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ІІІ АРХІВНІ ЧИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ “ІСТОРІЯ В ДОКУМЕНТАХ”
(20 квітня 2016 р., м. Херсон)
20 квітня 2016 р. у Херсонській обласній універсальній науковій
бібліотеці імені Олеся Гончара пройшли ІІІ архівні читання, присвячені
95-річчю створення архівної служби на Херсонщині.
Архівні читання були започатковані Державним архівом Херсонської області у 2012 р. з метою об’єднання творчих зусиль дослідників
та залучення науковців, краєзнавців, архівістів, студентської молоді,
членів обласного відділення Малої Академії наук до комплексного вивчення регіональної історії.
Основною вимогою до доповідей, що виголошуються на архівних
читаннях, є використання джерельної бази Держархіву Херсонської області.
Цьогорічні доповіді були представлені науковцями, аспірантами
та студентами Херсонського державного університету, Херсонського
національного технічного університету, Одеського національного політехнічного університету, співробітниками архіву області, освітянами.
Значний інтерес в учасників читань викликала доповідь к. і. н., доцента кафедри туризму Херсонського державного університету Олексія
Макієнка, присвячена формуванню професійного портрета земських
архіваріусів, їх ролі у збереженні комплексу документів земств. Доповідач здійснив науковий аналіз ставлення земців до архівної справи,
розкрив та навів маловідомі факти матеріального становища і фінансового забезпечення архіваріусів земських установ у 60-х роках ХІХ ст. –
на початку ХХ ст.
Заст. начальника відділу використання інформації документів архіву області, відповідальний секретар редколегії і збірника наукових
праць Інституту української археографії та джерелознавства імені М.
С. Грушевського НАН України Ірина Сінкевич на основі значного масиву документів (окремі з них оприлюднюються вперше), дослідила
правничі засади створення в Херсонському окрузі німецького (1926) та
єврейського (1927) національних районів, проаналізувала особливості
системи їхнього управління, формування інфраструктури.
Особливості державної політики формування адміністративнокомандної системи у сфері кадрових призначень розкрила в доповіді
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Директор Державного архіву Херсонської області Віктор Лебідь
відкриває ІІІ архівні читання.

Виступ на архівних читаннях к. і. н., доц.кафедри туризму
Херсонського державного університетуОлексія Макієнка.
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Учасники та відвідувачі ІІІ архівних читань.

головний спеціаліст відділу використання інформації документів архіву області, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
Ірина Лопушинська. Доповідь базувалася на документах Херсонського
окружного виконавчого комітету 1923–1930 рр., фонд якого зберігається у Держархіві Херсонської області. У доповіді з’ясовано роль фахівців із дореволюційним стажем, насамперед, земців, в організації роботи
радянських установ округу; проведено паралелі щодо освітнього рівня,
професійної підготовки перших осіб окрвиконкому та старих “управлінців”.
ІІІ архівні читання відзначені низкою доповідей, автори яких досліджували фонди особового походження архіву області. Цей інтерес
пов’язаний з новими надходженнями документальної спадщини відомих херсонців, серед яких: письменники Борис Лавреньов та Микола
Братан, краєзнавець, дослідник історії Херсонського морського порту
Леонід Соловйов.
За традицією, матеріали архівних читань будуть включені до збірника наукових статей, який видається Держархівом Херсонської області.

