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Центральний державний ар-
хів-музей літератури і мистецтва 
України  – одне з найбільших ар-
хівосховищ Європи літературно-
мистецького профілю.

ЦДАМЛМ України було ство-
рено 4 травня 1966 р. постановою 
Ради Міністрів УРСР, з 1 серп-
ня 1967 р. установа розпочала 
свою діяльність. Архів розташо-
вано на території Національно-
го заповідника “Софія Київська”,  
в приміщенні кол. Софійської 
бурси, пам’ятці історії архітек-
тури другої половини XVIII ст.  
(1763–1767 рр.). 

Першим директором було 
призначено історика, музикоз-
навця Л. А. Проценко. Поста-
нова Ради Міністрів УРСР від 
27.08.1968 р. № 451 зобов’язувала 
творчі спілки, організації, уста-
нови літературно-мистецького 
профілю передавати до архіву-
музею документальні матеріали.  
Вперше в історії архівної систе-
ми України новостворена установа 
повинна була приймати на постій-
не державне зберігання документи 
діячів української культури.

Постанова Ради Міністрів 
Української РСР про створення 
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Фактично, було створено багатопро-
фільну установу, яка, зберігаючи та ви-
користовуючи архівні документи, му-
зейні предмети, друковані видання, не 
мала аналогів у архівній системі УРСР.  
З другої половини 1970-х рр. діяль-
ність ЦДАМЛМ України спрямо-
вувалася досвідченими архівіс-
тами – директором М. Крячком 
(1977–1999), заступником дирек-
тора З. Сендиком (1976–1995).  
В цей період до архіву надійш-
ло багато документів як особово-
го так і офіційного походження.  
У 1999–2005 рр. ЦДАМЛМ України 
очолював Ю. Кулініч, а з 2005 р. –  
Л. Скрипка. 

Більшість фондів установ і ор-
ганізацій були започатковані  
в другій половині ХХ ст. і про-
довжують поповнюватися сьо-
годні. Серед них – фонди Коміте-
ту із Національної премії України  
імені Тараса Шевченка, державних 
спеціалізованих підприємств в галузі 
літератури і мистецтва, філармонії, 
творчих спілок, театрів, танцюваль-
них, хорових колективів, оркестрів, 
концертних об’єднань, цирків, кі-
ностудій, видавництв, редакцій газет 
і журналів тощо.

Почесний знак лауреата 
Національної премії 
України імені Тараса 

Шевченка. 
Одного з 

фондоутворювачів 
ЦДАМЛМ України

Директор ЦДАМЛМ 
України Л. В. Скрипка

Колектив ЦДАМЛМ 
України
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Нині в ЦДАМЛМ України постійно 
зберігаються фонди 117 установ і органі-
зацій (116189 од. зб.).

Складовою джерельної бази 
ЦДАМЛМ України є 1392 особових 
фонди (293403 од. зб.). В особових 
фондах діячів української літератури  
і мистецтва XIX – поч. ХХ ст. зосереджені 
найвизначніші твори української класики.  

З початку 1990-х рр. розгорнулося ін-
тенсивне комплектування ЦДАМЛМ  
України документами зарубіжної украї-
ніки (Австралія, Бразилія, Великобри-

Архівне сховище 
ЦДАМЛМ України

Нові надходження з США  
до ЦДАМЛМ України 

танія, Канада. Німеччина, Росія, США, Франція, Чехія). 
Значну частину архівних фондів особового походження 

складають документи повоєнного періоду. Це фонди митців різ-
них поколінь: письменників, перекладачів, літературознавців, 
мистецтвознавців, художників, архітекторів, режисерів театру  
і кіно, акторів, композиторів, співаків, бандуристів, етнографів, 
театрознавців, музикознавців, мовознавців, бібліографів тощо.

З початку 1990-х рр. розгорнулося інтенсивне комплекту-
вання ЦДАМЛМ України документами зарубіжної україніки 

(Австралія, Бразилія, Великобри-
танія, Канада. Німеччина, Росія, 
США, Франція, Чехія). Серед 
фондоутворювачів – визначні 
діячі української діаспори: пись-
менник І. Багряний, художник  
М. Бутович, публіцист Р. Рахман-
ний та ін.
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Бібліотечний фонд ЦДАМЛМ  
України налічує 105030 книг, 5699 
примірників журналів, 2436 підши-
вок газет. Науково-довідкова бібліо-
тека сформована на основі приватних 
колекцій, які надійшли до ЦДАМЛМ 
України разом з особовими докумен-
тами діячів літератури і мистецтва. 

Музейний фонд ЦДАМЛМ Украї-
ни (21322 музейних предметів) пред-
ставлений у комплексі меморіальних 
кабінетів діячів української культури 
ХХ ст., зокрема, письменника А. Ма-
лишка, композитора П. Майбороди, 
художника М. Глущенка, а також в му-
зейних сховищах.

З оригіналами  архівних докумен-
тів користувачі мають можливість оз-
найомитися в читальному залі архіву. 
Читальний зал забезпечений розгалу-
женим науково-довідковим апаратом 
до якого входять описи фондів, два ви-
пуски путівників (2003, 2005), каталог, 
автоматизована інформаційно-пошу-
кова система містить відомості щодо 
38798 осіб.

Працівники ЦДАМЛМ України ін-
формують установи і організації про 
склад і характер документів, викону-
ють тематичні та соціально-правові за-
пити, готують статті, огляди, збірники, 
радіо- та телепередачі, документальні 
виставки. 

 

Виставкова зала 
ЦДАМЛМ України

Меморіальний кабінет 
композитора П. І. Майбороди

Читальна зала 
ЦДАМЛМ України
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Окремим структурним під-роз-
ділом ЦДАМЛМ України є відділ 
“Літературно-мистецькі Плюти”  
в с. Плюти Обухівського району 
Київської області, до якого входить 
літературно-меморіальний будинок-
музей визначного українського дра-
матурга О. Корнійчука. 

Нині відділ здійснює широке коло 
діяльності, зберігаючи і використову-

ючи матеріали діячів літератури і мистецтва, які жили і твори-
ли в Плютах. Щороку, у травні, відділ проводить літературно-
мистецьке свято “Весна в Плютах”, на яке приїздять численні 
шанувальники творчості О. Корнійчука, письменники, актори, 
професійні та самодіяльні колективи.

Діяльність архіву – це діяльність його працівників, про-
фесіоналізм, знання, уміння і творчі здобутки яких відзначе-
них нагородами і подяками.
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