ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Директор архіву
І. І. Гриник

ПРОТОКОЛ
18.01.2017

№1
м. Івано-Франківськ

Засідання Науково-методичної ради
Державного архіву ІваноФранківської області
Голова – Білінчук Д. В.
Секретар – Сміжак А. Р.
Присутні: члени науково-методичної ради: Григорак М. В., Малишева Я. М.,
Марчук В. В., Гапишин В. О., Янош В. М.
Запрошені: провідний науковий співробітник відділу забезпечення
збереженості документів Державного архіву Івано-Франківської області
Стасюк Н. Я.
провідний науковий співробітник Державного архіву Івано-Франківської
області Мицан К. П.
Порядок денний:
1.

Про схвалення тематичних планів виставок:
- «Злука УНР та ЗУНР» (до Дня Соборності України);
- «Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять» (до
Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту);
- «Символ патріотизму і жертовності» (до Дня пам’яті героїв Крут);
- «Незагоєна рана Афгану», присвячена Дню вшанування учасників
бойових дій на території інших держав і 28-й річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан;
- «Поет, художник, борець» (до Шевченківських днів).
Доповідач – Малишева Я. М., начальник відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.

2.

Про схвалення тематичних планів виставок:
- «Злука УНР та ЗУНР» (до Дня Соборності України);
- «Символ патріотизму і жертовності» (до Дня пам’яті героїв Крут);

ВИСТУПИЛИ:
Григорак М. В. – звернула увагу на тематичні переліки документів,
які запропоновано експонувати на виставках, що стосуються національновизвольної боротьби українського народу початку ХХ ст. та бою під
Крутами.
Відмітила, про вдало підібраний матеріал виставки щодо розкриття всіх
передумов та етапів процесу становлення української державності.
Акцентувала увагу на потребу експонування таких документів як афіш,
відозв, оголошень революційної доби, які в радянський час були приховані
від широкого загалу дослідників. Звернула увагу на те, щоб широко
представити документи, що стосуються висвітлення історії м. Станіславова
та цілого Станіславівського повіту 1917-1921 років.
ВИРІШИЛИ:
2.2. Схвалити тематичні плани виставок присвячених Дню Соборності
України та пам’яті героїв Крут і подати директорові архіву на
затвердження.
Доповідач – Янош В. М., головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
3. СЛУХАЛИ:
Сміжака А.Р. – який подав на розгляд НМР тематичний план виставки
присвяченої
Міжнародному
Дню
пам’яті
жертв
Голокосту
(проекти документів додаються до протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
Мицан К. П. – звернула увагу на тематично-документальний перелік
документів ДАІФО які планується експонувати на виставці щодо єврейського
соціуму Прикарпаття в 1930-х роках ХХ століття та в період Голокосту.
Відмітила, про вдало підібраний матеріал виставки щодо розпорядчих
документів органів німецької влади з питань дискримінації єврейського
населення, а також фотографії розкопок масових захоронень жертв німецькофашистських загарбників на території єврейського цвинтаря м. Станіслава.
Марчук В. В. – підкреслив, важливість документів з фонду
Станіславської обласної комісії сприяння Надзвичайній державній комісії
з обліку збитків і злодіянь, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками
та їх спільниками.
Білінчук Д. В. – підтримав схвалення тематичного плану виставки до

Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту. Схвально відмітив дослідження
і публікації архівістів ДАІФО про Голокост, зокрема статті колишнього
заступника начальника відділу використання документів Л. М. Соловки.
Запропонував схвалити план виставки.
ВИРІШИЛИ:
3.3.Схвалити тематичний план виставки присвяченої Міжнародному
Дню пам’яті жертв Голокосту та подати директорові архіву на
затвердження.
Доповідач – Янош В. М., головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
4. СЛУХАЛИ:
Сміжака А. Р. – який подав на розгляд НМР тематичний план виставки
присвяченої вшануванню пам’яті учасників бойових дій на території
Афганістану та пам’яті Т. Г. Шевченка (проекти документів додаються до
протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
Марчук В.В. – наголосив, що матеріали виставки «Незагоєна рана
Афгану» дають можливість зробити порівняння щодо висвітлення цієї теми
за матеріалами радянської преси та сучасної, виробити власне бачення цих
подій, що зрештою буде сприяти формуванню громадянської позиції та стане
наочним прикладом для молодого покоління.
Гапишин В.О. – відзначив, що тематичні документи, які будуть
представлені на виставці присвяченій до Шевченківських днів, дають змогу
ознайомитись із друкованою Шевченкіаною як нашого краю так і діаспори.
Колекція «Кобзарів», статті відомих дослідників у журналах «Жіноча доля»,
«Віснику НТШ» відкривають ще й досі маловідомі факти про життя
геніального поета Т. Шевченка. Запропонував провести захід на який
необхідно запросити студентів, краєзнавців для більш детального вивчення
біографії поета.
Запропонував схвалити даний план.
ВИРІШИЛИ:
4.4.Схвалити тематичні плани виставок до Дня вшанування учасників
бойових дій на території Республіки Афганістан і присвяченої до
Шевченківських днів та подати директорові архіву на затвердження.

Голова Науково-методичної ради,
заступник директора

Д. В. Білінчук

Секретар Науково-методичної ради

А. Р. Сміжак

