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ПОВІДОМЛЕННЯ

ВИВЧЕННЯ АРХІВІВ КОМУНІСТИЧНИХ СПЕЦСЛУЖБ: ТЕОРІЯ
ТА ПРАКТИКА

23 травня 2016 р. у приміщенні Вченої ради Київського національного
університету імені Тараса Шевченка відбулося два наукові заходи, організовані
Центром дослідження визвольного руху (ЦДВР).

Спочатку пройшов семінар для студентів «Робота з архівними
документами». З вітальним словом виступили директор Українського
інституту національної пам’яті (УІНП) В. Вятрович, декан історичного
факультету КНУ ім. Т. Шевченка І. Патриляк та директор Інституту суспільних
досліджень В. Панченко. Вони наголосили, що відкриття архівів
комуністичних спецслужб дає широке поле для досліджень та спонукає до
перегляду усталених в історіографії тверджень.

Керівник управління УІНП І. Кулик виголосив доповідь «У пошуках
джерел. Як працювати з архівами, які зберігають матеріали радянських
спецслужб», в якій навів інформацію про архіви, умови праці в них та
перспективи їх розвитку, охарактеризував інформаційний потенціал
основних фондів. Доповідач наголосив на необхідності передачі архівів
радянських спецслужб від українських силових структур до цивільного
архіву при УІНП.

Науковий співробітник ЦДВР І. Бігун розповів про ката українських
націоналістів В. Вірзінга та суд на ним. Лектор, використавши документи
Державного архіву м. Нюрнберга (Німеччина), розкрив історію протистояння
підпілля ОУН з нацистським режимом в особі гестапівця Вільгельма Вірзінга.
Після Другої світової війни за позовом оунівців нациста було засуджено до
тюремного ув’язнення.

На семінарі відбулося нагородження фіналістів конкурсу студентських
наукових робіт «Український визвольний рух 1920-х - 1950-х років» за
2015 р. У конкурсі взяло участь 25 студентів із вищих навчальних закладів
Житомира, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Кривого Рогу, Києва,
Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Черкас та Чернігова.
Переможцями стали І. Радченко з Чернігова (1 місце), В. Ярич з Кам’янця-
Подільського (2 місце) та Д. Кулінський із Житомира (3 місце).

Потім  відбувся міжнародний круглий стіл «Архіви комуністичних
спецслужб. Центральноєвропейський досвід та практика» за участю
зарубіжних і вітчизняних фахівців. Модератором заходу був директор
Галузевого державного архіву Служби безпеки України А. Когут. Доповіді
виголосили директор Бюро з надання доступу та архівації документів
Інституту національної пам’яті (Польща) Рафал Леськевич та колишній
директор Інституту досліджень тоталітарних режимів (Чехія) Павел Жачек.
Перший доповідач розповів про польський досвід управління архівами
комуністичних спецслужб, другий - про особливості фондів та документів
комуністичних спецслужб.

Українським досвідом у цій справі поділилися начальник управління
інституційного забезпечення політики національної пам’яті УІНП І. Кулик
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та заступник директора ГДА СБУ В. Бірчак. У дискусії взяли участь
представники центральних державних архівів України, науковці, журналісти
та громадські діячі.

Учасникам семінару і круглого столу було презентовано спільне
видання Українського інституту національної пам’яті та Центру
дослідження визвольного руху «Документи комуністичних спецслужб у
Європі. Путівник мережею архівів». Редактори книги - Р. Леськевич,
П. Жачек, її українського видання - О. Ісаюк та В. Бірчак. Книга вийшла у
львівському видавництві «Часопис». У ній подана інформація про архіви
колишніх комуністичних спецслужб Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії,
Словаччини, Угорщини та Чехії.

В обох наукових заходах взяли участь доцент кафедри теорії та історії
держави і права СумДУ В. Власенко та студентка юридичного факультету
СумДУ О. Сапсай.
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