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О. Н. Волкотруб*

ХХІ МІЖНАРОДНИЙ АРХІВНИЙ ДЕНЬ
7–8 листопада 2011 р. у конференц-залі готелю NH Hotel (м. Трієст, Італія) у рамках 21-го Міжнародного архівного дня та Осінньої
архівної школи відбулася Міжнародна архівна конференція. Організатором конференції виступили Міжнародний інститут архівної науки в
Трієсті та Мариборі (IIAS) та Державний архів міста Трієст. Підтримку
в організації заходу надали Генеральне управління архівами в Італії та
Центральна Європейська Ініціатива (CEI).
У конференції взяли участь представники країн-членів IIAS, а
саме: Австрії, Білорусі, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини,
Словенії та Чорногорії, а також гості з Великобританії, Боснії та Герцоговини, Греції, Естонії, Ізраїлю, Малайзії, Португалії, Румунії, Сербії,
США, Туреччини, Хорватії, Швейцарії та України.
На відкритті конференції пролунали привітання членів організаційного комітету: Грації Тато, директора Державного архіву міста Трієст
(Італія), Антоніо Дентоні Літта, Президента Асамблеї Інституту архівної науки в мм. Трієсті та Мариборі (Італія), Лучіано Скала, директора
Генерального управління архівами Міністерства культури Італії, а також гостей заходів: Франчі Демсара, директора Словенської науководослідної агенції у м. Любляні (Словенія), Френка Кенглера, мера міста
Марибор (Словенія), Роберто Косоліні, мера міста Трієст (Італія) та Девіда Ліча, генерального секретаря Міжнародної Ради Архівів (Шотландія), який вдруге поспіль став учасником конференції.
Міжнародний архівний день вкотре став форумом для обговорення
нагальних проблем архівної галузі. Цього року конференцію було присвячено двом темам: “Європейські архівні проекти: досвід, плани та
майбутнє” та “Архіви в сучасному суспільстві”. Офіційними мовами
виступів були італійська, англійська та словенська.
У рамках першої секції роботи конференції учасники мали змогу
поділитись досвідом втілення європейських проектів у своїх країнах.
Загалом було виголошено шість доповідей, з яких найбільшої уваги заслуговує доповідь д-ра Йозефа Хануса, голови Департаменту архівів і
реєстрації Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

* Волкотруб Ольга Нилівна – аспірант Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
© О. Н. Волкотруб, 2011

220

інформація і рецензії

Організатори та учасники
21-го Міжнародного
архівного дня, м. Трієст (Італія).
Зліва направо:
П. П. Класінц (Словенія),
М. Тан Маркез (Малайзія),
А. Дентоні Літта (Італія),
Г. Тато (Італія) ,
Д. Ліч (Швейцарія),
М. Ларін (Росія),
Ф. Н. Агуадо Гонсалес (Іспанія),
А. Рибаков (Білорусь).

Директор Державного архіву міста Трієст (Італія) д-р Грація Тато
вітає учасників 21-го Міжнародного архівного дня.
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Виступ Голови Департаменту архівів і реєстрації Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки д-ра Йозефа Хануса.

У доповіді йшлося про втілення таких європейських проектів у
рамках збереження культурної спадщини, як “MIP” (Тимчасові металеві частки в папері), “InkCor” (Збереження паперу, який містить залізо-рослинне чорнило*), “Papylum” (Застосування хемілюмінесценції
як новаторського засобу при збереженні паперу), “Papertreat” (Оцінка
процесів масової декислотизації) “SurveNIR” (Використання ближньої
частини спектру інфрачервоного випромінювання при дослідженнях),
“СOST Action D42” (Хімічний вплив умов внутрішнього середовища
на культурні артефакти) та “IDAP” (Спроби зменшити ступінь пошкодження пергаменту). Втілення цих проектів є на сьогодні важливою
складовою тісної співпраці між архівами та бібліотеками на національному та міжнародному рівнях, основною метою якої є збереження, запобігання руйнації та відновлення пошкоджених частин документів і
пам’яток – унікальної частини культурної спадщини людства.
На другій секції конференції розглядались питання ролі та розвитку
архівних установ у сучасному суспільстві. Загалом було виголошено

* Залізо-рослинні чорнило – чорнило із солей заліза та дубильних кислот
рослинного походження, які використовувались з XII до XIX ст.
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Виступ директора Міжнародного
інституту архівної науки
в Трієсті та Мариборі (IIAS)
проф. Петера П. Класінца.

понад двадцять доповідей, в яких обговорювались питання архівного
законодавства та основні напрями розвитку архівних установ у різних
країнах світу, а також підвищення їх ролі у суспільстві.
Професор Петер П. Класінц, директор Міжнародного інституту архівної науки в Трієсті та Мариборі, у своїй доповіді окреслив процес
еволюції взаємовідносин архівів та суспільства від минулого до сьогодення. Доповідач також відзначив позитивні зміни, які сталися в архівних системах різних країн світу – зростання кількості нових будівель
та реконструкція старих для розміщення архівів, збільшення кількості
працівників архівної сфери та студентів, які вивчають архівну справу,
розширення співробітництва та обмін досвідом між архівістами різних
країн.
Доповіді представників делегацій Білорусі (Андрій Рибаков), Ізраїлю (Ілляна Будовскі), Польщі (Магдалена Марош), Росії (Михайло Ла-

Виступ директора Білоруського
науково-дослідного інституту
документознавства та архівної
справи (БелНИИДАД)
А. Є. Рибакова.
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Виступ директора Всеросійського науково-дослідного інституту
документознавства та архівної справи професора М. В. Ларіна.

Під час роботи 21-го Міжнародного архівного дня,
м. Трієст (Італія).
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рін), Словенії (Мирослав Новак та Зденка Семлік Рай) були присвячені
тенденціям розвитку архівних установ та загалом ситуації в архівній
галузі в їхніх країнах.
Зокрема Андрій Рибаков, директор Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, зазначив, що за
останні роки архіви Білорусі стали більш відкритими, значно розширився доступ до архівних фондів і документів. Нині в Білорусі проводяться виставки, у тому числі й віртуальні, та публікуються архівні
документи, що є результатом співпраці між архівами, бібліотеками, музеями та науково-дослідними установами. Білоруські архіви відіграють
важливу соціальну роль у суспільстві.
Михайло Ларін, директор Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, у своїй доповіді акцентував увагу на змінах статусу архівів в Росії за останнє 20-річчя, що
відбувалися під впливом політичних, соціально-економічних та суспільних факторів. Також доповідачем були представлені основні напрями розвитку архівної справи в Росії, а саме: впровадження сучасної
програми інформатизації архівної справи, вирішення питань довгострокового збереження електронних документів та підвищення суспільної
ролі архівів.
У доповідях представників Австралії (Сью МакКеміш та Енн Дж.
Гілліланд), Чорногорії (Сніжана Пейович) та Швейцарії (Крістіна Біанчі) піднімались питання сучасної архівної освіти – підготовки архівних
кадрів та вимоги до професії архівіста.
На завершальному етапі роботи конференції відбулася 26-а Асамблея членів IIAS за участю генерального секретаря МРА Д. Ліча, на якій
було визначено теми конференції у 2012 р. – “Управління документами
на нових матеріальних носіях” та “Будівництво нових і реконструкція
старих приміщень архівів”.
Матеріали конференції опубліковано у щорічному виданні часопису “ATLANTI” (№ 21, 2011 р.), який є друкованим органом Міжнародного інституту архівної науки в Трієсті та Мариборі.

