
25  травня  в  ході  колегії  Хмельницької
облдержадміністрації  голова
облдержадміністрації Олександр Корнійчук
вручив  директору  Державного  архіву
Хмельницької області Володимиру Байдичу
Подяку  Прем’єр-міністра  України  за
багаторічну  сумлінну  працю,  високий
професіоналізм, вагомий особистий внесок
у  забезпечення  реалізації  державної
політики в галузі архівної справи.

Державний  архів  Хмельницької  області  з
виданням  «Красилівщина  в  роки  Другої
світової  війни:  збірник  документів  та
матеріалів»  здобув  першу  премію  на
Обласному  конкурсі  науково-дослідних
робіт  в  номінації  «Гуманітарні  науково-
дослідні  роботи»,  який  щорічно
проводиться  Хмельницькою  обласною
радою до Дня науки. 
Збірник  документів,  над  яким  працювали
науковці  Державного  архіву  області,
Кам’янець-Подільського  національного
університету  ім.  І.Огієнка,  освітяни
Красилівщини,

став  черговим  виданням  серії  «Праці  Державного  архіву
Хмельницької  області»  (випуск 13)  та  вийшов за  підтримки
Хмельницької  обласної  громадської  організації  архівістів  та
дослідників  Поділля  та  Південно-Східної  Волині  «Поклик
віків»,  Красилівської  райдержадміністрації  та  Красилівської
районної ради.     
Видання  містить  архівні  документи,  матеріали,  газетні
публікації, спогади про життя населення Красилівщини в роки
Другої світової війни.
На урочистій церемонії нагородження, що відбулась 19 травня
у сесійній залі Хмельницької обласної ради, переможну першу
премію  від  голови  обласної  ради  Михайла  Загородного
отримали  директор  Державного  архіву  області  Володимир
Байдич,  професор  Кам’янець-Подільського  національного
університету Олександр Завальнюк, науковці  Державного архіву області Юрій Олійник,
Віталій Галатир, Тетяна Павлунішена, директор школи с. Кузьмин Красилівського району
Олександр Байдич.

  



В рамках  відзначення  95-річчя
архівної  справи  у
Хмельницькій  області  в
Державному  архіві  області
відкрито  виставку  «Архіви
України: минуле й сьогодення».
В  експозиції,  яка  ілюструє
утворення  та  становлення
діяльності  архівних  установ
Хмельниччини,  представлені
понад  40  документальних
матеріалів:  рішення
центральних  та  місцевих
органів  влади  з  розвитку
архівної  галузі  починаючи  з

1920-х  років,  збірки  законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  наукові  періодичні
видання з архівної сфери різного періоду, сучасні архівні інформаційно-довідкові видання,
методичні матеріали та розробки.
У 2017 році до 95-річчя архівної справи на Хмельниччині окрім виставкових заплановано
здійснити комплекс таких заходів:
-  екскурсії  для  учнівської  та  студентської  молоді  постійно  діючими  тематичними
виставками Державного архіву області;
- створення та інформаційне наповнення постійних рубрик «З історії архівної справи на
Хмельниччині» на веб-сайті Державного архіву області, в ефірі ХРД «Поділля-центр», на
обласному та FM-радіо, в місцевих (обласних та районних) періодичних виданнях;
-  підготовка  та  подання  на  розгляд  сесії  обласної  ради  Обласної  програми  розвитку
архівної справи на 2017-2020 роки; 
- проведення круглих столів та інших публічних заходів з питань архівної справи;
-  підготовка  до  видання  наукових  досліджень  «Нариси  з  історії  архівної  справи  на
Хмельниччині»,  «Постать
Я.Гальчевського  в  документах»,
«Українська  революція  на  Поділлі:
Старокостянтинівщина  в  добу  УНР»,
вісника Державного архіву Хмельницької
області «Подільська старовина»;
-  організація  Міжнародної  конференції
«Історія  Подільської  губернії  та
Хмельниччини в архівних документах та
дослідженнях  науковців»  до  95-річчя
архівної справи на Хмельниччині.


