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Архіви
очима відомих сучасників

подія

Іван Сидоров,
голова Солом’янської районної ради і
районної
державної адміністрації в м. Києві:
– На мій погляд, великим досягненням тодішньої влади було збереження
архівів у роки Другої світової війни.
Насамперед вони були вчасно евакуйовані, а потім повернені, як тільки нашу
територію звільнили від фашистів. Це
надзвичайно важливо, що архіви в основному вціліли. Документи, які зберігаються в них, стосуються кожної людини. Колись ці папери, на які іноді не звертають належної уваги, можуть дуже знадобитися людині для
підтвердження трудового стажу чи перебування в якомусь місці. Місія влади, її завдання – організувати архівну справу таким чином, щоб
кожна людина завжди мала змогу за допомогою архівних документів
підтвердити свій статус. Втратив хтось, приміром, свідоцтво про народження (а воно вкрай необхідне, бо, скажімо, треба оформляти спадок),
тому дуже важливо, щоб ця справа була так налагоджена, аби людям
не доводилося марнувати час і нічого не знаходити. Мені приємно відзначити, що в Солом’янському районі ми створили належні умови для
ведення архівної справи. Районний архів має приміщення площею понад тисячу квадратних метрів, яке належним чином оснащене. Нещодавно ми святкували річницю визволення України від фашистських загарбників. Разом з ветеранами дивилися хроніку тих часів: форсування
Дніпра, подолання водної перешкоди нашими танкістами. Коли бачиш
такі кінокадри, проймаєшся більшою повагою до людей, які пройшли
через це пекло. До речі, один із кінохронікерів поділився, чому нікому
не вдалося зняти рукопашний бій. Тому, що від побаченого можна позбутися розуму. Я переконаний: держава матиме своє майбутнє лише
тоді, коли архівна справа в ній посідатиме чільне місце. Мені як киянину, як представнику влади дуже приємно, що і Державний комітет
архівів, і усі найголовніші архівні установи “приписані” в нашому районі. Приємно, що і черговий з’їзд Спілки архівістів України відбувся
в приміщення нашої райдержадміністрації. Ми тісно співпрацюємо з
головою Державного комітету Ольгою Петрівною Гінзбург, відомим
вченим Русланом Яковичем Пирогом, їхніми колегами. Я шаную працю архівістів, адже вона надто важлива для суспільства.

