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25 грудня 2012 р.
Шановний п. Миколо Орлов!
Гуверівський інститут війни, революції та миру був створений у 1919 р. тридцять
першим президентом США Гербертом Гувером, як дослідницький інститут для вивчення
проблем міжнародних відносин, конфліктів і політичних змін.
Майже за 100 літню діяльність Гуверівським інститутом при Стенфордському
університеті в США зібрано колосальний матеріал про події в Російській імперії, СРСР і
Східній Європі за все ХХ століття. Свої архіви Гуверівському інституту передали генералбарон Петро Врангель, генерал Микола Юденіч, Імператриця Марія Федорівна, есертрудовик Олександр Керенський та інші відомі історичні постаті. Всі ці документи
знаходяться у вільному та безкоштовному доступі для всіх дослідників і бажаючих.
На жаль, газетних, журнальних та архівних матеріалів різноманітних організацій та
політичних партій і громадянських рухів, які ведуть свою діяльність в Україні, в Архіві
Гувера дуже мало. А відсутність даних документів у різних загальнодоступних архівних
установах як в Україні, так і закордоном може привести до неповної картини політичного
минулого, яку описуватимуть дослідники та історики в майбутньому.
Діяльність Вашої організації дуже важлива для сучасної України. Архіву
Гуверівського інституту було б за честь мати якомога більше різних матеріалів, що
стосуються Вашої діяльності. Звертаюся до Вас з величезним проханням поповнити
Архів Гувера старішими друкованими виданнями «Здолбунів CITY» і надсилати по 1
примірнику кожного видання у 2013 році на адресу:
Архів Гувера
Обертас Олесь
вул. Урицького, 25, оф. 131
м. Київ – 035, Україна, 03035
Також щиро прошу передати інші поточні та архівні матеріали, що стосуються
діяльності Вашої організації НГО «ЗЕОН»: журнали, брошури, листівки, плакати,
програми, книги, методички, прес-релізи тощо.
Передані Вами матеріали будуть включені до нашого фонду, описані і надані дослідникам
і всім охочим для вивчення і опрацювання.
З повагою,
від імені Гуверівського інституту
при Стенфордському університеті
кандидат філологічних наук,
Олесь Обертас,
тел.: 050-903-08-10, 096-56-000-76, 093-200-13-15,
e-mail: obertas@bigmir.net

