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Людмила Демченко
Поповнення колекції ЦДІАК України
10 лютого 2009 р. у приміщенні комплексу споруд центральних
державних архівів України відбулося урочисте передавання Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні
п. Вільямом Б. Тейлором мікрофотокопій документів з Національного
архіву США у Вашингтоні до Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ. Зазначені матеріали – 7 роликів мікрофільмів,
що містять 13 томів листування між генеральним консульством США
в Одесі та Державним Департаментом США – охоплюють історичні
події з історії України ХІХ – початку ХХ ст. Це – не тільки поточні
звіти та реляції про ті чи інші конкретні події, але й спостереження
американських дипломатів над особливостями історії України й Росії.
“У цих документах ви знайдете американське бачення української та
російської історії, зокрема американську думку про Кримську війну,
бомбардування Одеси, юридичний статус російських євреїв, повстань в
Одесі у 1903–1905 роках та повстання на Чорноморському флоті у 1905
році”, – сказав Вільям Тейлор.
Дипломатична кореспонденція, що поповнила колекцію ЦДІАК
України, слугуватиме винятково цінним історичним джерелом для дослідників українсько-американських відносин та історії дипломатії.

Посол США в Україні п. Вільям Б. Тейлор та Голова Держкомархіву України
п. Ольга Гінзбург під час передавання копій архівних документів
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Посол США в Україні п. Вільям Б. Тейлор та в.о.директора ЦДІАК України п.
Людмила Демченко під час підписання актів приймання-передавання документів

У церемонії взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол США
в Україні Вільям Тейлор з дружиною, голова Держкомархіву України
О. П. Гінзбург, радник з питань преси, освіти та культури Посольства
США в Україні Крістофер Фітцджеральд, інші офіційні особи, керівництво та співробітники Держкомархіву та центральних державних архівів України.
У рамках урочистої церемонії еспонувалися виставки документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ,
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного кінофотофоноархіву України
ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлюють історію українського народу та
українсько-американські взаємини. Після урочистої церемонії гості відвідали Центральний державний історичний архів України, м. Київ, де
ознайомилися зі станом забезпечення зберігання документів Національного архівного фонду України та роботою користувачів у читальному
залі та каталогах архіву.
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