Міжнародна діяльність УНДІАСД у 2011 р.
Міжнародна діяльність інституту у 2011 р. здійснювалась на підставі
угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках співпраці
державних архівних служб.
В складі офіційної української делегації директор УНДІАСД
О. Я. Гаранін взяв участь у черговій тристоронній зустрічі керівників
державних архівних служб України, Росії та Білорусі, що проходила з 03
по 06 жовтня у Великому Новгороді (Російська Федерація), де виступив з
доповіддю «Діяльність УНДІАСД по організації використання документів
Національного архівного фонду в межах реалізації програми «Архівні
зібрання України».
У рамках договору про співпрацю між БілНДІДАС, ВНДІДАС та
УНДІАСД, директор інституту О. Я. Гаранін та старший науковий
співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк взяли участь
у XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Документація в
інформаційному суспільстві: проблеми оптимізації документообігу», яка
проходила на базі Всеросійського науково-дослідного інституту
документознавства та архівної справи 26–27 жовтня у Москві. Доповідь
«Проблеми управління електронним документообігом в Україні та можливі
шляхи їх вирішення», з якою виступив Ю. С. Ковтанюк, викликала жвавий
інтерес серед учасників конференції.
Підготовлено та надіслано доповідь «До питання про українськоуральські книжково-бібліотечні зв’язки» (автор к.пед.н. С. С. Артамонова)
на VII Міжнародні книгознавчі читання «Бібліотеки та політика
відкритого доступу до інформації та знань», що проходили у Мінську
(Республіка Білорусь) 10–11 листопада 2011 року.
23 грудня директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у
засіданні круглого столу, присвяченого актуальним проблемам
документознавства, архівознавства, археографії з нагоди 20-ї річниці
утворення Білоруського науково-дослідного інституту документознавства і
архівної справи та в урочистих заходах з нагоди ювілею БілНДІДАС.
Старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу
С. С. Артамонова була запрошена до участі у ІІ Всеросійській науковій
конференції «Регіональні проблеми історії книжкової справи», що
проходила в м. Челябінську (Російська Федерація) 25–26 жовтня 2011 року.
Протягом 2011 року налагоджені зв’язки з архівістами Республіки
Казахстан. На їхнє запрошення старший науковий співробітник УНДІАСД
Ю. С. Ковтанюк взяв участь у конференції «Система електронного
документообігу. Вимоги часу», яка проходила у м. Астана 17 листопада
2011 року на базі Міністерства зв’язку та інформації Республіки Казахстан та
при сприянні АТ «Національні інформаційні технології», де виступив з
доповіддю «Концепція планування життєвого циклу електронного документа
в Україні (робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка
до передачі на архівне зберігання)».

На прохання директора Інституту історії Люблінського університету
імені
М. Складовської-Кюрі (Республіка
Польща)
співробітниками
інституту було надано консультації аспірантці інституту Ельжбеті
Маркувській з питань методологічного забезпечення описування архівних
документів в архівних установах України (11 липня 2011 р.).
Крім того, наукові співробітники УНДІАСД приймали участь в
наступних міжнародних конференціях та круглих столах:
















ІV Міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія.
Одеса», присвячена 55-річчю з дня відкриття Одеського історикокраєзнавчого музею (Одеса, 28–30 квітня)
Міжнародна науково-практична конференція «Електронне урядування
в умовах модернізації України» (Київ, Національна академія
державного управління при Президентові України, 17 травня)
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Документознавство.
Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти,
практики» (Київ, Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв, 17–19 травня)
V Міжнародний науковий семінар «Термінологія документознавства та
суміжних галузей знань» (Київ, Інститут державного управління у
Київському Національному університеті культури і мистецтв,
23 травня)
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження,
реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток» (Київ,
Національний науково-дослідний реставраційний центр України,
23 травня)
V Міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на
початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» (Херсон,
державний університет, 2–3 червня)
Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум2011: стратегії України в геополітичному просторі» (Ялта, 8–12 червня)
Міжнародний інноваційний форум країн СНД (Київ, виставковий центр
Київ-Експоплаза, 27–30 вересня)
Міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток
бібліотечного електронного середовища» (Київ, Національна бiблiотека
України імені В. I. Вернадського, 4–6 жовтня)

