
Дана анкета покликана показати наявний стан архівних матеріалів осередків СУМу, а 

також можливості їх впорядкування та досліджень. Великим побажання є формування 

відповідей не просто «так» чи «ні», але детальніше подавати інформацію щодо наявних 

матеріалів.  

 

Стан архівної спадщини 

осередку _______________ . 

 

 

Базова інформація про осередок: 

 

1. Рік заснування осередку. 

2. Які відомі спортивні, мистецькі, освітні чи інші структури існували при осередку? 

3. Яка кількість членства є сьогодні і на коли припадав пік по чисельності (та скільки 

осіб було)? 

4. Чи існує канцелярія чи інше приміщення, де зберігаються старі документи та інші 

сумівські матеріали?  

5. Які є особливості осередку (у порівнянні з іншими)? 

 

Писемні/друковані пам’ятки: 

 

1. Чи існує книга з історією осередку? Якщо «так», то якого року видання? 

2. Чи збережені протоколи засідання управ, осередкових зборів? Якщо «так», то за які 

роки? Де зберігаються? 

3. Чи випускалися в осередку обіжники і якщо «так», то чи є збережені і за які роки? 

4.  Чи існують приватні архіви чи спогади сумівців з осередку? Якщо «так», то кого і 

де зберігаються? 

5. Чи існують вирізки із місцевої преси (української та чужинської) із згадками про 

діяльність осередку чи інших сумівських структур? Якщо «так», то де, чи у кого 

зберігаються?    

6. Чи існують офіційні листи, звернення, документи (вхідна/вихідна документація) 

від представників місцевої влади чи інших структур? Якщо «так», то де 

зберігається і за які роки? 

7. Інше, що є в осередку і підлягає писемним чи друкованим пам’яткам… 

 

  Матеріальні пам’ятки: 

 

1. Чи є збережені старі прапори осередку та відділів? 

2. Чи збережені старі зразки одностроїв, нашивок (можливо ручно-вишитих)? 

3.  Чи збережені «стяжки», значки, листівки, плакати та запрошення з різних 

ювілейних чи пам’ятних подій? 

4. Вигляди емблем з таборів чи інших акцій? 

5. Фотографії з діяльності осередку? Чи існує єдина база фотографій (фотоальбоми) 

осередку чи оселі? За які роки? Яка приблизна кількість фото? 

6. Будь-які інші матеріальні пам’ятки (різьблені сумівські чи національні емблеми, 

вивіски з домівок, ювілейні ручки, годинники чи що інше…) 

 

«Жива історія» (в цій точці біля кожного пункту варто вказувати не лише ім’я та прізвище, але й 

коротку характеристику особи – посаду, яку обіймав чи інші характерні прикмети, які мають стосунок 

до питання. Для осіб старшого віку варто також вказувати вік та стан їхнього здоров’я) 

 

1. Перелічіть живих осіб з осередку чи Вашої місцевості, які були у СУМі в таборах 

DP Німеччини чи Австрії. 



2. …, які були при заснуванні осередку, оселі. 

3. …, які очолювали управу осередку, чи довголітньо працювали на осередковому 

рівні. 

4. …, які були активні на крайовому, світовому рівні.  

5. …, які брали участь-організовували акції протесту. 

6. …, які були активні на міжнародній арені. 

7. …, які відповідали за мистецьку, освітню, спортивну чи іншу діяльність осередку. 

…, які були редакторами видань чи є істориками або ж особами, які збирають історичні 

відомості з життя осередку.   

 

 Характеристика околиці: 

1. Які українські установи існують в даній місцевості, які займаються історією 

діаспори і можуть мати відомості про СУМ (музеї, наукові структури тощо) 

2.  Хто із знавців історії діаспори проживає в даній місцевості? 


