
Про роботу Державного архіву Сумської області із ЗМІ у 2020 році

У 2020 році Держархівом Сумської області було підготовлено та 
розміщено на офіційному вебсайті Д А С О -13  оп-ііпе виставок. 
Демонструвалося 247 документів. На сайті Держархіву до знаменних та 
пам’ятних дат опубліковані статті: «З історії табору військовополонених у 
Конотопі 1941-1945 рр.», «Знаковий документ сучасної історії України» (до 
30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України), 
«Розвиток архівної справи на Сумщині в 20-х-30-х роках 20 столітгя». До 
знаменних і пам'ятних дат підготовлені та прозвучали на Українському радіо: 
Суми радіопередачі: до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні «З історії табору військовополонених у м. Конотоп (1941-1943 рр.)», 
до 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України, до Дня 
захисників України.

09 жовтня 2020 року директор Державного архіву Сумської області 
Ю.Олійник взяв участь у презентації монографії дослідника В.Олицького 
«Калнишева справа не вмре, не загине», яка відбулася в конгрес--центрі 
Сумського державного університету за участю ЗМІ.

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 30.06.2020 № 86 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.

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.

Для висвітлення взаємодії архіву з засобами масової інформації на 
офіційному вебсайті Державного архіву Сумської області у розділі 
«Інформаційна діяльність» 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 2020 році. У 2021 році до знаменних та 
пам’ятних дат будуть підготовлені он-лайнові виставки, радіопередачі та 
статті.

Для найбільш ефективної комунікації з громадськістю Державним 
архівом Сумської області створено у 2020 році власну сторінку у соціальній 
мережі РасеЬоок. З метою поширення інформації про діяльність архів 
розміщує на ній оголошення про зміни в режимі роботи в умовах пандемії, 
інформацію про виставки оп-1іпе, статті, відомості про оприлюднення на 
сайті оцифрованих документів тощо.

Взаємодія із ЗМІ покладена на відділ інформації та використання 
документів. Ця функція є додатковою до основних посадових обов’язків 
співробітників відділу. Однак досягнення ефективної співпраці із ЗМІ можливе 
лише за злагодженої співпраці усіх відділів архіву.

Співпраця із ЗМІ дозволяє оперативно інформувати широкий загал про 
діяльність архівної галузі області, формує суспільну думку щодо необхідності 
збирання та збереженості архівних документів, популяризує документи, 
підвищує зацікавленість до історії рідного краю.
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