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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту публікації "Діяльність уповноважених Всеукраїнського 
єврейського громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у 
Вознесенському повітові та колоніях Миколаївської губернії". 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації та радіопередачі «Едуард Багрицький у Ми-
колаєві». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів на 2013 рік підготовлено публікацію "Діяльність уповноважених Всеукра-
їнського єврейського громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у 
Вознесенському повітові та колоніях Миколаївської губернії", котру планується розмістити 
на веб-сайтові держархіву. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що у серпні 1920 року було створено Всеукраїнський єврейсь-
кий громадський комітет допомоги євреям, постраждалим від погромів (євгромадком). Тери-
торія України була розбита на 3 райони з центрами у Києві, Одесі та Харкові, Миколаївська 
губернія увійшла до складу Одеського району. Всеукрєвгромадком уклав угоди з Наркома-
тами соцзабезпечення, освіти та охорони здоров’я, що регламентували спільну роботу. З 
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припиненням у середині 1921 року масових погромів увагу Всеукрєвгромадкому було зо-
середжено на єврейських колоніях Півдня: надано підтримку у проведенні осінньої посівної 
кампанії (допомагали переважно колоністам, які продовжували займатися землеробством), у 
зв’язку із голодом розпочато організацію їдалень та видачу продовольства. Публікація роз-
повідає про роботу з надання допомоги 14 єврейським колоніям, які входили до складу Ми-
колаївської губернії. 

Запропонувала схвалити текст публікації "Діяльність уповноважених Всеукраїнського 
єврейського громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у Вознесен-
ському повітові та колоніях Миколаївської губернії" та рекомендувати до оприлюднення на 
веб-сайті держархіву області. 

 
Серединський О.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-

ментів. 
Виступаючий зазначив, що у публікації є цікаві відомості про організацію, кількість 

та діяльність харчових пунктів, ідалень, дитячих будинків та шкіл, сільськогосподарських 
артілей, а також статистична інформація про кількість голодуючих мешканців колоній. 

Запропонував схвалити текст публікації "Діяльність уповноважених Всеукраїнського 
єврейського громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у Вознесен-
ському повітові та колоніях Миколаївської губернії" та рекомендувати до оприлюднення на 
веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст публікації "Діяльність уповноважених Всеукраїнського єврейсь-
кого громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у Вознесенському 
повітові та колоніях Миколаївської губернії" та рекомендувати до оприлюднення на             
веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів на 2013 рік підготовлено тексти радіопередачі та публікації «Едуард Баг-
рицький у Миколаєві».  

Публікацію планується розмістити на веб-сайті держархіву області, радіопередачу – 
оприлюднити на обласному радіо. 
 Тексти  публікації та радіопередачі додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що Едуард Георгійович Багрицький, радянський поет, перек-
ладач і драматург, народився 22 жовтня (3 листопада) 1895 року в Одесі, в родині Годеля 
Мошковича Дзюбіна та Іди Абрамівни Шапіро. З 1915 року почав публікувати свої вірші в 
одеських літературних альманахах. 1918 року пішов добровольцем до Червоної Армії, пра-
цював у політвідділі особливого партизанського загону імені ВЦВК, писав агітаційні вірші. 
Після війни працював в Одесі як поет і художник у «ЮгРОСТА» – створював агітплакати. 
Друкувався в одеських газетах та гумористичних журналах. 1925 року він переїхав до Моск-
ви, став членом літературної групи «Перевал». 1928 року вийшла друком збірка віршів 
«Юго-запад», 1932 року – «Победители». Помер Едуард Багрицький 16 лютого 1934 року від 
бронхіальної астми, похований на Новодівочому кладовищі у Москві. 

Відомий поет побував і у нашому місті. Миколаїв зустрів Едуарда Багрицького                
23 серпня 1923 року. Пароплавом з Одеси він прибув до нашого міста разом зі своїм другом, 
художником і поетом, редактором газети «Красный Николаев» Яковом Бельським. У газеті 
«Красный Николаев» за короткий час з 23 серпня по 7 жовтня 1923 року опубліковано 15 ві-
ршів поета: «Україна», «Росія», «Футбол», «Японія», «Миколаїв» та ін. 
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Відомості про перебування відомого пролетарського поета у Миколаєві напевне 

зацікавлять жителів Миколаєва та області, а також літературознавців. 
Запропонувала схвалити тексти публікації та радіопередачі «Едуард Багрицький у 

Миколаєві» та рекомендувати розмістити публікацію на веб-сайті держархіву області, а ра-
діопередачу – оприлюднити на обласному радіо. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Схвалити тексти публікації та радіопередачі «Едуард Багрицький у Миколаєві» та 
рекомендувати розмістити публікацію на веб-сайті держархіву області, а радіопередачу – 
оприлюднити на обласному радіо. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


