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М. А. БАЛИШЕВ*

АРХІВІСТ – АРХІВІСТУ.
ДО ЮВІЛЕЮ ЄВГЕНА СЕМЕНОВА
27 лютого ц. р. українському архівісту, директору Центрального
державного науково-технічного архіву України Євгену Васильовичу
Семенову виповнилося 65 років.
Початок його практичної діяльності на архівній ниві у якості директора майже співпав із такою важливою подією у житті установи,
як 40-річчя від дня створення архіву. Цю дату
разом із Євгеном Васильовичем відзначав колектив, що налічує не одне
покоління архівістів, а дехто з них починав саме у
далекому 1969 р. Нелегким був цей шлях, часом зі
втратами, проте й зі своїми
здобутками та досягненнями.
Нещодавно ж система архівних установ України відзначила свій
віковий ювілей. Із певністю можна стверджувати, що гідною частиною
цього історичного періоду в житті архівної галузі став ЦДНТА України
на чолі з Євгеном Васильовичем. А йдеться ось про що…
Співробітниками архіву було відновлено створення страхового фонду на новій технічній базі та системному упорядкуванні, яке було припинене ще за радянських часів; розроблено концепцію (типова схема)
нового підходу розробки узагальненої характеристики архівного фонду
(комплексу НТД) на основі структури облікових документів (інформаційні довідки); реалізовано програму популяризації науково-технічної
документації через виставкову, медійну діяльність; започатковано циф* Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, в. о. директора
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рову документальну еру в житті архіву, нарешті – його представництво
в мережі Інтернет.
Серед цікавих та важливих за своїм наповненням видавничих проектів необхідно відзначити “Путівник по фондах архіву” (2009) й довідник “Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА
України” (2012), який у 2014 р. отримав премію імені Василя Веретенникова.
Ділові, по-справжньому творчі напрацювання архіву, підтримувані
Євгеном Васильовичем, згуртували навколо ЦДНТА України щільне
коло однодумців. Це – представники харківських, іногородніх вишів,
науково-дослідних організацій та інших установ, з якими архів плідно
співпрацює, вирішуючи свої головні завдання з комплектування, забезпечення збереженості та використання інформації документів НАФ,
зокрема, науково-технічної документації.

Світлина на згадку. Зліва направо: Є. В. Семенов,
голова Укрдержархіву Т. І. Баранова, М. А. Балишев. 2018 р.
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Основною умовою життєстійкості будь-якого колективу є його традиції. Особлива роль у цьому процесі належить його керівнику.
Шлях до архівної справи у кожного свій. Євген Васильович Семенов народився 27 лютого 1953 р. у м. Слов’янську Донецької області.
Середню освіту здобув у рідному місті, згодом закінчив Харківський
авіаційний інститут за спеціальністю “Літакобудування”. У 1976 р. почав працювати у рідному інституті на посаді методиста учбової частини та інженера кафедри стійкості літальних апаратів. Безпосередньо з
діяльністю кафедри пов’язана тема наукової роботи Євгена Васильовича, сфокусована на дослідженні процесів механіки деформованого
твердого тіла і розвинута далі у незавершеній кандидатській дисертації
“Дослідження та розробка спеціального математичного забезпечення
стійкості та літальних досліджень літака”.
Після припинення наукової роботи Євген Васильович тривалий час
продовжував працювати у Харківському авіаційному інституті, посідаючи різні посади.
У 2007 р. Євген Васильович Семенов був призначений на посаду
директора ЦДНТА України. За роки роботи його неодноразово було
відзначено нагородами, серед яких Подяка Прем’єр-міністра України
та Почесна грамота Голови Харківської обласної державної адміністрації.
Будівля нашого архіву – пам’ятка архітектури ХІХ ст. Тут колись
функціонувала адміністрація церковної Консисторії. Мабуть, завдячуючи цьому, в архівних сховищах і досі зберігається особлива атмосфера
зі світлою аурою. До того ж, споруда має такі масивні стіни (завширшки з метр), наче справжня фортеця… Остання позиція є особливо важливою складовою основної функції архівного закладу: захистити, зберегти… І не тільки документи. Вважаємо, що ці обставини позитивно
впливають на архівний соціум, відчутні багатьом поколінням архівістів, які тут працювали ще з 20-х років минулого століття (до створення ЦДАНТД у 1969 р. в будівлі розміщувався Центральний державний
архів Жовтневої революції та соціалістичного будівництва УРСР).
Колектив ЦДНТА України щиро вдячний Євгену Васильовичу за
особистий внесок у збереження та підтримку моральної стійкості, духовності у складний час у житті нашої держави, за його безпосередню
участь та щоденну турботу про умови архівного буття.
Архівні стіни будуть невблаганно відлічувати час, архів же залишатиметься молодим, адже його сховища, крім нових документів, будуть
наповнюватися молодими дзвінкими голосами його працівників. Впевнено дивлячись у майбутнє, ми твердо знаємо, що колишніх архівістів
не буває.

