
Про роботу Державного архіву Сумської області із ЗМІ у 2019 році 

 

 У 2019 році Держархівом Сумської області було підготовлено та 

розміщено на офіційному вебсайті ДАСО – 6 on - line виставок. Демонструвався 

171 документ. Всього на сайті розміщено - 10 виставок, представлено – 

240 документів. 

 На сайті Держархіву до знаменних та пам’ятних дат опубліковані статті: 

«Сумська область. Історія утворення», «З історії відзначення Шевченківських 

днів», «Депортація, а не добровільна евакуація» – до 75-ї річниці депортації 

етнічних українців із Польщі в Україну 1944-1951рр. 

 Підготовлені та прозвучали на Українському радіо Суми передачі: 

«Віртуоз перекладу» до 100 – річчя від дня народження  М.О. Лукаша – 

перекладача, мовознавця, до Дня захисника України, про он-лайновий доступ 

користувачів до пошуку предків. На телеканалі UA СУМИ прозвучало інтерв’ю 

директора архіву Ю.Олійника про відкриття виставки до 100-річчя Державного 

гербу України «Символ твоєї свободи». У телесюжеті на ТРК «Відікон» 

прозвучало інтерв’ю директора архіву щодо презентації монографії 

Оліцького В.О. «Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви 

на Сумщині у 1920–1930-ті роки)». 

 Інформування ЗМІ здійснюється: за допомогою особистих контактів, 

анонсування заходів на вебсайті ДАСО. Моніторинг появи інформації про архів 

у ЗМІ здійснюється раз на тиждень.  

 Скарги від представників ЗМІ до архіву не надходили. 

 Згідно з наказом Укрдержархіву від 09.10.2017 № 76 до 20 числа місяця, 

що передує запланованому, Укрдержархіву надаються плани найважливіших 

заходів ДАСО, що потребують висвітлення у ЗМІ за місяць. Робота із ЗМІ 

входить до загального плану роботи архіву, плану роботи відділу, плану 

виставкової діяльності архіву. Укрдержархіву у електронному вигляді 

надавалась інформація про проведені та плановані заходи суспільно-

громадського значення за участі ЗМІ щотижнево, щочетверга до 14.00, а також 

оперативна інформація, новини. В кінці кожного місяця подається звіт щодо 

проведених заходів за участю засобів масової інформації. 

 Державним архівом Сумської області складаються та надаються обласній 

державній адміністрації щомісячні плани основних організаційних заходів 

архіву, у яких передбачена участь громадськості та засобів масової інформації. 

У щоквартальних звітах подається інформація про виконання оргзаходів архіву 

та співпрацю зі ЗМІ. Щомісяця розробляються та подаються до 

облдержадміністрації плани медіа-заходів, що потребують висвітлення у 

всеукраїнських та місцевих засобах масової інформації. Звіти про проведену 

роботу за місяць надсилаються в управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю. Це дозволяє  інформувати широкий загал про 

діяльність архівної галузі області. Інформація розміщується на сайті у розділах 

«Інформуємо громадськість», «Доступ до публічної інформації» (поточна 

діяльність архіву). 
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 Для висвітлення взаємодії архіву з засобами масової інформації на 

офіційному вебсайті Державного архіву Сумської області створено рубрику 

«ЗМІ про нас». Інформація у рубриці оновлюється за потреби.  

 Укрдержархіву надані відповіді на запитальник щодо висвітлення 

діяльності Держархіву Сумської області у ЗМІ та співпрацю з інститутами  

громадянського суспільства у 2019 році.  

У 2020 році до знаменних та пам’ятних дат  будуть підготовлені он- 

лайнові виставки, радіопередачі та статті. 21 січня на сайті архіву розміщена 

он-лайнова виставка до Дня Соборності України.   

 

 

Начальник відділу                                                                    Інна ГОНЧАРОВА 

 

 


