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Охарактеризовано Державний архів Київської області як центр соціальної комунікації. Встановлено,
що напрями комунікаційної взаємодії архіву з суспільством - це регулярні контакти зі ЗМІ, організація
екскурсій, виставок, лекцій для студентів, проведення на базі архіву навчальних і виробничих практик
студентів вищих навчальних закладів. Архів задовольняє інформаційні запити, організовує конференції, наукові
столи, проводить виїзні лекторії, співпрацює з архівами та музеями.
Ключові слова: соціальна комунікація, архів, комунікаційна взаємодія, інформаційні послуги і продукти,
соціальний інститут.

The present paper describes the State Archive o f Kyiv oblast as the center o f social communication.
It establishes the following directions o f the communication interaction o f the archive with the society: regular contacts
with mass media, organization o f excursions, exhibitions, lectures for students, arrangement o f on-the-job training and
educational internship o f higher educational institutions students on the basis o f archives. The archive manages
information requests, organizes conferences, scientific tables, conducts offsite lectures, cooperates with archives and
museums.
Keywords: social communication, archive, communication interaction, information services and products,
social institute.

Вимоги сьогодення й інформаційна революція висувають до багатьох соціальних
інституцій вимогу змінюватися, трансформуватися, підлаштовуватися до потреб користувача,
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:■ зширювати канали комунікації з суспільством. Не оминули такі зміни й архівну галузь
загалом і Державний архів Київської області (ДАКО) зокрема.
ДАКО - один з найбільших обласних архівів, структурний підрозділ Київської
власної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує
і-.іконання покладених на нього завдань [1, с. 2]. Сучасні напрями інформаційної діяльності
архіву охоплюють різні види комунікаційної взаємодії, починаючи від надання консультацій
громадянам, закінчуючи організацією електронних комунікацій.
Досліджуючи напрями комунікаційної взаємодії ДАКО з суспільством, за основу
ззято перелік, запропонований М. Васильченком, який у праці «Архів як центр соціальної
наукової комунікації» [2] виокремив основні напрями інформаційно-комунікаційної взаємодії
архівів і суспільства: задоволення наукових запитів дослідників; надання послуг з експертизи
цінності документі, участь представників архіву в експертних комісіях; задоволення запитів
громадян і юридичних осіб; взаємодія з навчальними закладами; екскурсійна діяльність;
взаємодія з соціальними інститутами (бібліотеки, музеї); виставкова діяльність; взаємодія
із засобами масової інформації; електронна комунікація; внутрішня архівна комунікація;
співробітництво як форма комунікаційного взаємозв’язку.
Відповідно до першого напряму, ДАКО виконує наукові запити, що стимулює процес
обміну інформацією, думками та зауваженнями між дослідниками різних галузей знань
та наукових дисциплін. По-друге, співробітники ДАКО надають консультації фізичним
особам-підприємцям, юридичним особам щодо складення номенклатури справ; експертною
комісією архіву погоджуються розроблені номенклатури справ; архів бере участь у формуванні
загальнодержавних правил архівного зберігання документів тощо. Починаючи з 2014 р.,
на веб-сайті архіву розміщено звіти про роботу ДАКО за рік. В них експертна комісія ДАКО
зазначає інформацію про основні організаційні заходи, забезпечення збереженості га державний
облік документів Національного архівного фонду (НАФ), створення та розвиток науководовідкового апарату до документів НАФ, організацію зберігання документів в архівних
підрозділах підприємств, установ і організацій, формування НАФ.
ДАКО плідно співпрацює з вищими навчальними закладами. На базі архіву студенти
пишуть курсові та дипломні роботи, широко використовують ретроспективну інформацію,
проводяться екскурсії. Зокрема, співробітниками архіву у 2016-2017 рр. були проведені
екскурсії для студентів Київського коледжу міського господарства та Національного
авіаційного університету, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова,
Територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району м. Києва,
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну та ін. [3].
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Тісна співпраця ДАКО з бібліотеками і музеями також є складовою соціальної
комунікації. Значна частина документів, яка відбиває підсумки функціонування музеїв,
передається на зберігання до ДАКО. Зокрема, в ДАКО зберігається фонд Музею-Архіву
Переходової доби, що досі так і не зайняв належного йому місця у вітчизняній історичній
науці загалом, і в українській архівістиці зокрема.
Ще одним напрямом розвитку комунікацій ДАКО є співпраця із засобами масової
інформації. Співробітники архіву регулярно є гостями радіопередач «Київські етюди»,
«Голос Києва», «Промінь надії». Крім участі у радіо- і телепередачах, співробітниками
ДАКО публікуються статті і наукові доповіді в газетах та журналах: «Київська правда», «Час
Київщини», «Макарівські вісті», «Київщина», «Культура і життя», «Вісник Сквирщини»,
«Слово Просвіти», «Архіви України».
Активною є робота ДАКО у напрямі встановлення міжнародних зв’язків. Одними
з останніх варто відзначити взаємозв’язки архіву з державними архівами Турецької
Республіки, міжнародною громадською організацією «Інтернаціональний союз» та ін.
Результати дослідження ДАКО як соціально-комунікаційного центру підтвердили
високий ступінь розроблення комунікаційної політики аналізованого архіву, його відповідність
сучасним вимогам суспільства, що змінюється - інформаційного.
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