РЕЗОЛЮЦІЯ
V з’їзду Спілки архівістів України
П’ятий черговий з’їзд Спілки архівістів України представляє в особі
своїх делегатів широкі верстви працівників архівних установ різних рівнів,
музеїв, бібліотек, наукових інституцій, громадськості.
У звітному періоді зусилля Спілки, як добровільної, творчої,
громадської організації, спрямовувалися на консолідацію архівістів,
активізацією їх ролі в суспільно-політичному, науковому, культурному житті
держави, збереження національного духовного надбання, підвищення
авторитету професії і галузі.
Нині в більшості регіонів створено і діють первинні осередки Спілки.
Вона брала посильну участь в основних організаційних і науково-творчих
заходах Держкомархіву України та архівних установ, підтримувала
міжнародні зв’язки.
З’їзд відзначає, що кадровий, науково-творчий потенціал Спілки, як
об’єднуючої сили галузі, використовувався далеко не сповна. Спілка не
завжди займала принципову позицію щодо захисту соціальних прав та
інтересів архівістів, постановки і вирішення злободенних проблем архівного
життя.
З’їзд звертає увагу на нагальну потребу суттєвих змін в організації
роботи Спілки.
З’їзд Спілки архівістів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Діяльність Правління у звітному періоді вважати задовільною.
2. Визнати, що Правління не змогло в повній мірі подолати інерцію в
роботі, не добилося, щоб в усіх осередках Спілки було розуміння
необхідності конкретизації всіх напрямків впливу Спілки на суспільство, на
діяльність архівних установ.
3. Новообраному складу Правління, місцевим осередкам зосередити
свою роботу на практичних завданнях, які забезпечать зростання авторитету
Спілки в суспільстві.
Звернути особливу увагу на необхідність:
- здійснення заходів щодо організаційного зміцнення Спілки архівістів
України, удосконалення взаємодії з Держкомархівом України, архівними
установами;
- участі у підготовці проектів законів про створення трудових архівів,
ліцензування архівної діяльності, регулювання прав власності на архівні
документи, перетворення архівних відділів на установи постійного
зберігання документів Національного архівного фонду, активної участі в
обговоренні інших законодавчих актів, що стосуються архівної справи або
прав громадян одержувати та використовувати інформацію;
- активної пропаганди через пресу, інші засоби масової інформації
соціально-культурної ролі та реального стану архівної справи, праці

архівістів: участі у громадсько-політичних, культурних та інших заходах
щодо захисту документальних скарбів народу;
- роботи з колекціонерами, громадськими організаціями та
об’єднаннями громадян, власниками цінних пам’яток історії та культури, в т.
ч. за межами країни, з метою стимулювання передачі цієї спадщини до
архівів;
- участі в наукових дослідженнях у галузі архівної справи;
- організації допомоги членам Спілки у підвищенні кваліфікації,
оволодінні суміжними, професійно необхідними галузями знань, в т. ч. за
рахунок грошових фондів і стипендій, які створює Спілка, інші наукові
інституції, а також українознавчі центри в діаспорі;
- репрезентації і захисту законних інтересів своїх членів у державних та
громадських органах /вирішення трудових суперечок, поліпшення
соціальних і матеріальних умов праці і побуту, надання юридичної допомоги,
допомоги у випадках професійних захворювань і т. ін. /;
- розвитку зв’язків із закордонними громадськими організаціями
архівістів, архівами, організацію стажування та обміну фахівцями;
- здійснення виробничої та іншої господарської діяльності на
договірних і інших засадах (надання послуг з науково-технічного
опрацювання і зберігання архівних документів, створення інформаційних
банків даних, організації використання, публікації документальних пам’яток
історії та культури);
- вирішення питання щодо надання Спілці архівістів України статусу
Національної.
З’їзд висловлює впевненість у тому, що діяльність осередків Спілки
архівістів України та оновлене Правління Спілки сприятимуть піднесенню
рівня архівної справи, збереженню й використанню історико-культурної
спадщини народів України, що назрілі проблеми будуть вирішені, а намічені
цілі обов’язково досягнуті.
З’їзд схвалює звернення до української громадськості.

