ПРОГРАМА
Наукових читань, присвячених 125-літтю
Вадима Модзалевського
13 вересня 2007 р.
Наукове забезпечення:
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Місце проведення:
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України,
Київ, вул. Володимирська, 22а

Порядок денний
09.00–9.45

Реєстрація учасників

09.45–12.00

Перша пленарна сесія

12.00–12.30

Кава-брейк

12.30–14.30

Друга пленарна сесія

14.30–15.00

Перерва на обід

15.00–15.30

Огляд архівної виставки

15.30–17.30

Третя пленарна сесія

17.30–18.00

Підбиття підсумків

Перша пленарна сесія
Вадим Модзалевський у колі перших керівників архівної служби України
9.45–12.00
Модератор – Георгій ПАПАКІН, д. і.н. (Держкомархів України)

9.45–10.00
Вступне слово – Ольга ГІНЗБУРГ,
Голова Державного комітету архівів України
Валерій СМОЛІЙ – академік НАН України, директор Інституту історії України,
НАН України

10.00–12.00
Доповідачі:
Людмила ПРИХОДЬКО, к. і. н.
(Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)
“Олександр Грушевський як керівник першого державного органу управління архівною
справою України і особистість”
Ганна ВОЛКОТРУБ, к. і. н. (УНДІАСД)
“Пилип Клименко на чолі
архівної служби УНР”
Олександр КОВАЛЕНКО к. і.н, проф.
(Чернігівський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка)
“Вадим Модзалевський: людина, науковець, організатор архівної справи”
Диспутанти:
Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ, к. і. н.
(ЦДАГО України)
Марина КОВТУН (УНДІАСД)
Оксана КОВАЛЬ (УНДІАСД)

Друга пленарна сесія
Наукові студії Вадима Модзалевського і сучасна історична наука України
12.30–14.30
Модератор – Ірина ВОЙЦЕХІВСЬКА д. і. н., проф. (Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка)
Доповідачі:
Сергій БІЛОКІНЬ, д. і. н.
(Інститут історії України НАН України)
“Вчений і його доба: хто мав рацію?”
Валерій ТОМАЗОВ, к. і. н.
(Інститут історії України НАН України)
“Внесок Вадима Модзалевського
у розвиток генеалогії”
Олексій ЯСЬ, к. і. н.
(Інститут історії України НАН України)
“Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського
та їхній вплив на українську зарубіжну історіографію 1940–1980-х рр.”
Диспутанти:
Ірина МАГА, к. і. н. (УНДІАСД)
Георгій ПАПАКІН, д. і. н
(Держкомархів України)
Сергій ГАЛЬЧАК, к. і. н.
(Держархів Вінницької обл.)
Анна АЛЕКСЕЄНКО (ЦДНТА України)

14.00–15.00
перерва на обід

Третя пленарна сесія
Ідеї Вадима Модзалевського і розвиток архівної справи України
15.00–17.30
Модератор – Ірина МАГА, к. і. н.
(УНДІАСД)
Леонід СКРИПКА, к. біол. н.
(ЦДАМЛМ України)
“Будинок “бурси” в контексті історії українських архівів”
Георгій ПАПАКІН, д. і. н
(Держкомархів України)
“Вадим Модзалевський як археограф і організатор архівної справи”
Наталія ХРИСТОВА, к. і. н, ст. наук. сп. (УНДІАСД)
“Доступ до архівної інформації в контексті ідеї про Національний архів”
Диспутанти:
Ірина ВОЙЦЕХІВСЬКА д. і. н., проф.
(Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка)
Ігор ГИРИЧ, к. і. н
(Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського)
др. Владислав БЕРКОВСЬКИЙ
(ЦДАВО України)

17.30–18.00
підбиття підсумків

