NR. INVENTAR:
ARHIVELE NAŢIONALE

BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND COMITETUL REGIONAL BUCOVINA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

INVENTAR
Anii extremi: 1926; 1932-1933
5 u. a.

PREFAŢĂ

Fondul Comitetul Regional Bucovina al P.C.R. face parte din Arhiva Istorică
a Partidului Comunist Român.
Documentele pe care le conţine au fost create în 1921-1944 de Comitetul regional
P.C.R. Bucovina, Comitetul judeţean P.C.R. Bucovina şi Comitetul local P.C.R. Cernăuţi.
În concret este vorba despre: rapoarte de activitate, informări, corespondenţă,
rezoluţii, hotărâri, instrucţiuni, circulare, manifeste, „fluturaşi” ş.a.
Totodată, sunt conţinute următoarele ziare: „Die Rote Bukowina” (Bucovina
Roşie), „Mitelungen” (Buletinul) – editate de Comitetul regional PCR Bucovina; „Der
Rote Stern” (Steagul Roşu), editat de Comitetul local PCR Cernăuţi; şi „Alegătorul
Roşu”, organ al alegătorilor din Valea Cosminului.
Potrivit Planului metodic de lucru al Arhivei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român documentele au fost păstrate în două mape: prima, „mapa de studiu”,
era constituită din copia sau originalul documentului, iar în „mapa de rezervă” se
păstrau celelalte exemplare ale acestuia. În mapa folosită pentru studiu se găseşte
ataşată o notă de relaţie în care se specifică sursa de provenienţă a documentului (ex.
document provenit din Fond nr. 1, dosarul nr. 168, fila 60).
Inventarul conţine 114 u.a., reprezentând 0,45 m.l. El cuprinde două părţi, una de
la instituţia creatoare, iar cealaltă prelucrată arhivistic la Arhivele Naţionale. Prima
parte a fost microfilmată de creator.
Documentele vor putea fi consultate în copie, în vederea protejării integrităţii
originalelor, care sunt în mare parte pe suport de hârtie foarte subţire, scrise de mână,
în cerneală.
16 februarie 2012

Consilier principal,
Mircea Stănescu
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– Documentar cu privire la fondurile şi colecţiile arhivistice aflate în Arhiva C.C. al
P.C.R., f. 14.
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Cuprinsul unităţii arhivistice
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Raport nesemnat care descrie situaţia
politică, lipsa de legături cu celelalte organizaţii
politice şi crearea unui comitet de iniţiativă.
Originale.
Manifest intitulat: „Tovarăşi şi Tovarăşe!
Ţărani şi Muncitori!” lansat de 1 Mai.
Copie, traducere.
Fluturaş care cheamă masele la proteste şi
demonstraţii pentru eliberarea din închisoare a
antifasciştilor din Germania, România şi Bulgaria.
Original.
Lb. germană.
Manifest nesemnat lansat cu ocazia
aniversării a 8 ani de la moartea lui Lenin şi
răspândit în judeţul Storojineţ.
Original, traducere.
Manifest al Comitetului Local Raional … al
P.C.R. intitulat: „Muncitori, ţărani, popor umilit”
lansat cu ocazia zilei de 1 Mai şi răspândit în
comuna Ciornohuzi judeţul Storojineţ.
Original, traducere.
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