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Порядок денний:
1.

Про схвалення тематичних планів виставок:
- присвячена 100-річчю з початку подій Української революції
1917-1921 років та 105-й річниці від заснування Національної Скаутської
Організації України «Пласт»;
- присвячена 31-й річниці Чорнобильської катастрофи;
- «Прикарпаття у вихорі Другої світової війни», присвячена Дню
пам’яті і примирення та Дню перемоги;
- «Конституція незалежності України – відлік нового часу» (до Дня
Конституції України).
Доповідач – Малишева Я. М., начальник відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
2.

Про схвалення тематичних планів виставок:

- присвячена 100-річчю з початку подій Української революції 1917-1921
років та 105-й річниці від заснування Національної Скаутської Організації
України «Пласт»;
- присвячена 31-й річниці Чорнобильської катастрофи;
ВИСТУПИЛИ:
Марчук В. В. – підкреслив, що тематико-експозиційний план виставки
присвяченої Українській революції 1917-1921 років та 105-й річниці Пласту
включає вдало підібрані документи. Перший розділ, що присвячений
революції чітко висвітлює соціально-економічні відносини, становище
народних мас і їх визвольні змагання. З огляду на строкатість проблем і
різноманітність документальних матеріалів запропонував розміщувати їх у
відповідних частинах у хронологічному порядку, чітко відокремити питання
революції та історії Пласту.
Янош В. М. – запропонував створити окремий розділ присвячений
Українській революції де б містились плакати-відозви до населення органів
правопорядку: судів, жандармерії, повітових та громадських рад які
повідомляли про права та обов’язки населення під час війни. У розділ, що
присвячений історії Пласту запропонував додати до переліку літератури
видання які досить яскраво розкривають становлення організації, це
«Пластові ігри і забави» автором якого є П. Франко та львівське видання
1913 року під назвою «Пластовий однострій».
Гапишин В. О. – відмітив, що документи які стосуються виставки
присвяченої 31-й річниці Чорнобильської катастрофи потрібно розділити на
три окремі розділи. Перший розділ повинен складатися із документів
ДАІФО, що висвітлюють дану проблематику, а другий і третій з газетножурнальних статей радянського періоду та часу незалежності України. Це
розмежування дозволить провести порівняльний аналіз завуальованих статей
радянського часу та скритість всіх масштабів даної катастрофи.
Звернув увагу на тематичний перелік документів, які запропоновано
експонувати на виставці та зазначив, що статті з газет «Галичина» та
«Західний кур’єр» досить чітко відображають весь масштаб трагедії для
нашої країни.
Білінчук Д. В. – підтримав пропозиції, що були подані та запропонував
доповнити
виставку,
що
присвячена
Чорнобильській
трагедії
фотоматеріалами пожежників та всіх ліквідаторів катастрофи з Прикарпаття.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити тематичні плани виставок присвячених Українській
революції 1917-1921 років та 105-й річниці Пласту та 31-й річниці
Чорнобильської катастрофи і подати директорові архіву на
затвердження.

Доповідач – Янош В. М., головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
3. Про схвалення тематичного плану виставки присвяченої «Прикарпаття у
вихорі Другої світової війни» присвяченої Дню пам’яті та примирення та
Дню перемоги:
3.1. СЛУХАЛИ:
Сміжака А. Р. – який подав на розгляд НМР тематичний план виставки
присвяченої «Прикарпаття у вихорі Другої світової війни» присвяченої Дню
пам’яті та примирення та Дню перемоги (проекти документів додаються до
протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
Малишева Я. М.– відмітила про вдало підібраний матеріал виставки
щодо розпорядчих документів органів німецької влади з питань
дискримінації єврейського населення, а також фотографії розкопок масових
захоронень жертв німецько-фашистських загарбників на території
єврейського цвинтаря м. Станіслава. Зазначила, що ці матеріали дають змогу
усвідомити повну картину німецької окупаційної влади, щодо українського
народу.
Мицан К. П.– підкреслила, важливість запропонованих для виставки
документів з фонду Станіславської обласної комісії сприяння Надзвичайній
державній комісії з обліку збитків і злодіянь, заподіяних німецькофашистськими загарбниками та їх спільниками.
Білінчук Д. В. – підтримав схвалення тематичного плану виставки
присвяченої Дню перемоги та запропонував розмістити окремо полицю
документів, що висвітлюють історію звільнення міста Станіславова у липні
1944 року від німецько-нацистських військ.
Запропонував схвалити план виставки.
ВИРІШИЛИ:
3.2.Схвалити тематичний план виставки «Прикарпаття у вихорі
Другої світової війни» присвяченої Дню пам’яті та примирення і Дню
перемоги 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
«Конституція незалежної України – відлік нового часу» присвяченої 21-й
річниці Конституції України (проекти документів додаються до протоколу).

ВИСТУПИЛИ:
Григорак М. В. – відмітила, що матеріали виставки «Конституція
незалежної України – відлік нового часу» висвітлюють найважливіші
історичні
моменти
становлення
українського
конституціоналізму.
Документи, що експонуються на виставці дають змогу ознайомитись з
нормативно-правовими актами, які були основою прийняття Конституції
України. Цікавими документами, які представлені на виставці є: Привілеї і
Конституції Сеймові за правління Його Королівської Милості Станіслава
Августа, Конституції Речі Посполитої тощо.
Білінчук Д. В. – підтримав схвалення тематичного плану виставки
присвяченого Дню Конституції України. Вказав на те, що запропоновані
матеріали виставки дають можливість зрозуміти, яким важливим і важким
був для України процес створення власної конституції, значну роль в якому
відіграло зарубіжне українство.
Запропонував схвалити даний план.
ВИРІШИЛИ:
4.1.Схвалити тематичний план виставки «Конституція незалежної
України – відлік нового часу» та подати директорові архіву на
затвердження.
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