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Запрошені: головний спеціаліст відділу використання документів Державного
архіву Івано-Франківської області А. Р. Сміжак.
Порядок денний:
1.

Про схвалення тематичних планів виставок:
- «Злука Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки» (до Дня Соборності України);
- online-виставка «Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана
пам'ять» (до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту в Україні);
- online-виставка «Символ патріотизму і жертовності» (до Дня пам’яті
героїв Крут);
- «Поет, художник, борець» (до Шевченківських днів).

Доповідач – Сміжак А. Р., головний спеціаліст відділу використання
документів Державного архіву Івано-Франківської області.
1. СЛУХАЛИ:
Сміжака А. Р. – який подав на розгляд НМР тематичні плани виставок

присвячені Дням Соборності України, пам’яті жертв Голокосту в Україні,
пам’яті героїв Крут та до Шевченківських днів (проекти документів додаються
до протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
Марущенко О. В. – актуальним і схвальним на сьогодні є те, що виставка
присвячена Дню Соборності України проводиться у державному архіві області
щорічно. На жаль, як ми бачимо, історія повторюється. Ми знову втрачаємо
дорогоцінні частини нашої держави, знову амбіції, нездатність до єднання
заради вищої мети стають на заваді існуванню неподільної та сильної України.
Ми не винесли уроку з подій, коли Акт Злуки припинив існування. Тоді
українська державна єдність розвалилася. Соборність УНР було зруйновано,
власне, українськими ж руками, а за цим відбувалася й втрата національної
державності. В цьому є гіркий урок та повчальна сторінка історії для
сьогоднішніх і майбутніх українців. Урок цей вчить, що у часи негод і боротьби
слід відкинути власні інтереси і політичні, чи будь-які інші, вважати своїм
святим обов’язком зберегти національну єдність народу та Українську Соборну
Самостійну Державу. І в цьому священному завданні немає дрібних та
другорядних питань, немає важливих і менш важливих територій, українських
і менш українських регіонів! Кожен клаптик української землі є всією
Україною і усі, від малих та відчужених, але наших споконвічних, земель
повинні бути об’єднані.
Тож головне для нас, сучасних українців, таки не повторювати помилок
минулого. А, якщо вже так і сталось, виправляти їх.
Рекомендую схвалити тематичний план виставки «Злука Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки» та подати
директору на затвердження.
Григорак М. В. – звернула увагу на тематичні переліки документів,
які експонуються на виставці присвяченої Міжнародному Дню пам’яті жертв
Голокосту в Україні та підкреслила, важливість документів з фонду
Станіславської обласної комісії сприяння Надзвичайній державній комісії
з обліку збитків і злодіянь, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками
та їх спільниками.
Відмітила, про страшне і нелюдське явище, яке відбувалося в період
1933–1945-х років і що отримало назву – Голокост. Міжнародний день пам’яті
жертв Голокосту, який відзначається 27-го січня, прийнятий на офіційному
рівні Генеральною Асамблеєю ООН 1-го листопада 2005-го року. Метою
запровадження цієї сумно пам’ятної дати, є активна просвітницька робота
та сприяння у запобіганні можливих майбутніх актів геноциду, а так само
зневаги до цінності людського життя.
Тому, пропоную підтримати схвалення тематичного плану onlineвиставки «Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять».
Малишева Я. М. – підтримала схвалення плану online-виставки
присвяченої Дню пам’яті героїв Крут. Зауважила, що ця історія досі викликає

неоднозначні оцінки. І це відбувається, як з боку суспільно-політичної
свідомості обох держав, учасниць згаданої події, так і з боку суто історичного
підходу вельмишанованих дослідників. Цей День, не дивлячись ні на що,
назавжди залишиться світлим в нашій пам’яті. День подвигу та прикладу для
майбутніх і нинішніх поколінь. День надії і любові до своєї вітчизни. День
пам’яті Героїв Крут.
Білінчук Д. В. – звернув увагу на тематичний план виставки «Поет,
художник, борець» та вніс пропозицію, щоб наступний план виставки
вдосконалити, оновити та більш ширше застосувати документи з науководовідкової бібліотеки архіву.
Загалом, закликав підтримати схвалення плану виставки.
ВИРІШИЛИ:
1.1.

Схвалити тематичні плани виставок присвячені Дням Соборності
України, пам’яті жертв Голокосту в Україні, пам’яті героїв Крут та
до Шевченківських днів та подати директору архіву на
затвердження.

Голова Науково-методичної ради,
заступник директора

Д. В. Білінчук

Секретар Науково-методичної ради

Т. В. Середюк

