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АРХІВНО-МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПЛЮТИ»:

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Висвітлено діяльність (з 1954 р. до сьогодення) архівно-музейного комп-
лексу «Літературно-мистецькі Плюти» – відділу Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України. Приділено увагу відомим осо-
бистостям, чия доля пов’язана з історією комплексу. Закцентовано увагу на 
останньому періоді його роботи.
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Архівно-музейний комплекс (АМК) «Літературно-мистецькі Плю-
ти» – відділ Центрального державного архіву-музею літератури і мис-
тецтва України (ЦДАМЛМ України). Географічно він знаходиться у 
селищі Плюти Обухівського району Київської області на відстані май-
же 40 км від столиці країни. Архівно-музейний комплекс виконує вод-
ночас архівну і музейну функції1.

Спеціалізованих наукових розвідок, присвячених «Літератур-
но-мистецьким Плютам», на сьогодні немає. В основу цього початко-
вого дослідження покладено документи фондів ЦДАМЛМ України, 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВО України), публікації в періодичних виданнях. 

Історичний аналіз досвіду роботи та вивчення перспектив функ-
ціонування комплексу сприятимуть популяризації діяльності архівних 
установ, допоможуть в організації науково-просвітницької роботи ок-
ремих закладів культури та освіти, а також матимуть цінність для до-
слідження у сфері туристично-рекреаційного менеджменту. 

Невеличкі затишні Плюти розташовані в мальовничій місцевості, 
де сходяться 3 річки: Дніпро, Козинка й Стугна. Здавна село славило-
ся гарними краєвидами, прозорою водою, піщаними пляжами, щедрою 
риболовлею, великою кількістю грибів та ягід. Поряд із шумним інду-
стріальним мегаполісом – острівець спокою, краси та затишку. Прива-
бливі природні особливості Плютів привертали увагу мешканців сто-
лиці з ХІХ ст. Відтоді село гостинно приймало бажаючих відпочити в 
оточенні красивої та щедрої на дари природи. 

* Подворна Лілія Сергіївна – завідувачка відділу «Літературно-мистець-
кі Плюти» Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України.
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Історія «Літературно-мистецьких Плютів» починається у 1954 р., 
коли у Плютах на березі річки Козинка за проектом видатного архітек-
тора Володимира Заболотного (автора проекту будівлі Верховної Ради 
України), було зведено дачний будинок для драматурга та державного 
діяча Олександра Корнійчука2. Відтоді впродовж 18-ти років цей за-
тишний дім став місцем, де письменник відпочивав і творив, приймав 
делегації та працював над урядовими справами.

Після смерті О. Корнійчука, 2 грудня 1972 р. Архівне управління 
при Раді Міністрів Української РСР на підставі свідоцтва про право 
на спадщину прийняло будинок-дачу у с. Плюти у дар від удови пись-
менника – Марини Корнійчук та його сестри – Марії Корнійчук. Щодо 
творчої спадщини О. Корнійчука була створена спеціальна Комісія, 
яку очолив секретар Спілки письменників України, Герой Радянського 
Союзу Юрій Збанацький.

На виконання постанови РМ УРСР від 6 липня 1972 р. № 319 «Про 
увічнення пам’яті О. Є. Корнійчука та забезпечення його сім’ї», згідно 
з наказом начальника Архівного управління при Раді Міністрів УРСР 
№ 50 від 25 жовтня 1972 р. 1 серпня 1972 р. в с. Плюти було створе-
но Літературно-меморіальний будинок-музей О. Є. Корнійчука – філію 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР3. 
Актами від 18 липня 1972 р. та від 21 липня 1972 р. від удови пись-
менника М. Корнійчук були прийняті на баланс Архівного управлін-
ня при Раді Міністрів УРСР споруди на присадибній ділянці, а також 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



60

на державне зберігання прийнято особистий архів, книги, меблі, речі, 
якими драматург користувався за життя4. Дещо несподіваним видаєть-
ся доповнення (уточнення) до детального Акта від 21 липня 1972 р.: 
«…Архівне управління при Раді Міністрів УРСР на прохання Марини 
Федотівни Корнійчук залишає за нею право особистого користування 
допоміжною будівлею (яка зветься гаражем) на території присадибної 
ділянки без права передачі, продажу або заповіту будь-кому зазначено-
го вище приміщення». Охорону будинку-музею й музейних експонатів 
поклали на Дирекцію з експлуатації і комплексу споруд центральних 
державних архівів УРСР. 

Про масштабність планів щодо організації роботи Літературно-ме-
моріального будинку-музею О. Корнійчука свідчать рядки листа, напи-
саного 3 грудня 1972 р. заступником начальника Архівного управління 
при РМ УРСР М. Савченком голові правління колгоспу «Придніпров-
ський», Герою Соціалістичної праці І. Бельдію: «…Необхідно істотно 
розширити територію будинку-музею та спорудити спеціальний мис-
тецький павільйон площею 1000 кв. м, у якому розкрити за допомогою 
розгорнутої експозиції багатогранну громадську і політичну діяльність 
О. Є. Корнійчука, а також приміщення дирекції музею, сховища для 
зберігання його фондів, котельної, готелю на 50 місць з кафетерієм, 
стоянку автомобілів та інші громадські споруди, а також з’єднати 
територію будинку-музею асфальтовою дорогою з автомагістраллю 
Київ–Дніпропетровськ». Виконавчий комітет Обухівської районної 
ради депутатів трудящих, розглянувши проект, складений Київським 
відділенням Інституту «Укрземпроект» і схвалений загальними збора-
ми колгоспників колгоспу «Придніпровський» с. Трипілля та районним 
управлінням сільського господарства, прийняв рішення № 89 від 4 бе-
резня 1974 р. про відведення земельної ділянки в постійне користуван-
ня Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР загальною площею 
4.01 га. На жаль, плани про мистецький павільйон, кафетерій та готель 
залишились тільки планами. 

Відділ кадрів Архівного управління при Раді Міністрів УРСР зо-
бов’язали у тижневий термін підготувати пропозиції щодо укомплек-
тування музею кваліфікованими кадрами відповідно до штатного роз-
пису. За першим штатним розписом там працювали 15 співробітників. 
Директором закладу призначили П. Столяра.

Постановою ЦК Компартії України від 14 лютого 1975 р. № 11-
88/23 було передбачено відзначити 70-річчя від дня народження 
О. Корнійчука 25 травня 1975 р. До цієї дати приурочили урочисте 
відкриття Літературно-меморіального будинку-музею О. Є. Корній-
чука в с. Плюти. 

У ЦДАМЛМ України зберігається перший проект тематико-екс-
позиційного плану Літературно-меморіального будинку-музею на 
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18 арк., датований 1973 р.5 Після скрупульозного аналізу, чисельних 
перероблень, детальних уточнень і погоджень 27 травня 1974 р. те-
матико-експозиційний план був затверджений колегією Головного 
архівного управління при РМ УРСР. На момент затвердження він 
складався вже зі 103 арк.6 Необхідні документи та матеріали для екс-
позиції відібрали в ЦДАМЛМ УРСР, Центральному державному архі-
ві кінофотофонодокументів УРСР (ЦДАКФФД УРСР), у рідних і дру-
зів О. Корнійчука. Текст лекції про життя та діяльність письменника, 
відповідно до затвердженого на нараді у секретаря Київського обко-
му Компартії України «Плану заходів по підготовці Літературно-ме-
моріального будинку-музею О. Є. Корнійчука до відкриття у травні 
1975 року», треба було погодити з такими авторитетними установами 
як Комісія із творчої спадщини О. Є. Корнійчука, Правління Спілки 
письменників України та Інститут літератури АН УРСР. За цим же 
планом Київський облвиконком та Обухівський райвиконком повинні 
були організувати автобусне сполучення між Києвом та Обуховом і 
будинком-музеєм у с. Плюти. Довгі роки відвідувачі музею та меш-
канці села дякували за цей транспортний зв’язок керівництву столи-
ці та району. Сьогодні, на жаль, існує лише транзитний автобусний 
маршрут «Київ-Українка», який проходить у півтора кілометровій 
відстані від центра с. Плюти.

У першому звіті за період від 1 січня до 1 грудня 1975 р. про ро-
боту будинку-музею О. Корнійчука задокументовано, що урочисте від-
криття будинку-музею відбулося 26 травня 1975 р.7 До відкриття було 
упорядковано територію будинку-музею, для чого «відселено три сім’ї 
громадян жителів с. Плюти з меморіальної зони»8. Переселення родин 
Луценків та Бельдіїв було здійснено у 1974–1975 рр. за рахунок Архів-
ного управління при Раді Міністрів УРСР.

Напередодні відкриття територію навколо музею озеленили, роз-
били газони, проклали пішохідні доріжки, електрифікували. Науковці 
відділу дендрології та паркознавства Центрального республіканського 
ботанічного саду Академії наук УРСР провели спеціальне дендроло-
гічне обстеження, після якого було складено детальний реєстр рослин, 
які там були. У переліку значиться 220 рослин дерев та кущів. Із них 
1 вид – хвойних, 41 – листяних. Ретельно підрахували навіть квіти, як 
однорічні, так і багаторічні. Серед кущів значно переважав бузок. Його 
на території росло 46 кущів. Розкішний сортовий бузок зачаровував, 
вабив, запам’ятовувався надовго. Його любили гості дачі та старанно 
доглядали працівники. Саме бузок на довгі роки став символом музею 
у Плютах.

Через 2 роки після проголошення незалежності України, коли пев-
ні ідеали радянської епохи відійшли, рішенням колегії Головного ар-
хівного управлінням при Раді Міністрів України від 26 липня 1993 р. 
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на базі філії ЦДАМЛМ УРСР – Літературно-меморіального будинку-
музею О. Є. Корнійчука – створено Архівно-музейний комплекс «Лі-
тературно-мистецькі Плюти»9. У 2000 р. комплекс взято на баланс 
ЦДАМЛМ України, колишня філія стала відділом. 

Із середини ХХ ст. місцина, що складалася з будинку О. Є. Корній-
чука разом із 3-ма сільськими будиночками, де знамениті митці зніма-
ли кімнати на літо у місцевих мешканців, є одним із осередків творчо-
го життя. Поступово перетворившись на своєрідні «українські пенати», 
місце щедро дарує натхнення для творчості. 

Постійними гостями дачі були знані українські письменники та 
поети: Микола Бажан, Максим Рильський, Юрій Смолич, Павло Ти-
чина, Натан Рибак, Юрій Кобилецький, Олександр Левада, Сергій 
Дяченко, Любомир Дмитерко. Радо зустрічали в Плютах композито-
рів – Платона і Георгія Майбород, художників – Василя Касіяна, Ми-
хайло Дерегуса, Олександра Пащенка, Сергія Григор’єва, Валентина 
Литвиненка, скульпторів Анатолія Білостоцького, Михайла Лисенка, 
Олександра Скоблікова, акторів – Наталію Ужвій, Юрія Шумського, 
Амвросія Бучму, Миколу Яковченка, Василя Ланового, Миколу Тихо-
нова, Михайла Ульянова, кінорежисерів – Олександра Довженка, Євге-
на Симонова, літераторів – Джона Бойнтона Прістлі, Жоржі Амаду10. 
Відпочивали тут і вчені: астроном Шарль Ежен Делоне, фізики – Джон 
Бернал і Фредерік Жоліо-Кюрі, хірурги – Олексій Коломійченко та Іван 
Кальченко. У 1950–60-ті роки 2 кімнати з верандою одного з сусідніх 
будинків орендувала родина Павла Загребельного, в іншій половині 
розміщувалася сім’я його вірного друга, письменника Михайла Чаба-
нівського. «Вікна веранди... дивилися на двоповерховий будинок дра-
матурга Олександра Корнійчука» – цитує спогади П. Загребельного в 
одній із своїх статей донька М. Чабанівського – Оксана11. Іншу хатину 
поруч в оренді ділили родина поетів Андрія Малишка і Любові Забаш-
ти та нащадки знаної родини Тобілевичів12. Також у колишніх хатах 
плютівчан Бельдюїв тривалий час мешкали прозаїк Костянтин Паустов-
ський, режисер ТЮГа – Микола Єдлінський, прозаїк Юрій Смолич13.

Цікава історія будинку-дачі, культурно-мистецькі традиції, пов’я-
зані з нею, дозволяють позиціювати його як місце пошуку натхнення, 
відкриття художніх здібностей. Як і раніше збирають Плюти на своїх 
теренах людей, які колись творили і творять зараз вітчизняну куль-
туру.

Пріоритетним напрямом роботи АМК «Літературно-мистецькі 
Плюти» сьогодні є забезпечення збереження документів, музейних 
предметів та друкованих видань. Але час вимагає активізації науко-
во-просвітницької роботи. Специфіка комплексу полягає в тому, що він 
має широкий діапазон експозицій, які синтезують у собі меморіальні, 
краєзнавчі, історичні та художні ознаки.
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Задля популяризації фондів архіву-музею, висвітлення складо-
вих творчих та життєвих шляхів національних митців, розширення 
кола відвідувачів була розроблена нова концепція експозиції музею. 
У рамках загального завдання служіння справі збереження культур-
ної пам’яті народу стартував проект «Віддзеркалення». Гостям АМК 
було запропоновано зазирнути в своєрідне «дзеркало», де знайшло 
відображення минуле плеяди знакових постатей культури. Оновлена 
експозиція мовою архівно-музейних предметів розповідає про таку ці-
каву складову роботи, дозвілля та побуту української мистецької еліти 
середини ХХ ст. як життя й творча праця на приміських дачах, яка, 
на жаль, до цього часу залишилася поза увагою як науковців, так і 
пересічних громадян.

Експозиційний простір поділено на 6 тематичних виставкових ло-
кацій: 

1. Бузкова вітальня. «Мовчазна гостинність речей». Виставка 
меб лів, порцеляни та творів образотворчого мистецтва 50–70 ро -
ків ХХ ст. 

 

2. Веранда. «Рибацьке щастя». Демонстрація колекції рибальського 
знаряддя та брилів 50–70-х років ХХ ст. 

3. Рожева кімната. «Місце, де живуть мрії та сни. Дітям від 1 до 
101 року». Меморіально-художня виставка присвячена Л. Забашті й 
Н. Забілі. Виставка ілюстрацій до дитячих книжок заслуженого худож-
ника України О. Ткаченка й українського живописця та графіка Д. Ша-
викіна. 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



64

4. Кабінет. «Таємниці старих книг». Виставка друкованих видань 
(кін. XVIII ст. – 80 роки ХХ ст.).

 

5. Жіноча територія. «Музи залізного віку». Виставка мистецьких 
фотопортретів актриси театру та кіно Н. Ужвій. 
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6. Кухня. «Корені та крона». Виставка національного декоратив-
но-ужиткового мистецтва. Вишивка, гончарні й різьблені вироби. 

 
Згідно з традицією проводити дружні літературно-музичні читан-

ня, які мали місце за життя О. Корнійчука, на знак святкування дати 
урочистого відкриття будинку-музею з 1978 р. кожного травня в архів-
но-музейному комплексі відбувається пишне талантами свято «Весна в 
Плютах», яке ЦДАМЛМ України влаштовує разом з іншими архівними 
установами країни. 

 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



66 СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

«Весна в Плютах» – подія традиційна, урочисто-святкова і водно-
час по-домашньому затишна»14. Понад 40 років поспіль тут вшанову-
ють видатних діячів мистецтва. У концертах під час урочистостей бра-
ли участь десятки професійних і аматорських колективів та виконавців: 
Національного академічного драматичного театру імені І. Франка, На-
ціонального академічного театру російської драми імені Лесі Українки, 
Київського національного академічного театру оперети, Харківського 
академічного українського драматичного театру імені Т. Шевченка, 
Національного академічного українського драматичного театру імені 
М. Заньковецької, Київського інституту музики імені Р. Глієра, Націо-
нальної філармонії України, Національної заслуженої капели бандурис-
тів імені Г. Майбороди, Київського хору «Оболонь», Зразкового дитя-
чого духового оркестру Марьянівської дитячої музичної школи імені 
І. С. Козловського, музично-танцювального ансамблю чи колективу? 
«Козацький курінь» імені Івана Сірка та багато інших.

Тематичний розподіл виставкових об’єктів комплексу створив спри-
ятливі умови для унаочнення та впорядкування інформації. Експозиція 
побудована за принципом відкритої. Окремі її фрагменти змінюються 
відповідно до актуальності тем. Cтворено підґрунтя для впровадження 
різноманітних музейних програм, проведення тематичних заходів. 

Програма «Вихідного дня» орієнтована на роботу з групами, що 
складаються з невеликої кількості екскурсантів. Обов’язковим при-
йомом таких екскурсій є акцентування уваги на предметно-побутово-
му світі середини ХХ ст., за допомогою якого відвідувачів вводять у 
ностальгічну атмосферу історії почуттів і подій. 

Згідно з популярною програмою «Золоті роки, або Життя почина-
ється на пенсії» проводяться комбіновані пізнавально-рекреаційні за-
ходи, екскурсії-прогулянки, концерти для людей поважного віку клубу 
«Життєлюб» (м. Київ), «Клубу любителів класичної музики» та Інсти-
туту третього віку (м. Українка). 

Як ефективний засіб патріотичного виховання працює програма 
«Краєзнавство. Росте на Київщині калина – на Київщині зростаю Я!» 
для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Для малечі екскур-
сія до «Літературно-мистецьких Плютів» з їх великою територією й 
багатьма архітектурними об’єктами – це справжній «калейдоскоп вра-
жень». Використання в роботі з дітьми, з їх загостреним почуттєвим 
сприйняттям таких особливих образно-емоційних прийомів, як театра-
лізація і гра, є особливо дієвим. 

При одночасному збереженні традиційних напрацювань у сфері 
екскурсійної роботи співробітники комплексу практикують дії форма-
ту «музей – школа». На базі комплексу управління освіти виконавчого 
комітету Обухівської міської ради проводить виїзні семінари з циклу 
«Використання сучасного навчально-методичного забезпечення у про-
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цесі вивчення суспільно-гуманітарних наук в умовах Нової української 
школи». 

АМК запрошує на такий вид екскурсії як навчальна. У форматі 
«музей-школа», під час екскурсії відвідувачі отримують знання від-
повідно до програми навчання у наочному вигляді. Таким чином стає 
можливим опанування різних тем шкільної програми водночас. Нав-
чальна екскурсія також слугує одним із видів підвищення кваліфікації 
вчителів.
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Навчально-просвітницькі заходи проводяться співробітниками 
комплексу і за його межами. Яскравий виїзний урок-свято музики 
під назвою «Аве баян» за участі віртуоза гри на баяні, заслуженої 
артистки України В. Скляр-Кондрашевської сподобався як вчителям, 
так і учням загальноосвітніх закладів м. Українка та м. Обухів. Знач-
но переріс рамки традиційного уроку просвітницький захід для учнів-
ської молоді м. Обухів до дня народження А. Малишка, який через 
велику кількість бажаючих взяти у ньому участь проводився у ра-
йонному будинку культури. Школярі отримали нагоду не тільки зга-
дати про основні події творчого і життєвого шляху знаного земляка, 
а й насолодитись декламацією віршованих та прозових творів леген-
дою україн ської сцени, народним артистом України, Героєм України 
А. Паламаренком.

Особливістю роботи «Літературо-мистецьких Плютів» є проведен-
ня багатопланових просвітницьких масових заходів, під час яких по-
єднуються елементи навчання, бесіди, консультації, концерту, виста-
ви і, навіть, дегустації. Подібний підхід зумовлено бажанням зробити 
подачу матеріалу цікавішою. Комунікативна складова багатопланових 
заходів винятково важлива, адже вони стають місцем діалогу різних 
вікових та соціальних груп. 

Надовго запам’ятався відвідувачам АМК насичений інформативно 
та емоційно народознавчий захід «Золоте весілля золотої осені». Він 
відбувся напередодні одного з найшанованіших свят в Україні – свята 
Покрови Пресвятої Богородиці, коли за давньою традицією святкують 
весілля. 
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Почесними гостями «Золотого весілля…» стало подружжя Кова-
ленків із с. Халеп’я Обухівського р-ну. 90-річний Олександр Іванович і 
86-річна Софія Максимівна у мирі й любові прожили у шлюбі 66 років. 
Зворушливо шанували золоте подружжя депутат Обухівської районної 
ради, клірик храму «Вознесіння Христова», о. Василь та учні початко-
вих класів м. Українка.

У рамках заходу працювали виставки: «Рушники Обухівщини» з 
колекції Обухівського музею-садиби А. Малишка та «Весільні мелодії 
Кобринки». На останній експонувалися світлини весіль 20–70-го років 
ХХ ст. із колекції письменниці Н. Любиченко. З особливостями давніх 
весільних обрядів познайомив присутніх фольклорний колектив «Золо-
те зерно».

Театральне мистецтво є одним із чинників, які формують гармо-
нійну особистість: живе слово акторів змушує замислитись, надихає. 
До Дня українського козацтва в Плютах проводився культурно-про-
світницький захід із циклу «Сценографічна палітра». Театр В. Заваль-
нюка «Перетворення» – призер Всесвітнього театрального фестивалю 
«Saint Muse» в Улан-Баторі – показав одну з найбільш зворушливих 
своїх вистав «Про силу характерницьку, татарського богатиря Ахмеда 
і Грицька Кобилячу смерть». Виставу, поставлену за казкою популяр-
ного казкаря, телеведучого Сашка Лірника було вирішено в стилістиці 
традиційного українського вертепу. 
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Подача екскурсійного матеріалу повинна викликати емоції, спів-
переживання. Цей принцип взято за основу під час проведення свя-
та пам’яті «Вони воювали за наше майбутнє!» до 75-річчя визволення 
Києва від нацистських окупантів. Зі сльозами на очах розповіли про 
трагічні події на території Обухівщини у часи Другої світової війни 
виконуюча обов’язки директора Обухівського районного краєзнав-
чого музею імені Ю. Домотенка Л. Пелих та член Спілки ветеранів 
м. Україн ка В. Чернова. «Ніхто і нічого не забуте!» – так назвали 
учні СЗОШ № 2 м. Українка театралізований усний журнал і запро-
понували погортати його сторінки. Присутніх вітали фольклорний ко-
лектив «Золоте зерно», ансамбль скрипалів «Елеганс», вихованці Дитя-
чої школи мистецтв м. Українка. Для гостей свята влаштували польову 
кухню і пригощали солдатською кашею за плютівським рецептом.

Традиційні пленери на території комплексу, де кожен сезон по-своє-
му прекрасний, це справжнє мистецтво жити й творити. «Добро і краса 
мають бути на першому плані» – за цим принципом проходять у Плютах 
студії  талантів із Дитячої школи мистецтв м. Обухів, наставником яких є 
член Національної спілки майстрів народного мистецтва К. Меркушева. 

Плютівські виставки автентичної творчості «Традиції‒Хобі‒Арт» – 
це самобутній креативний простір із позитивною творчою атмосферою. 
На них умільці демонструють свої вироби, діляться секретами майстер-
ності, а відвідувачі беруть участь у майстер-класах. 

Плюти сьогодні, як і колись, готові взяти під крило натхнення юних 
літераторів. 1 червня 2019 р. розпочав роботу організований ЦДАМЛМ 
України літературний конкурс для дітей та юнацтва імені М. Чабанів-
ського «Природи ніжний пагінець». Співорганізатором конкурсу ви-
ступила Національна спілка письменників України. Мета конкурсу – у 
рамках всесвітнього руху за зелене майбутнє надати дітям можливість 
реалізовувати творчі здібності та безпосередньо сприяти вирішенню 
глобальних завдань збереження довкілля, створити хвилю літератури, 
заснованої на сприйнятті представників наступних поколінь майбут-
нього планети; привернути увагу широкого загалу до проблем навко-
лишнього середвища, які наразі стоять винятково гостро.

ЦДАМЛМ України є унікальною базою для збереження культурної 
пам’яті народу. Живий зв’язок між минулим і сучасним дуже потрібен 
на сучасному етапі розвитку країни. Відкритий діалог між архівістами і 
тими, хто творить історію України, повинен тривати. Документальні та 
художні виставки, концерти, екскурсії, конкурси, які проходять у «Лі-
тературно-мистецьких Плютах» – все це разом формує атмосферу для 
такого спілкування. 
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The article represents activity of «The Literary and Artistic Pluty» Archives-
Museum Complex, department of the Central State Archives Museum of Literature 
and Art of Ukraine (from 1954 till nowadays). Special attention was paid to famous 
personalities, whose lives were connected to the Archives-Museum complex history. 
Main emphasis was made on the present days. 
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