Шановні архівісти!

Вітаю Вас із ювілейною датою 95-річчям архівної системи Донецької
області. Архівна справа є самостійним
напрямком діяльності суспільства. За
цей час пройдено нелегкий шлях
створення архівної системи в області,
пошуку нових ідей, форм та напрямків
в роботі.
У 1922 році створено губернське
архівне управління при Донецькому
губвиконкомі. З того часу в губернії започатковано збір архівних документів
установ, які заклали підгрунття для формування історичної спадщини регіону.
Реорганізований у 1932 році Сталінський обласний архів при облвиконкомі
продовжив цей непростий шлях, і з часом став архівної установою, що
забезпечила гарантоване зберігання історії області.
Сьогодні архівна система області зайняла достойне місце у системі
архівних установ України. Вона має власне обличчя. В області існувала
найбільша в Україні мережа архівних установ низової ланки. Завдяки ентузіазму
та наполегливості архівістів зібрані документи, які свідчать про динаміку
розвитку області, її досягнення та новаторство. На їх сторінках вкарбовані імена
людей, що зробили значний внесок у розвиток кожної галузі. Архівні документи
існують у єдиному варіанті. Тому архівісти завжди робили все можливе, щоб
зберегти для суспільства історичну правду. Збережені архівні документи дають
можливість кожній людині прочитати історію області "без купюр".
В області створена мережа самостійних трудових архівів. За невеликий
проміжок часу прийнято майже півмільйона справ ліквідованих установ області,
за якими видано більше 400 тисяч довідок, що гарантовано забезпечили
соціальний захист громадян.
У 2005 році вперше в Україні держархівом області започатковано
створення фонду користування на історичні документи. Через рік проведено
вдалий експеримент щодо видачі оцифрованих документів у читальні зали
архіву.
Наші архіви завжди були відкриті та щедро ділилися своїми
напрацюваннями з архівістами інших областей. Ми збирали колег на міжобласні
семінари, ділилися своїм досвідом на сторінках власного архівного журналу"
Архивная летопись Донбасса". Архівісти Донеччини невпинно працювали над
тим, щоб робити свою справу краще.
На превеликий жаль, розвиток архівної системи області призупинявся у
часи лихоліття. Під час воєнних подій (1941-1943 рр.) робота архівів була

перервана на 2 роки. Архівні фонди та документи зазнали великих втрат. 1,5 млн.
документів області були знищені. Але завзятість, наполегливість донецьких
архівістів подолали наслідки війни. За 70 років мирного часу сховища
держархіву області поповнилися 2,0 млн. документів Національного архівного
фонду.
У 2014 році знову для архівістів державного архіву області настав час
випробувань. Воєнні події на території області змусили нас покинути стіни
рідного архіву. Частина архівів працюють у зоні бойових дій, частина - в
прифронтовій зоні. З тугою в серці згадуємо архіви, що залишилися по той бік
лінії розмежування. В нас болить душа за фонди, які залишилися на окупованій
території.
Зараз ми відроджуємо роботу архівної системи на новому місті. Ми
любимо свою справу, намагаємося не стояти на місці, з гідністю долаємо
труднощі. І навіть в такий нелегкий для нас час напрацьовуємо нові форми
роботи в умовах переміщення.
Але ми віримо у перемогу добра, встановлення миру в Україні і наше
повернення додому. І тоді ми докладемо зусиль, щоб якомога скоріше подолати
воєнні наслідки та відродити архівну систему регіону у повному обсязі.
Шановні колеги, ювілей - це чудова можливість оцінити досягнуте,
відкоригувати перспективи та йти до нових цілей та звершень.
Вірю, що Ваше відношення до своїх професіональних обов'язків є
запорукою дбайливого зберігання та примноження культурних цінностей.
Завдяки Вашій невпинній праці, професіоналізму та небайдужості до обраної
професії продовжується збір історії Донецького краю.
Щиро бажаю Вам здоров'я, ефективності у прийнятті рішень на благо
збереження історії області, спільності думок, подальших успіхів та здобутків на
благо служіння людям. Нехай в Ваших душах панує мир та злагода, у справах мудрість та виваженість.
Зі святом, шановні колеги!
Директор державного
архіву Донецької області
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