вебсайті держархіву, у засобах масової інформації та під час проведення інформаційних
заходів.
Протягом звітного періоду підготовлено (проведено): 19 документальних виставок, 5
ініціативних повідомлень, 10 публікацій, 16 радіопередач, 19 телепередач, 5 оглядових
екскурсій; 24 заняття (лекцій, семінарських та практичних занять) з архівознавства,
історії, теорії та практики архівної справи та 24 заняття з історії державних установ.
Взято участь у круглому столі «Формування міжетнічної толерантності на
поліетнічних територіях: здобутки, проблеми, перспективи».
Взято участь в організації та проведенні «круглого столу» за темою: «Участь
українського народу у Другій світовій війні» з доповідями «Жіноча доля під час Другої
світової війни за документами Державного архіву Миколаївської області», «Окупаційний
режим на Миколаївщині під час Другої світової війни за документами Державного архіву
Миколаївської області».
Взято участь у конференції «Исторические мидраши Северного Причерноморья» з
доповіддю
Взято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Літературна
Миколаївщина – актуальні проблеми збереження культурно-історичної спадщини» з
доповідями «В.В.Високов – актор, режисер, видатний діяч культури і сценічного
мистецтва», «До 175-річчя від дня народження М.Л.Кропивницького».
На виконання наказу Державної архівної служби України від 23 лютого 2015 року
№ 36 «Про участь державних архівів із вшанування подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» виявлено, укладено перелік та надіслано до
Укрдержархіву 12 фотодокументів для включення до експозиційного плану
постійнодіючої он-лайнової виставки, присвяченої подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Відповідно до листа Укрдержархіву від 27 квітня 2015 року № 02.3/1384 проведено
виявлення документів з історії азербайджанського народу, з історії розвитку економічних,
культурних, наукових зв’язків між Україною та Азербайджаном.
Разом з тим, досі не вирішено питання із розміщенням публікацій у друкованих
засобах масової інформації.
КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів
Мельник М.О. «Про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області» прийняти
до відома.
2. Розглянути можливість укладання
безкоштовного розміщення публікацій.
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Термін: І квартал 2016 року.
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