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ВСТУП 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи» (зі змінами), «держава 

вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами 

культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами 

іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному 

порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, передавання, придбання або 

відтворення в копіях»1.  Обов’язки з централізованого обліку покладено цим 

законом на Державну архівну службу України (далі – Укрдержархів) та 

державні архівні установи. 

Водночас механізм обліку документів архівної україніки, прописаний у 

чинному нині «Порядку здійснення централізованого державного обліку 

документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України»2 (далі – Порядок), 

не відображає сучасних реалій розвитку архівної сфери, а подекуди 

спричиняє неабиякі труднощі, коли йдеться про облік тих документів, які не 

були передані Україні. На сьогодні вітчизняним архівам бракує дієвих 

рекомендацій щодо оптимальних механізмів ведення збору та фіксування 

відомостей про такі документи. У зв’язку з цим, мета цієї роботи – дослідити 

теоретичні та практичні засади обліку архівних документів національної 

культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, та документів 

іноземного походження, що стосуються національної історії, задля 

оцінювання доцільності та розроблення механізмів централізованого обліку 

архівної україніки.   

                                                           
1 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» № 3815-

XII  від 24 грудня 1993 р. [із змінами]. URL: https://bit.ly/3pZARJm (дата звернення: 
16.11.2021) 

2 Порядок здійснення централізованого державного обліку документів культурної 
спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 
стосуються історії України, затверджений наказом Головархіву України від 11.11.1999, 
зареєстрований у Мін’юсті 09.11.1999 за № 816/4109 (у редакції наказу Держкомархіву 
України від 12.06.2002 № 45). URL: https://bit.ly/3whUcoB (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3whUcoB
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Об’єктом дослідження є підходи різних держав (Білорусь, Польща, 

Естонія, Латвія, Литва, Україна) до виявлення документів культурної 

спадщини та документів іноземного походження, що стосуються 

національної історії і зберігаються за кордоном.  

Мета обумовила виконання таких завдань: 

– проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід збирання інформації 

про архівні документи національної культурної спадщини, що зберігаються 

за кордоном, та документи іноземного походження, що стосуються 

національної історії, а також їх обліку; 

– визначити підходи різних держав до обліку архівних документів 

національної культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, та 

документів іноземного походження, що стосуються національної історії; 

– на основі проведеного дослідження надати висновки і рекомендації 

щодо доцільності та механізмів централізованого обліку архівної україніки. 

Методологічною основою вирішення поставлених у роботі завдань є 

принципи системності та комплексності, які дали змогу дослідити теоретичні 

та практичні засади зарубіжного та вітчизняного досвіду обліку архівних 

документів національної культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, 

та документів іноземного походження, що стосуються національної історії, 

як цілісні комплекси пов’язаних між собою заходів та оцінити доцільність 

централізованого обліку архівної україніки і надати рекомендації щодо 

нормативно-правового врегулювання збору та фіксування інформації про ці 

документи на державному рівні.   

Основою роботи стали загальні логічні методи аналізу та синтезу, 

індукції та дедукції, аналогії, порівняння та узагальнення, за допомогою яких 

було проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвіди щодо організації 

збору та фіксування інформації про документи національної історії, які 

зберігаються за кордоном. Під час збирання даних щодо практичного досвіду 

вітчизняних державних архівів щодо обліку архівної україніки, а також 

практики зарубіжних колег щодо збирання та фіксування даних про 
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документи їхньої національної історії, які зберігаються за кордоном, було 

застосовано метод анкетування. Під час аналізу нормативно-правової бази, 

яка регулює ці питання в Україні та за кордоном було застосовано метод 

інтерпретації (тлумачення), спрямований на з’ясування змісту норми права з 

метою правильного її застосування. 

Для формулювання висновків і рекомендацій щодо доцільності та 

механізмів централізованого обліку архівної україніки було застосовано 

метод ретроспективного аналізу. 

Основною нормативно-правовою базою, на яку спираються положення 

аналітичного огляду, є: 

– Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР [зі 

змінами]; Закони України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII [зі змінами]; «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. № 

1068-XIV [зі змінами]; «Про Національну програму інформатизації» від 04 

лютого 1998 р. № 74/98-ВР [зі змінами]; «Про охорону культурної 

спадщини» від 08 червня 2000 № 1805-III [зі змінами];  

– Порядок здійснення централізованого державного обліку документів 

культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України, затверджений наказом 

Головархіву України від 11.11.1999, зареєстрований у Мін’юсті 09.11.1999 за 

№ 816/4109 [зі змінами]; 

–  рішення колегії Держкомархіву України від 17 січня 2001 р. «Про 

створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини 

України та документи іноземного походження з історії України»; рішення 

колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. «Про виявлення 

зарубіжної архівної україніки державними архівними установами»; 

– та інші нормативно-правові акти й методичні документи (перелік 

таких документів наведено в додатку 1). 

В аналітичному огляді розглядаються такі питання:  
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- Діяльність  з виявлення, опису та обліку документів з історії та 

культури Білорусі, що зберігаються за кордоном: особливості застосування 

термінів для позначення документів з історії та культури Білорусі, що 

зберігаються за кордоном; нормативно-правова основа діяльності з 

виявлення, опису та обліку документів з історії та культури Білорусі, що 

зберігаються за кордоном; порядок виявлення, опису, обліку та використання 

документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за кордоном; 

інформаційні ресурси з архівної білорусики; 30 

- Діяльність  з виявлення документів з історії та культури Естонії, що 

зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них: особливості 

застосування термінів для позначення документів з історії та культури 

Естонії, що зберігаються за кордоном; нормативно-правова основа 

діяльності з виявлення документів з історії та культури Естонії, що 

зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них; архівна естика 

на онлайн ресурсах; 

- Діяльність  з виявлення документів з історії та культури Латвії, що 

зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них: особливості 

застосування термінів для позначення документів з історії та культури Латвії, 

що зберігаються за кордоном; нормативно-правова основа діяльності з 

виявлення документів з історії та культури Латвії, що зберігаються за 

кордоном, та фіксування відомостей про них; інформація про документи 

історичної спадщини, що зберігаються за межами Латвійської Республіки, на 

сайті Латвійського національного архіву  

- Діяльність  з виявлення документів з історії та культури Литви, що 

зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них: особливості 

застосування термінів для позначення документів з історії та культури Литви, 

що зберігаються за кордоном; нормативно-правова основа діяльності з 

виявлення документів з історії та культури Литви, що зберігаються за 

кордоном, та фіксування відомостей про них; інформація про документи 
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національної історії Литви, які зберігаються за кордоном або отримані з-за 

кордону, на сайті державних архівів Литви та у міжнародних проєктах; 

- Діяльність  з виявлення документів з історії та культури Республіки 

Польща, що зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них: 

особливості застосування термінів для позначення документів з історії та 

культури Республіки Польща, що зберігаються за кордоном; нормативно-

правова основа діяльності з виявлення документів з історії та культури 

Польщі, що зберігаються за кордоном, та фіксування відомостей про них; 

діяльність з виявлення та обліку архівної полоніки; інформаційні онлайн 

ресурси з полоніки. 

- Облік архівної україніки: сучасний стан та рекомендації щодо 

вдосконалення його механізмів: особливості застосування термінів для 

позначення документів з історії та культури України, що зберігаються за 

кордоном; інформаційні ресурси з архівної україніки; процедура обліку 

архівної україніки: реалії сьогодення; рекомендації щодо доцільності та 

механізмів централізованого обліку архівної україніки. 

 В аналітичному огляді терміни вживаються відповідно до ДСТУ 

2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять та у 

таких значеннях: 

архівна україніка – це поняття на означення масиву архівних 

документів, які перебувають за кордоном, та документи іноземного 

походження, що стосуються історії та культури України; складова історико-

культурної спадщини України, потенційна складова Національного архівного 

фонду України3. 

зарубіжна архівна україніка – локальні документальні комплекси або 

документи, що належать до україніки архівної, вивезені в різні історичні 

періоди чи утворені в зарубіжних країнах етнічними українцями або ж 

сформовані у процесі діяльності установ і організацій, які мали відношення 
                                                           

3 Матяш І.Б. Україніка архівна, архівна україніка. URL:  https://bit.ly/3ADkQvu (дата 
звернення: 14.11.2021) 

https://bit.ly/3ADkQvu
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до проблем українців, і зберігаються в державних, громадських архівних 

установах чи приватних колекціях зарубіжних країн4. 

облік – належним чином організована система збору, нагромадження, 

обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної 

інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну 

характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо5. 

облік архівних документів – це комплекс контрольно-охоронних 

заходів/операцій, що фіксують наявність архівних документів та відомості 

про їх склад, обсяг і рух в одиницях обліку6.  

централізований облік архівних документів – це облік архівних 

документів на різних рівнях архівної системи через концентрацію в органах 

управління архівною справою відомостей про кількість і склад архівних 

документів7. 

                                                           
4 Матяш І.Б., Палієнко М.Г. Україніка архівна зарубіжна, архівна україніка в 

зарубіжних країнах. URL: https://bit.ly/3qT6Wkp (дата звернення: 14.11.2021) 
5 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова 

редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. URL: https://bit.ly/3qxRGLS (дата звернення: 
14.11.2021) 

6 Приходько Л. В. Облік документів у державних архівах України: Інструкція / 
Укрдержархів. УНДІАСД. К., 2014. С.9. 

7 Там само. С.11. 

https://bit.ly/3qT6Wkp
https://bit.ly/3qxRGLS
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1 ДІЯЛЬНІСТЬ  З ВИЯВЛЕННЯ, ОПИСУ ТА ОБЛІКУ 

ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ БІЛОРУСІ, ЩО 

ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ 

 

1.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з історії 

та культури Білорусі, що зберігаються за кордоном 

У білоруській історичній науці термін «білорусика» почав вживатись у 

1980-х рр. після розпаду Радянського Союзу та пов’язаного з цим 

розширення науково-інформаційного простору8. У широкому сенсі він 

позначає історико-культурну спадщину Білорусі, яка зберігається за 

кордоном, і іноді використовується у словосполученні «замежная 

беларусика» («зарубіжна білорусика»). Для позначення документальної 

частини історико-культурної спадщини Білорусі, що зберігається за 

кордоном, використовується термін «архівна білорусика»9 та «зарубіжна 

архівна білорусика»10. Однак в офіційних документах з архівної справи для 

позначення діяльності з пошуку та обліку архівної білорусики може 

використовуватися і термін «білорусика». Пункт 6 Плану спільних дій 

Департаменту по архівам та діловодству Міністерства юстиції РБ та 

Федерального архівного агенства (Росархів) на 2020-2021 рр. передбачає 

«обмін інформацією, отриманою в ході реалізації програм з “росіки” та 

                                                           
8 Гярновіч, Т. Дз. Праблема архіўнай рэстытуцыі: тэрміналагічны аспект // 

Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. 
артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. 
Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2007. С. 199-203. 

9 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории и 
культуре Беларуси, хранящихся за рубежом / Сост. Т. Д. Гернович, С. В. Жумарь, 
В.Л. Носевич, А. Е. Рыбаков. Минск: БелНИИДАД, 2014. С.5. 

10 Замежная архіўная Беларусіка: Матэрыялы міжнар. навук. канф., г. Мінск, 25 — 
26 крас. 1996 г. / Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДІДАС. Бел. 
асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА. Бел. асацыяцыя гісторыкаў. БДУ. Гіст. фак. Часоп. “Бел. 
мінуўшчына”; Рэд.-склад.: У. М. Міхнюк (старшыня), М. Ф. Шумейка, Я. Я. Янушкевіч. 
Мн.: БелНДІДАС, 1998. С.294-328. 
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“білорусики”»11. Поряд з використанням цього терміну, як у нормативних 

документах, так і у наукових працях й надалі використовують багатослівні 

конструкції, які конкретніше описують тип документів, про які йдеться. 

Наприклад, «документи білоруського походження, які зберігаються у 

зарубіжних архівах»12; «документи з історії та культури Білорусі, що 

зберігаються за кордоном»13.     

У «Правилах роботи державних архівів Республіки Білорусь» (2005 р.) 

архівні документи зарубіжної білорусики визначаються таким чином: 

«документи, створені на території Білорусі, але такі, що з різних причин 

опинились за її межами, а також документи зарубіжного походження, які 

мають практичне та науково-історичне значення для Республіки Білорусь» 

(п. 113)14. У даному формулюванні розрізняються типи документів, що 

стосуються історії Білорусі та зберігаються за кордоном: 1) які створені на 

території Республіки Білорусь (далі – РБ) та з різних причин опинились за її 

межами; 2) які створені за межами території РБ, але становлять цінність для 

РБ. Таким чином, об’єктом зацікавленості стає архівна спадщина білоруської 

діаспори (створена за кордоном), а також документи іноземного походження, 

які стосуються білоруської історії та культури.    

Стаття 11 Закону «Про архівну справу та діловодство в Республіці 

Білорусь» (2011 р.) називається «Документи історичного минулого 

білоруського народу, що розміщені за межами Республіки Білорусь». У самій 

статті йдеться про «документи, що мають історичну, наукову, соціальну, 

                                                           
11 План совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент) и Федерального архивного 
агентства (Росархив) на 2020–2022 гг. URL: https://bit.ly/33ZxRAK (дата звернення 
25.01.21). 

12 Седляревич Т. Перечень документов белорусского происхождения, хранящихся в 
зарубежных архивах // Архивы и делопроизводство. 2010. №3. 

13 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 
и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом.  

14 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. Постановление 
Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь 
25.11.2005 № 7. URL: https://bit.ly/3qjFuKW (дата звернення 06.03.21).  

https://bit.ly/3qjFuKW
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економічну, політичну або культурну цінність для білоруського народу»15 та 

розміщені за межами РБ. Таким чином, до об’єктів архівної білорусики 

включаються, окрім документів історичного минулого, сучасні документи 

іноземного походження, створені в результаті діяльності як білоруської 

діаспори, так і громадян та організацій інших країн, але такі, що становлять 

цінність для РБ. Зауважимо також широке розуміння характеру цінності 

документів, що знаходяться за кордоном (історична, наукова, соціальна, 

економічна, політична, культурна цінність). Воно цілком узгоджується з 

п.113 Правил роботи державних архівів РБ, цитованим вище.  

У 2014 р. було затверджено Концепцію виявлення, опису, обліку та 

використання документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за 

кордоном (далі – Концепція). Згідно з Концепцією, «архівна білорусика – 

документи та (чи) комплекси документів, які мають відношення до історії 

Білорусі та зберігаються за кордоном»16.  Дане визначення є гранично 

широким та включає у себе різні види документів, що згадувались у 

попередніх нормативних актах, тобто цілком узгоджується з ними. У 

Концепції чітко конкретизується зміст поняття. Поняття «архівна 

білорусика» включає: 

- документи, що зберігаються за кордоном і містять інформацію з 

історії Білорусі та білоруського народу та були створені в межах сучасної 

території РБ; 

- документи, що зберігаються за кордоном і не містять інформацію 

з історії Білорусі та білоруського народу, але були раніше створені  або 

зберігались на сучасній території РБ; 

                                                           
15 Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 

Беларусь» от 25 ноября 2011 г. № 323-З. URL: http://bit.ly/2OquYEx (дата звернення 
06.03.21). 

16 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 
и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С.5. 

http://bit.ly/2OquYEx
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- документи, що зберігаються за кордоном і містять інформацію 

про діячів Білорусі або про окремі періоди діяльності представників інших 

держав на території сучасної РБ; 

- документи, що зберігаються за кордоном і містять інформацію з 

історії Білорусі та білоруського народу та були створені за межами сучасної 

території РБ»17. 

Далі у Концепції конкретизовано причини, з яких документи, що 

стосуються історії Білорусі та білоруського народу, опинилися за кордоном: 

це документи, що були створені на території Білорусі, але 1) переміщені в 

центральні архівні сховища колишніх держав, до складу яких входили 

білоруські землі (Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Російська 

імперія, СРСР); 2) переміщені внаслідок військових дій (евакуйовані, 

захоплені як трофеї); 3) переміщені внаслідок протиправних дій (вкрадені); 

4) вивезені емігрантами; 5) вивезені на законних підставах. А також 

документи, що були створені не на території Білорусі, але становлять 

цінність для РБ: 1) створені білорусами в еміграції; 2) документи про 

білоруську еміграцію; 3) документи, що не створені білорусами, але 

стосуються історії Білорусі та білоруського народу18. Така типологія 

документів зарубіжної білорусики поглиблює здійснене в п.113 «Правил 

роботи державних архівів Республіки Білорусь» розрізнення двох видів 

документів – створених на території Білорусі та зарубіжного походження, але 

таких, що мають цінність для РБ19. 

У тексті ми використовуватимемо термін «архівна білорусика» у сенсі, 

визначеному Концепцією. 

 

                                                           
17 Там же. С.6. 
18 Там же. С.13. 
19 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. Постановление 

Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь 
25.11.2005 № 7. URL: https://bit.ly/3qjFuKW (дата звернення 06.03.21). 

https://bit.ly/3qjFuKW
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1.2 Нормативно-правова основа діяльності з виявлення, опису та обліку 

документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за кордоном 

Основними нормативними документами, що регулюють діяльність із 

виявлення, вивчення та обліку документів, що стосуються історії Білорусі, та 

зберігаються за кордоном, є Закон «Про архівну справу та діловодство в 

Республіці Білорусь» (2011 р.) та «Правила роботи державних архівів 

Республіки Білорусь» (прийняті Постановою Комітету по архівам та 

діловодству при Раді Міністрів РБ у 2005 р.). 

Згідно зі ст.11 Закону «Про архівну справу та діловодство в Республіці 

Білорусь» (2011 р.)20, держава є  суб’єктом та ініціатором діяльності з 

повернення документів архівної білорусики, «що мають історичну, наукову, 

соціальну, економічну, політичну або культурну цінність для білоруського 

народу». По-перше, у цій статті йдеться лише про повернення документів, 

але повернення передбачає цілу низку підготовчих дій; по-друге, така 

діяльність очевидно не тільки ініційована державою, а і підтримується нею, 

зокрема фінансово.     

У «Правилах роботи державних архівів Республіки Білорусь»21 

проголошено належність архівних документів державі (п.5) та державне 

значення архівної діяльності. У п.113 діяльність з виявлення, вивчення, 

зберігання та обліку та обліку архівної білорусики проголошується одним із 

обов’язкових напрямів архівної діяльності та конкретизуються напрями 

архівної роботи з документами архівної білорусики, а саме: «виявлення 

архівних та опублікованих свідчень про вказані документи за кордоном; 

складання переліків документів, фондів, колекцій, що відповідають профілю 

архіву; вивчення обставин потрапляння за кордон документів, створених на 

території Білорусі; підготовку наукових публікацій, що містять інформацію 
                                                           

20 Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 
Беларусь» от 25 ноября 2011 г. № 323-З. URL: http://bit.ly/2OquYEx (дата звернення 
06.03.21). 

21 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. Постановление 
Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь 
25.11.2005 № 7. URL: https://bit.ly/3qjFuKW (дата звернення 06.03.21). 

http://bit.ly/2OquYEx
https://bit.ly/3qjFuKW
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про документи з історії Білорусі, які зберігаються за межами республіки; 

своєчасне інформування вищих органів правління по архівам та діловодству 

про виявлені документи з історії Білорусі в зарубіжних архівах із 

обґрунтуванням необхідності отримання їх оригіналів та копій; здійснення 

роботи по еквівалентному обміну копіями документів із зарубіжними 

організаціями та архівними службами закордонних країн у відповідності із 

укладеними міжнародними договорами; приймання на постійне зберігання 

оригіналів документів або їх копій на правах оригіналів, отриманих з-за 

кордону в межах міждержавних або інших договорів; облік оригіналів 

документів або копій на правах оригіналів, які надійшли в архів з-за 

кордону»22. Згідно із Правилами, дану діяльність мають здійснювати усі 

державні архівні установи.  

Зазначимо, що сам порядок здійснення робіт описаний таким чином, 

що його метою є повернення оригіналів та/чи отримання копій документів 

зарубіжної білорусики. Створення переліку документів, фондів, колекцій 

зарубіжної білорусики, вивчення бібліографії щодо цих документів, як і всі 

інші зазначені види діяльності, є підготовчими діями щодо цього головного 

етапу. Зазначається також і необхідність обліку як інформації про архівну 

білорусику загалом, так і про повернені документи. У цих Правилах, як і у 

Законі про архівну справу та діловодство, немає положення про окремий 

архів, призначений для зберігання оригіналів або копій на правах оригіналів 

документів, що надійшли з-за кордону. Натомість у другому підпункті п.113 

Правил зазначено, що переліки документів зарубіжної білорусики 

складаються відповідно до профілю конкретного архіву, й облік повернених 

документів має вестись в цьому архіві.  

Діяльність з виявлення та обліку архівної білорусики здійснювалась у 

межах державних архівних програм. Починаючи з 1920-х років ХХ ст. – в 

                                                           
22 Там же. 



19 
 

межах загальносоюзних архівних програм23. Після отримання Білорусією 

незалежності на поч. 90-х років у складі Білоруського науково-дослідного 

центру документознавства та ретроінформації (нині – Білоруський науково-

дослідний інститут документознавства та архівної справи, далі – 

БілНДІДАС) існував сектор архівної евристики, головною задачею якого і 

були виявлення та облік архівної білорусики24.  

Нині, відповідно до ст.11 Закону «Про архівну справу та діловодство в 

Республіці Білорусь», діяльність з виявлення та обліку архівної білорусики 

теж здійснюється в межах державних програм. Так, у державній програмі 

«Архіви Білорусі» на 2011-2015 рр. (затвердженій Радою Міністрів РБ від 

15 вересня, № 1322) одним із пріоритетних напрямів діяльності визначено 

проведення роботи по виявленню документів, що відносяться до культурної 

спадщини РБ, а також документів з історії Білорусі, що зберігаються за 

кордоном, їх копіювання та включення у склад Національного архівного 

фонду (далі – НАФ)25. Як вже було зазначено вище, в межах даної державної 

програми було розроблено і затверджено Концепцію виявлення, опису, 

обліку та використання документів з історії та культури Білорусі, що 

зберігаються за кордоном  (2014).  Також у Плані спільних дій Департаменту 

по архівам та діловодству Міністерства юстиції РБ та Федерального 

архівного агентства (Росархів) на 2020-2021 рр. пункт 6 передбачає «обмін 

інформацією, отриманою під час реалізації програм з “росіки” та 

“білорусики”»26.  

На даний момент державні архівні установи у плановому порядку 

здійснюють діяльність з виявлення та обліку архівної білорусики. Кожного 

                                                           
23 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С. 7. 
24 Там же.  
25 Там же. 
26План совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент) и Федерального архивного 
агентства (Росархив) на 2020–2022 гг. URL: https://bit.ly/33ZxRAK (дата звернення 
25.01.21). 
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року вони надають інформацію до БілНДІДАС. Відповідальним за збір 

інформації та її внесення у Реєстр архівної білорусики є співробітник відділу 

архівознавства. Щорічно оновлена копія Реєстру надається для звітності у 

Департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції РБ27. Цим 

департаментом регулюється діяльність архівних установ.  

Згідно з п.5 «Правил роботи державних архівів Республіки Білорусь», 

документи, що зберігаються в архівах, є «історико-культурним надбанням 

білоруського народу та перебуваються у власності держави»28. Охорона 

культурної спадщини Білорусі регламентується низкою законів та постанов 

про культуру та перебуває в компетенції Міністерства культури РБ. 

Відповідно, діяльність щодо архівних документів як історико-культурного 

надбання білоруського народу регулюється не тільки специфічними 

нормативними актами, що стосуються безпосередньо архівної справи, а і 

тими, які стосуються культурного надбання РБ загалом.   

 У ст. 15 Конституції РБ (1994 р., зі змінами та доповненнями 1996 та 

2004 рр.) зазначається, що «держава несе відповідальність за збереження 

історико-культурного та духовного надбання»,  ст. 54 проголошує, що 

«кожен повинен берегти історико-культурне, духовне надбання та інші 

національні цінності»29. Тим самим закладаються основи для  різних видів 

діяльності, спрямованих на збереження історико-культурного надбання, та 

гарантується правова та фінансова підтримка цієї діяльності з боку держави. 

На даний момент основним законом, що регулює охорону культурної 

спадщини, є «Кодекс Республіки Білорусь про культуру» (2016 р.)30 Усі 

                                                           
27 Інформація надана співробітником БілНДІДАС С.В. Жумарем у квітні 2021 р. 
28 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь. Постановление 

Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь 
25.11.2005 № 7. URL: https://bit.ly/3qjFuKW (дата звернення 06.03.21). 

29 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. [с изменениями]. URL: 
https://bit.ly/3c3byO6 (дата звернення 26.01.21). 

30 Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З. URL: 
http://bit.ly/3bkH0be (дата звернення 06.03.21).  

https://bit.ly/3qjFuKW
https://bit.ly/3c3byO6
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положення попередніх законів про культуру31 в уточненому вигляді та з 

доповненнями ввійшли у даний Кодекс. 

У Кодексі про культуру подано визначення культурної цінності  (ст.1, 

п.1.8)32 та здійснено загальну класифікацію культурних цінностей (ст.66-67):  

розрізняються матеріальні та нематеріальні культурні цінності, серед 

матеріальних – рухомі та нерухомі. Зазначено, що, «залежно від 

особливостей зберігання (охорони) та використання, культурні цінності 

поділяються на  2.1. історико-культурні цінності; 2.2. культурні цінності, що 

формують Бібліотечний фонд Республіки Білорусь, Національний архівний 

фонд Республіки Білорусь або вміщені до Музейного фонду Республіки 

Білорусь, виключно з історико-культурними цінностями».33 Відповідно до 

наведеної класифікації, архівні документи належать до рухомих 

матеріальних культурних цінностей. Таким чином, як і у п.5 «Правил роботи 

державних архівів Республіки Білорусь», архівна спадщина визнається 

культурною цінністю.   

Також у Кодексі є поняття історико-культурної цінності34 (ст. 1 п.1.3). 

За ст. 83 одним із видів матеріальних історико-культурних цінностей  є 

«документальні пам’ятки – акти державних органів, інші письмові, графічні 

та аудіовізуальні документи, зокрема давні та інші рукописи, архівні 

документи, друковані видання».35 Отже, відповідно до цієї статті,  

документальні пам’ятки можуть отримувати статус історико-культурної 

                                                           
31 Закон Республики Беларусь 1991 г. «Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь» 

[Изменения и дополнения: 2001, 2004, 2006 гг.]. URL: https://bit.ly/3f1PiHa (дата звернення 
06.03.21); Закон Рэспублiкi Беларусь Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi 
Беларусь 9 студзеня 2006 г. № 98-З  [с изменениями и дополнениями 2007, 2009, 2012 гг.]. 
URL: https://bit.ly/3c1rsIR (дата звернення 06.03.21). 

32 Культурна цінність - це «створений (перетворений) людиною та тісно пов’язаний 
з її діяльністю матеріальний об’єкт або нематеріальний прояв творчості людини, що має 
історичне, художнє, наукове або інше значення». 

33 Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З. URL: 
http://bit.ly/3bkH0be (дата звернення 06.03.21). 

34 Історико-культурна цінність - це культурна цінність, що має визначну духовну, 
художню або документальну вартість і якій надано статус історико-культурної цінності». 

35 Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З. URL: 
http://bit.ly/3bkH0be (дата звернення 06.03.21). 

https://bit.ly/3f1PiHa
https://bit.ly/3c1rsIR
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цінності, що передбачає особливі умови зберігання, використання та охорони 

(ст.85-96). Те, що окремим документам та їх колекціям може надаватися 

статус історико-культурної цінності, може впливати на активізацію процесу 

їх вивчення та оцифрування, як це відбулось із архівними документами 

Радзивілів36. 

Важливими для діяльності з виявлення архівної білорусики є статті 

даного Кодексу, що регулюють міжнародне співробітництво у сфері 

культури (Розділ 6). Так, зокрема у ст. 29 йдеться про такі напрями 

міжнародного співробітництва, як «створення копій культурних цінностей, 

що зберігаються в музейних, бібліотечних, архівних та інших фондах 

Республіки Білорусь та іноземних країн», «спільну організацію культурних 

проектів», «розвиток та вдосконалення договірної бази міжнародного 

культурного співробітництва».37 З огляду на сучасну тенденцію до 

інформатизації архівної справи, важливим є те, що у Кодексі, як бачимо, 

йдеться про таку форму повернення культурних цінностей РБ, що 

зберігаються за кордоном, як створення копій, що є особливо актуальним у 

разі неможливості повернення чи придбання оригіналу шляхом реституції, 

дарування, купівлі, обміну. У ст. 31 йдеться про підтримку діяльності 

білоруської діаспори у сфері культури та про організацію «спільної праці 

державних органів, громадських об’єднань Республіки Білорусь та 

громадських організацій (об’єднань) білорусів зарубіжжя з повернення до  

Республіки Білорусь культурних цінностей білоруського народу»38, серед 

яких передбачаються і архівні документи.        

У Розділі 14 «Ввезення або вивезення, повернення культурних 

цінностей», ст.78 підтверджується подальше функціонування спеціальної 

Комісії з виявлення, повернення, спільного користування і введення у 

                                                           
36 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С.8. 
37 Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З. URL: 

http://bit.ly/3bkH0be (дата звернення 06.03.21). 
38 Там же. 
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науковий обіг культурних цінностей, що зберігаються за межами РБ, яка має 

бути постійним дорадчим органом, а також визначаються її задачі, напрями 

діяльності, права (про створення Міжвідомчої  Комісії при Раді міністрів РБ 

було оголошено ще у 2009 р.)39   

 Хоча архівні документи підлягали дії нормативних положень, які 

стосуються культурної спадщини РБ, в межах програм, ініційованих 

Міністерством культури, діяльність з пошуку та обліку архівної білорусики 

практично не велась. Так, ні інформація про історико-культурні цінності, що 

зберігаються за межами РБ загалом, ні про документи архівної білорусики 

зокрема не увійшла ані у  створений у 1993 р. Державний список історико-

культурних цінностей РБ (на 2010 р. у ньому було 4911 записів),  ані у 

створений у 1998 р. Банк відомостей про історико-культурну спадщину РБ 

(5466 записів)40. Записи в обох переліках стосувалися матеріальних 

нерухомих історико-культурних цінностей, що розміщені на території РБ 

(пам’ятки архітектури, археології, історії, мистецтва)41. Таким чином, у даних 

переліках облік цінностей, що розміщені за кордоном, не ведеться, що 

пояснюється як специфікою вимог до включення документальної пам’ятки 

до Державного списку (порівняно з пам’ятками архітектури), так і тим, що 

вивчення документального надбання Білорусі відносилося насамперед до 

повноважень Міністерства юстиції, а не Міністерства культури.  

У 2010-х рр. Т. Гернович розробляла концепцію створення єдиного 

інформаційного ресурсу про білоруські культурні цінності, що перебувають 

за межами РБ42. Передбачалося створення єдиної системи обліку 

документальних, музейних та бібліотечних цінностей, що розміщені за 

межами РБ. Даний ресурс не було створено. Натомість під егідою та за 

фінансування Міністерства культури було створено два портали, що 
                                                           

39 Гернович Т. Д. Введение в научный оборот белорусских культурных ценностей, 
оказавшихся за пределами Республики Беларусь // Крыніцазнаўства і спецыяльныя 
гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 7. Мінск: БДУ, 2012. C.13. 

40 Там же. С. 12-13. 
41 Там же. С. 12-13. 
42 Там же. C.11-29. 
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стосуються культурної спадщини Білорусі, яка розміщена за кордоном або 

була повернена – портал «Вяртанне культурнай спадчыны Беларусі»43 

(viartanne.by, онлайн-ресурс з обліку втрачених, переміщених та повернутих 

культурних цінностей білоруського походження, створений у 2014-2015 рр.) 

та портал «Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Беларусі» («Державний 

реєстр книжкових пам’яток Білорусі»)44 (https://kp.nlb.by/, створений у 2021 

р.), які, серед іншого, містять інформацію про рукописи, що є історико-

культурною спадщиною РБ та зберігаються за кордоном. Але загалом облік 

архівної білорусики на цих сайтах не ведеться.  

 Також у ст. 99 Кодексу про культуру зазначається, що «історико-

культурні цінності можуть бути включені у Список всесвітньої природної та 

культурної спадщини, у Список світової спадщини, що перебуває під 

загрозою зникнення, або в інші списки відповідно до інших міжнародних 

угод Республіки Білорусь». Так, у реєстр документальної спадщини 

ЮНЕСКО «Пам’ять світу» було внесено Несвізьку колекцію архівних та 

бібліотечних зібрань Радзивілів45. Також під егідою ЮНЕСКО у 2008-

2009 рр. було реалізовано міжнародний архівний проєкт «Документальна 

спадщина Речі Посполитої»46. 

Співробітництво Білорусі з іншими державами щодо взаємного 

виявлення, обліку та обміну документами національної історії регулюється 

окремими нормативно-правовими актами. Наприклад,  така співпраця з 

Україною обумовлена «Угодою про співробітництво між Головним архівним 

управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним 

управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь» від 22 квітня 1992 

                                                           
43 Вяртанне культурнай спадчыны Беларусі. URL: http://bit.ly/3rkbW1d (дата 

звернення 25.02.21).  
44 Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Беларусі. URL:  https://bit.ly/3yqNKy7 (дата 

звернення 11.03.2021). 
45 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С.8. 
46Там же.  

http://bit.ly/3rkbW1d
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року47 та «Протоколом про спільні проекти Державного комітету архівів 

України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 

Республіки Білорусь» від 18 вересня 2008 року48. Відповідно до ст.4 Угоди, 

«з метою поповнення національних архівних фондів  документами, що  

містять  інформацію  з  історії  народів  України  і Бєларусі, сторони 

проводять виявлення у своїх  архівах  таких  документів  і передають одна 

одній їх копії. Після закінчення    кожного    календарного    року   сторони 

обмінюються  переліками  виявлених  протягом  року  документів   і 

здійснюють копіювання документів,  відібраних за переліками кожної із 

сторін»49. Першим пунктом «Протоколу про спільні проекти…» також 

обумовлено «обмін інформацією про документи з історії України  в  архівах 

Білорусі  («Архівна  Україніка  в Білорусі») та історії Білорусі в державних 

архівах України  («Архівна  Білорусика  в  Україні»),  а також   копіями  

(цифровими  копіями)  документів,  що  становлять інтерес для обох 

сторін»50. 

Таким чином, діяльність з виявлення, обліку та повернення культурних 

цінностей велась паралельно під егідою Міністерства культури РБ 

(переважно пам’ятки археології, мистецтва, рідкісні книги) та Департаменту 

по архівам та діловодству Міністерства юстиції РБ (документальні пам’ятки). 

Принципи міжнародного законодавства у цій сфері визначені 

Гаагською конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного 

                                                           
47 Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті 

Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки 
Бєларусь, 22 квітня 1992 року. URL: https://bit.ly/3nil5Yx (дата звернення: 15.11.2021) 

48 Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і 
Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, 18 
вересня 2008 року. URL: https://bit.ly/3Dl29h6 (дата звернення: 15.11.2021) 

49 Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті 
Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки 
Бєларусь, 22 квітня 1992 року. URL: https://bit.ly/3nil5Yx (дата звернення: 15.11.2021) 

50 Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і 
Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, 18 
вересня 2008 року. URL: https://bit.ly/3Dl29h6 (дата звернення: 15.11.2021) 
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конфлікту (1954 р.) та Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та 

природної спадщини (1972р.)51 

 

1.3 Порядок виявлення, опису, обліку та використання документів з історії 

та культури Білорусі, що зберігаються за кордоном 

Основним нормативно-методичним документом з виявлення, опису, 

обліку та використання документів зарубіжної архівної білорусики є 

Концепція виявлення, опису, обліку та використання документів з історії та 

культури Білорусі, що зберігаються за кордоном. У Концепції даний 

комплекс документів позначається терміном «архівна білорусика». 

Особливості визначення цього поняття було розглянуто вище (див. пункт 1.1 

цього аналітичного огляду). Дана Концепція не вивчає правові основи та 

способи повернення документів на територію РБ та питання їх подальшого 

зберігання, а спрямована на регламентацію напрямів та методів виявлення 

архівної білорусики та розроблення проєкту єдиного Реєстру архівної 

білорусики52. Тим самим діяльність з виявлення та обліку архівної 

білорусики як суто архівна робота відокремлюється від діяльності з 

реституції архівних документів, яка вимагає як значно більшого 

матеріального забезпечення, так і складніших форм міжнародного 

співробітництва. Крім того, проблема реституції дещо втрачає власну 

гостроту через розвиток цифрових технологій та можливість отримання 

цифрових копій документів53. 

Згідно з Концепцією, метою діяльності з виявлення, опису та обліку 

архівної білорусики є «забезпечення цілеспрямованого комплектування 

державних архівів РБ оригіналами та (або) копіями документів» архівної 

                                                           
51 Там же. С.11-12.  
52 Там же. С.10-11. 
53 Шумейко М. Від реституції – до спільного користування інформацією // Архіви 

України. 2008. №1-2 (260). С. 203-215. 
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білорусики, а також забезпечення умов віддаленого доступу до копій 

незалежно від місця зберігання54.    

Задля досягнення даної мети слід виконати такі задачі: 

«1) встановлення конкретних місць зберігання архівної білорусики та 

створення її повної топографії; 2) забезпечення обліку архівної білорусики, 

створення анотованого переліку фондів/колекцій архівної білорусики; 

3) створення загального інформаційного ресурсу “Архівна білорусика”, 

забезпечення доступності інформації про архівну білорусику державним 

органам, іншим організаціям, а також громадянам Республіки Білорусь; 

4) координація діяльності державних органів, інших зацікавлених 

організацій, що здійснюють діяльність з виявлення, опису, обліку та 

використання документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за 

кордоном»55. Задачі 1 та 2 відповідають першим двом задачам п.113 «Правил 

роботи державних архівів Республіки Білорусь». Роботи у даному напрямі 

частково здійснювалися починаючи з 20-х років ХХ ст. Третя задача за 

змістом є еквівалентною створенню Державного списку історико-культурних 

цінностей та Банку даних про культурні цінності РБ (куди архівна білорусика 

мала увійти, але зрештою не увійшла). Створення єдиної інформаційної 

системи необхідне як для узагальнення та фіксування усіх результатів 

діяльності з виявлення архівної білорусики, так і для введення її у науковий 

обіг. Четверта задача є обґрунтованою з огляду на фактичну 

нескоординованість дій різних організацій з виявлення, опису, обліку та 

використання документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за 

кордоном, у тому числі на рівні міністерств.  

 Далі у Концепції визначаються основні напрями пошуку інформації 

про архівну білорусику – бібліографічна евристика та архівна евристика. 

                                                           
54 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С.9.  
55 Там же. 
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Знайдену інформацію, згідно з Концепцією, слід одразу вносити у базу 

даних. 

Бібліографічна евристика передбачає «…облік, систематизацію та 

включення в базу даних згадок про архівну білорусику, наявних в 

опублікованій раніше архівній, музейній, бібліотечній та іншій періодиці, 

наукових дослідженнях, збірниках документів, путівниках та інших архівних 

довідниках, а також у інтернет-публікаціях»56.  У Концепції перераховуються 

основні видання, моніторинг яких треба здійснювати постійно – білоруські 

наукові збірники, присвячені проблемам переміщеної спадщини, білоруські 

періодичні видання, а також радянські та зарубіжні періодичні видання 

архівної та історичної тематики. 

Архівна евристика передбачає «виявлення або уточнення, 

систематизацію та включення до бази даних інформації… під час 

цілеспрямованої пошукової діяльності в зарубіжних архівах, бібліотеках, 

музеях, інших місцях зберігання  документів»57. Вона здійснюється від 

загального до часткового, на різних рівнях – територіальному (рівень країни), 

інституційному (рівень окремого архіву), рівні фонду, опису чи справи 

(одиниці зберігання)58. Щодо територіального рівня зазначено, що для 

пошуку інформації необхідно виділити пріоритетні країни, з якими була 

пов’язана історія РБ (у тому числі еміграція білорусів). Щодо кожного рівня 

вказано основні типи джерел інформації (міжархівні довідники на 

територіальному рівні; архівні довідники, путівники, бази даних, каталоги, 

огляди на інституційному рівні; фондові каталоги, описи справ фонду, окремі 

описи справ на останньому рівні). 

Також у Концепції розроблено структуру загального інформаційного 

ресурсу. Основна її складова – «реєстр архівної білорусики, який представляє 

собою реєстр (базу даних) відомостей про документи та (чи) їх комплекси з 

                                                           
56 Там же. С.14. 
57 Там же. С.15. 
58 Там же. С.15-17.  
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історії та культури Білорусі, що зберігаються за кордоном. Основна задача 

реєстру – їх облік, опис та введення у науковий обіг»59. Принцип організації 

подання інформації про документи – групування по країнам, а всередині 

країни – по установам, де вони зберігаються60. За наявності цифрових копій 

цих документів в НАФ РБ  доцільним є розміщення прямих посилань на ці 

копії. 

Опис документів має здійснюватися на основі білоруської версії 

загального Міжнародного стандарту архівного опису ISAD(G) (стандарт 

ухвалений в 1996 р., його білоруська версія розроблена у 2006 р.) За зразок 

пропонується взяти структуру опису, прийняту в проєкті «Документальна 

спадщина Речі Посполитої»61.  Також зазначається, що така структура 

архівного опису дає змогу описувати матеріали із рукописних відділів 

бібліотек62.  

Для кожного об’єкта передбачається набір стандартизованих описових 

полів, який має обов’язкову та опційну частини (остання заповнюється у разі 

наявності відповідної інформації).  

Обов’язково вказуються: архів (установа, де зберігається документ); 

рівень опису (фонд, підфонд, серія, підсерія, справа, документ); архівний 

шифр; заголовок; величина та носій одиниці інформації (кількість, об’єм або 

розмір); мова/шрифти одиниці опису.         

Опційна частина: історія установи-фондоутворювача/ біографічні дані; 

історія зберігання; безпосереднє джерело передачі документів; зміст та 

анотація; інформація про експертизу цінності; надходження; порядок 

систематизації; умови доступу; умови відтворення; фізичні характеристики 

та технічні вимоги; науково-довідковий апарат; наявність та 

місцезнаходження оригіналів; наявність та місцезнаходження копій; 
                                                           

59 Там же. С. 18. 
60 Там же. С.18. 
61 Документальное наследие Речи Посполитой. URL: https://bit.ly/3f0VuPJ  (дата 

звернення 19.05.21). 
62 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. С.20-21. 

https://bit.ly/3f0VuPJ
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споріднені матеріали; запис про публікації; примітки; відмітки архівіста; 

правила або угоди; дата (дати) описів63.  

У додатку наводяться загальні правила та приклади опису об’єктів 

зарубіжної білорусики, який здійснюється згідно з білоруською версією 

Міжнародного стандарту архівного опису ISAD(G). У тому числі наявні 

таблиця 1 – Правила заповнення загальної інформації про архів; таблиця 2 – 

приклад опису об’єктів у підрозділі «Бібліографія»; таблиця 3 – Приклад 

опису об’єктів у підрозділі «Правові акти»64.  

Окрім конкретної методики пошуку та внесення інформації щодо 

архівної білорусики до загального інформаційного ресурсу у Концепції 

розглядаються організаційно-технічні питання реалізації даного ресурсу, 

зокрема локальний та мережевий варіанти, для кожного з яких подано 

порядок внесення та оброблення інформації, переваги та недоліки, необхідні 

програмно-технічні засоби, приблизні кошти, джерела фінансування.65 Також 

наводяться основні категорії користувачів та, відповідно, описуються різні 

рівні доступу до інформації для робітників архівних установ, державних 

органів, вітчизняних та зарубіжних дослідників66. Передбачається, що 

фінансування даного загального інформаційного ресурсу здійснюватиметься 

за рахунок коштів державного бюджету РБ67. 

Ця Концепція є цінним нормативно-методичним документом, у якому 

узагальнено досвід з виявлення архівної білорусики та розроблено проєкт 

Єдиного інформаційного ресурсу, проте не всі її положення наразі 

застосовуються на практиці. 

 

                                                           
63 Там же. С.19-20. 
64 Там же. С.33-43. 
65 Там же. С.23-29. 
66 Там же. С.30-31. 
67 Там же. С.32. 
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1.4 Інформаційні ресурси з архівної білорусики 

Що ж до практичної реалізації положень Концепції, то загальний 

Реєстр об’єктів архівної білорусики існує у електронному вигляді. Проте 

інформації про нього немає на офіційному сайті білоруських архівів. 

Наповнюється він співробітниками відділу архівознавства БілНДІДАС (див. 

рис.1). До нього вноситься інформація, подана державними архівами 

Білорусі. Запропонована у Концепції білоруська версія Міжнародного 

стандарту архівного опису ISAD(G) не використовується, запропонований у 

Концепції загальний бібліографічний перелік правових актів та публікацій 

про об’єкти архівної білорусики не ведеться. Даний Реєстр містить 

інформацію про архівну білорусику. Централізовано діяльність з 

оцифрування об’єктів архівної білорусики не здійснюється. У Білорусі 

доступ до даного Реєстру вільний. Але він не є затребуваним68.    

 
 

 

                                                           
68 Інформацію надав співробітник БілНДІДАС Жумарь С.В. у квітні 2021 р. 
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Рис.1. Приклад форми, яка заповнюється в електронному Реєстрі об’єктів 

архівної білорусики 

 

Прикладом створення інтегрованого реєстру архівних документів, що 

стосуються культури Білорусі та частково зберігаються за її межами, є 

здійснений у 2008-2009 рр. під егідою ЮНЕСКО міжнародний проєкт 

«Документальна спадщина Речі Посполитої». Даний реєстр є у відкритому 

доступі на сайтах держав-учасниць проєкту (Білорусі, Польщі, України, 

Росії)69.         

 
Рис.2. Скрін веб-сторінки Архіву Національного музею в Кракові (Archiwum 

przy Muzeum Narodowego w Krakowie) 

 

                                                           
69 Документальное наследие Речи Посполитой. URL: https://bit.ly/3f0VuPJ  (дата 

звернення 19.05.21) 
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Рис.3. Скрін веб-сторінки Колекція пергаментних документів Станіслава Урсуна-

Русецького (Stanisława Ursyna-Rusieckiego) 

 

Цей ресурс організовано так: на головній сторінці подано перелік 

архівів Австрії, Чехії, Швеції, Франції, Німеччини, Ватикану,  Польщі, 

Литви, Росії, Білорусії, України, у яких зберігається документальна спадщина 

Речі Посполитої (усього 36 архівів). Для кожного архіву зроблено перелік 

колекцій документів, для кожної колекції – її короткий опис (див. рис.2, 

рис.3).    
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2 ДІЯЛЬНІСТЬ  З ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ ЕСТОНІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ, ТА 

ФІКСУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ  

 

2.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з історії 

та культури Естонії, що зберігаються за кордоном 

У нормативно-правових актах, науковій літературі та офіційних веб-

сайтах архівних установ можна зустріти різні терміни для позначення 

документів з історії та культури Естонії, що зберігаються за кордоном. У 

Статуті Національного архіву Естонії (2011)70 для їх позначення 

використовується словосполучення «документи, що мають архівну цінність 

та належать Естонії або пов’язані із нею та зберігаються за межами 

Естонської Республіки» (§10, п.16). На порталі національних архівів Естонії 

розділ з базою даних, що містить цифрові копії документів естонської 

національної історії, оригінали яких зберігаються у зарубіжних архівах, 

називається «записи, що стосуються Естонії, у зарубіжних архівах» (Estonian-

related records in foreign archives)71. А сама сторінка, що містить перелік 

колекцій, – Естика (Estica)72. Також у цій базі даних використовується термін 

«естонські джерела» (Eestiainelisi allikaid, Estonian sources).  

Для зручності та уніфікації термінології для позначення документів, що 

стосуються національної історії Естонії та зберігаються за кордоном (або 

були повернені з-за кордону), ми використовуватимемо термін «архівна 

естика».  

 

                                                           
70 Rahvusarhiivi põhimäärus (Vastu võetud 25.11.2011) (Статут Національного архіву, 

прийнятий 25.11.2011). URL: https://bit.ly/2SL9uUP (дата звернення 25.03.2021). 
71 Rahvusarhiiv. VAU (Естонські національні архіви. Віртуальний читальний зал). 

URL: https://bit.ly/3vADQbD (дата звернення 18.03.2021). 
72 Estica (Документи, що стосуються Естонії, в зарубіжних архівах).  URL: 

http://bit.ly/30XjmM2 (дата звернення 18.03.2021). 

https://bit.ly/2SL9uUP
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2.2 Нормативно-правова основа діяльності з виявлення документів з історії 

та культури Естонії, що зберігаються за кордоном, та фіксування 

відомостей про них 

   

Як вже було зазначено вище, у Конституції Естонської Республіки, 

ухваленій 28.06.1992, немає положень, що стосуються виявлення за кордоном 

культурної спадщини73, та, відповідно, положень щодо виявлення документів 

з історії та культури Естонії, що зберігаються за кордоном, та фіксування 

відомостей про них.  

Основні положення, якими регулюється діяльність національних 

архівів, були прийняті у 2011 р. Законом про архіви74 (прийнятий 17.02.2011), 

не регулюють діяльності з виявлення та фіксування відомостей про архівну 

естику. У законі, серед іншого, подано визначення документа (§ 2, п.1), 

зазначається, що основною задачею Національного архіву є оцінка 

документів, створених чи отриманих установою або особою під час 

виконання суспільних обов’язків, збирання, зберігання документів, надання 

доступу до них та організація їх використання (§3, п.1), а також, по 

можливості, збір приватних документів, що мають культурну та історичну 

цінність, за умови зацікавленості у них суспільства (§3, п.2).  

До загальної культурної політики Естонії входить підтримка естонської 

діаспори з метою збереження національної ідентичності, розвитку та 

розповсюдження естонської культури у світі. Естонське суспільство є 

зацікавленим у збереженні документальної спадщини естонської діаспори. 

Про що, зокрема, свідчить багаторічна державна програма «Співвітчизники» 

(про неї докладніше йтиметься нижче). Відповідно, діяльність з виявлення 

документів архівної естики доручено Національним архівам Естонії, про що 

                                                           
73 Eesti Vabariigi põhiseadus (Vastu võetud 28.06.1992) (Конституція Естонської 

Республіки, прийнята 28.06.1992). URL: https://bit.ly/3eQTGZb (дата звернення 26.03.2021). 
74 Arhiiviseadus (Vastu võetud 17.02.2011) (Закон про архіви, прийнятий 17.02.2011). 

URL: https://bit.ly/3hxqMiv. (дата звернення 26.03.2021).   

https://bit.ly/3hxqMiv
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зазначено у Статуті Національного архіву (прийнятий 25.11.2011)75 як одну з 

функцій. Відповідно до нього, архів «виявляє документи, що мають архівну 

цінність та належать Естонії або пов’язані із нею та зберігаються за межами 

Естонської Республіки, та вносить пропозиції щодо їх повернення або 

доставки в Естонію» (§10, п.16). Задля здійснення даної діяльності, згідно із 

§10, п.22,  передбачена співпраця «з естонськими та зарубіжними архівами, 

музеями, бібліотеками та дослідницькими установами». Зазначимо, що у п.16 

безпосередньо йдеться про пошук та повернення документів архівної естики, 

а не про діяльність з обліку тих з них, які зберігаються за кордоном. Інших 

положень про архівну естику у Статуті немає.  

Також у § 2 Закону про архіви76 зазначено, що установи,  у яких 

зберігаються зібрання документів, що мають історичну та культурну 

цінність, не зобов’язані їх передавати (п.1), але зобов’язані належним чином 

вести облік, зберігати та надавати доступ згідно із законом (п.2). Документи 

архівної естики зберігаються у різних архівах (як естонських, так і 

зарубіжних) та окремого архіву (чи окремого відділу у структурі котрогось з 

архівів) для їх зберігання немає.   

Окремого стандарту опису документів архівної естики в Правилах 

архівів (прийняті 22.12.2011) та інших документах не зазначено. За 

Правилами архівів, «архівний опис здійснюється згідно із Загальним 

міжнародним стандартом архівного опису, затвердженим Міжнародною 

радою архівів: 1) ISAD (G): Загальний міжнародний стандарт архівного 

опису; 2) ISAAR (CPF): Міжнародний стандарт опису документів 

фондоутворювачів для корпоративних установ (організацій), приватних осіб і 

окремих сімей»77. При створенні цифрових архівів Національний архів 

                                                           
75 Rahvusarhiivi põhimäärus (Vastu võetud 25.11.2011) (Статут Національного архіву, 

прийнятий 25.11.2011). URL: https://bit.ly/2SL9uUP (дата звернення 25.03.2021).  
76 Arhiiviseadus (Vastu võetud 17.02.2011) (Закон про архіви, прийнятий 17.02.2011). 

URL: https://bit.ly/3hxqMiv. (дата звернення 26.03.2021).   
77 Arhiivieeskiri (Vastu võetud 22.12.2011) (Правила архівів, прийняті 22.12.2011). 

URL: https://bit.ly/2RmCF04. (дата звернення: 27.03.2021).  

https://bit.ly/2SL9uUP
https://bit.ly/3hxqMiv
https://bit.ly/2RmCF04
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керувався ISO 14721: 2003 – еталонна модель (OAIS)78 (система передавання 

космічних даних та інформації)79.  

Згідно з § 2, п.3 Закону про архіви80, «архіви є частиною національної 

культурної спадщини та зберігаються постійно». Діяльність з  виявлення, 

повернення, зберігання та надання доступу до об’єктів архівної естики також 

регулюється законами Про охорону культурної спадщини81 від 27.02.2002 та 

про вивезення та ввезення культурних цінностей82 від 20.12.2007. У  

визначенні та типології культурних цінностей, даних у Законі про охорону 

культурної спадщини83 та у Законі про вивезення та ввезення культурних 

цінностей84,  архівні документи як окремий вид рухомих цінностей не 

згадуються. Але, згідно із Законом про вивезення та ввезення культурних 

цінностей (§ 2), культурну цінність зокрема можуть мати «колекції 

естонських філателістів та фотографій (включно з негативами)» (п.9); 

опубліковані до 1850 р. в Естонії матеріали, що мають стосунок до культури 

Естонії, а також «рукописи, переписка, щоденники та інші культурно 

значущі унікальні матеріали, що належать до естонського культурного 

простору, незалежно від їхнього віку» (п.10); «фільми, звукозаписи та інші 

технічним чином здійснені записи, що мають стосунок до історії культури 

                                                           
78 Rahvusarhiiv. Standardid (Національні архіви. Стандарти). URL: 

https://bit.ly/2S0Mnp7. (дата звернення: 27.03.2021).  
79 Reference Model For An Open Archival Information System (OAIS). 

Recommendation for Space Data System Practices. RECOMMENDED PRACTICE CCSDS 
650.0-M-2. Magenta Book. June, 2012. URL: https://bit.ly/3yjmiSA  

80 Arhiiviseadus (Vastu võetud 17.02.2011) (Закон про архіви, прийнятий 17.02.2011). 
URL: https://bit.ly/3hxqMiv. (дата звернення 26.03.2021).    

81 Muinsuskaitseseadus (Vastu võetud 27.02.2002) (Закон про охорону культурної 
спадщини). URL:  https://bit.ly/3bP1jOf. (дата звернення 26.03.2021).   

82 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (Vastu võetud 20.12.2007) 
(Закон про вивезення та ввезення культурних цінностей). URL: https://bit.ly/33NDth4. (дата 
звернення 26.03.2021).   

83 Muinsuskaitseseadus (Vastu võetud 27.02.2002) (Закон про охорону культурної 
спадщини). URL:  https://bit.ly/3bP1jOf. (дата звернення 26.03.2021). 

84 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (Vastu võetud 20.12.2007) 
(Закон про вивезення та ввезення культурних цінностей). URL: https://bit.ly/33NDth4. (дата 
звернення 26.03.2021).  

https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
https://bit.ly/2S0Mnp7
https://bit.ly/3yjmiSA
https://bit.ly/3hxqMiv
https://bit.ly/3bP1jOf
https://bit.ly/33NDth4
https://bit.ly/3bP1jOf
https://bit.ly/33NDth4
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Естонії, на оригінальних носіях віком понад 50 років» (ст.11), тобто і об’єкти 

архівної естики.        

Забезпечення доступу до документів архівної естики регулюється 

статтею 44 Конституції Естонської Республіки (прийнята 28.06.1992), яка 

утверджує право кожного на ознайомлення з інформацією про діяльність 

державних установ та посадових осіб, а також з інформацією про себе, що 

зберігається в державних установах та державних архівах в порядку, 

встановленому законом85. У Конституції наголошується,  що надання 

доступу до архівної інформації є свідченням демократичного устрою 

держави.  

Слідуючи загальносвітовій тенденції до цифровізації архівної 

спадщини та надання відкритого онлайн доступу до цифрових описів фондів 

та колекцій, а також до цифрових копій документів, з 2004 р. почалось 

оцифрування документів Національного архіву. У 2005 р. була відкрита для 

доступу база оцифрованих документів SAAGA86, яка постійно 

поповнювалась і на даний момент містить біля 9 млн. оцифрованих архівних 

джерел, що зберігаються у Національному архіві Естонії та Талліннському 

міському архіві. Саме ця база даних містить розділ Естика (Estica)87 – 

підбірку цифрових копій матеріалів, важливих для історії Естонії та цікавих 

для науковців, оригінали яких зберігаються у зарубіжних архівах. Спочатку 

до даної бази були включені документи, що зберігаються в архівах Латвії та 

Данії, потім – Швеції, Росії, Грузії, США.     

У 2017 р. Міністерство культури схвалило програму «Оцифрування 

культурної спадщини у 2018-2023 рр.», кошти на яку було виділено також 

                                                           
85 Eesti Vabariigi põhiseadus (Vastu võetud 28.06.1992) (Конституція Естонської 

Республіки, прийнята 28.06.1992). URL: https://bit.ly/3eQTGZb (дата звернення 26.03.2021).  
86 SAAGA (Оцифровані архівні джерела).  URL: http://bit.ly/38SXZjg (дата 

звернення 16.03.2021). 
87 Estica (Документи, що стосуються Естонії, в зарубіжних архівах).  URL: 

http://bit.ly/30XjmM2 (дата звернення 18.03.2021). 
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Європейським Союзом. Зокрема, було заплановано оцифрування 3% 

документальної спадщини88.  

Важливим є прийнятий у 2016 р. Закон про збереження (цифрових) 

копій89, який вступив у дію з 01.01.2017 р.  Згідно з ним, разом з публікацією 

на зберігання передається і надалі зберігається на правах оригіналу цифрова 

версія, а не здійснюється оцифрування вже наданих матеріалів.  

Починаючи з 2007 р. із державного бюджету Естонії майже щороку 

було фінансовано ряд архівних проєктів в межах Програми 

«Співвітчизники». Загалом метою програми є широка підтримка естонців за 

кордоном, яка включає можливість вивчення естонської мови, допомогу в 

оформленні документів для повернення в Естонію, збереження та 

популяризацію естонської культури за кордоном. Діяло три Програми – у 

2004-2008 рр., 2009-2013 рр., 2014-2020 рр. Фінансує цю Програму 

Міністерство культури та Міністерство освіти і науки Естонії. У 2021 р. на 

гранти виділено 138 тисяч євро.  

На сайті Національного архіву розміщено інформацію про умови 

подання заявок на гранти на дослідження інтелектуальної та матеріальної 

спадщини естонців за кордоном90. Культурна спадщина тут розуміється дуже 

широко і включає в себе «фольклор, життєві історії та спогади, музичні 

традиції, документи, фотографії, публікації, твори мистецтва та ін.»91, тобто 

не є програмою із суто архівної естики. Але в її межах можуть здійснюватися 

(і здійснювалися) й архівні проєкти. Зокрема, підтримуються такі види 

діяльності:  

                                                           
88 Rahvusarhiiv. Dokumendipärandi digiteerimine. (Національні архіви Естонії. 

Оцифровка документальної спадщини). URL: https://bit.ly/3bySaZN (дата звернення: 
28.03.2021). 

89 Säilituseksemplari seadus (Vastu võetud 15.06.2016) (Закон про збереження 
(цифрових) копій, прийнятий 15.06.2016). URL: https://bit.ly/3eSsVUt (дата звернення: 
28.03.2021).  

90 Rahvusarhiiv. Väliseesti arhiivinduse valdkonna toetuste taotlusvoor (Національний 
архів Естонії. Подання заявок на гранти в області архівної справи Естонії за кордоном). 
URL: https://bit.ly/3yeKbe5  (дата звернення: 28.03.2021).   

91 Ibid. 

https://bit.ly/3bySaZN
https://bit.ly/3eSsVUt
https://bit.ly/3yeKbe5
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• пошук  культурної спадщини естонців-емігрантів в установах 

пам’яті Естонії, зарубіжних країн, у приватних архівах; пошук та 

узагальнення інформації про громади естонських емігрантів; експедиції, 

польові роботи, складання планів обстеження; доставлення архівних 

матеріалів, публікацій тощо до Естонії, бажано до естонських установ 

суспільної пам’яті;  

• облік культурної спадщини Естонії за кордоном: систематизація, 

опис, каталогізація колекцій;  

• зберігання  культурної спадщини Естонії за кордоном: 

забезпечення умов зберігання, консервація, оцифрування колекцій, створення 

резервних копій та копій для використання;  

• надання доступу до культурної спадщини естонських емігрантів: 

на інформаційних порталах, базах даних, у каталогах, публікація каталогів, 

зокрема в інтернеті.  

Також підтримується вивчення зібраних матеріалів, їх публікація, 

організація виставок, конференцій, семінарів та інших заходів, налагодження 

та підтримка співробітництва у цій області та ін. На сайті подано зразки 

заявки та звіту. Слід зазначити, що на сайті Baltic Heritage Network 

висвітлено результати діяльності у багатьох з перелічених напрямів.  

Результати здійснення архівних проєктів у 2007-2012 рр. висвітлено на 

сайті спілки балтійської діаспори Baltic Heritage Network (BaltHerNet) 

(англійською)92, у 2011-2020 рр. – на сайті Національного архіву 

(естонською). Так, у 2011 р. підтримано 22 архівні проєкти, у 2012 – 34, у 

2013 – 40, у 2014 – 53, у 2015 – 42, у 2016 – 43, у 2017 – 40, у 2018 – 53, у 

2019 – 40, у 2020 – 45.  

Зокрема в межах цієї програми було поповнено базу даних Естика 

(Estica)93 – підбірку цифрових копій матеріалів, важливих для історії Естонії 

                                                           
92 Baltic Heritage Network. URL: https://bit.ly/3ecW3FO (дата звернення 16.03.2021). 
93 Estica (Документи, що стосуються Естонії, в зарубіжних архівах).  URL: 

http://bit.ly/30XjmM2 (дата звернення 18.03.2021). 



41 
 

та цікавих для науковців, оригінали яких зберігаються у зарубіжних архівах. 

У результаті співробітництва Естонії, Латвії та Росії було створено базу 

даних «Естонські матеріали у зарубіжних архівах»94, розміщену на порталі 

Національних архівів, укладено Реєстр архівних зібрань Естонії, що містить 

перелік колекцій документів щодо діяльності естонців за кордоном95 

(розміщено на сайті балтійської діаспори Baltic Heritage Network). 

Співпраця Естонії та України щодо обопільного виявлення в 

державних архівах документів, які стосуються їхньої національної історії, 

відбувається відповідно до «Угоди про співробітництво між Державною 

архівною службою України та Національним архівом Естонії» від 22 травня 

2018 р.96. Відповідно до ст. 4, підписанти мають сприяти «…вивченню та 

поповненню національних архівних фондів шляхом обміну або придбання 

копій документів з історії народів обох країн (мікрофільмів або сканів) на 

взаємовигідній основі»97. Однак більш детальні умови такого обміну мають 

визначатися індивідуально у кожному конкретному випадку такого обміну. 

Відповідно до інформації, люб’язно наданої нам Біргіт Кебал, головою 

департаменту комунікацій та іноземних справ Національного архіву Естонії,  

у цій країні не розроблена система збору інформації про документи, які 

стосуються Естонії та зберігаються в іноземних архівах, немає їх реєстру. В 

архівах по всьому світу зберігається велика кількість архівних колекцій з 

зарубіжної естики (починаючи від Росії і закінчуючи Австралією чи 

Канадою), але політика Естонії орієнтована не на збір інформації про 

документи та колекції, а на співпрацю з цими архівами і надання їм певної 

допомоги (з описами тощо), якщо вона буде потрібна, і якщо будуть 

                                                           
94 Estica. Eestiainelised materjalid välisarhiivides (Естонські матеріали в закордонних 

архівах). URL: http://bit.ly/3rVblmK (дата звернення 19.03.2021). 
95 The register of Estonian archival collections – BaltHerNet.  URL: 

http://bit.ly/3eRu8M5  (дата звернення 16.03.2021). 
96 Угода про співробітництво між Державною архівною службою України та 

Національним архівом Естонії, 22 травня 2018 року. URL: https://bit.ly/3osIEgn (дата 
звернення 15.11.2021). 

97 Там само. 

https://bit.ly/3osIEgn
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можливості спільного керування фінансуванням такої роботи та обміну 

персоналом. Крім того, завдяки деяким науковим проєктам та волонтерській 

роботі, у відкритому доступі є цифрова колекція, яка забезпечує 

безкоштовний доступ до документів з латвійських, російських, шведських, 

польських, грузинських та американських архівів, а також відомостей про 

них – SAAGA98. Цьому ресурсу, а також деяким іншим присвячено 

наступний підпункт поточного розділу аналітичного огляду. 

 
2.3 Архівна естика на онлайн ресурсах 

На веб-порталі Естонських національних архівів99 у віртуальному 

читальному залі надано доступ до електронної бази даних SAAGA100, яка 

містить розділ Естика (Estica)101. У ній містяться цифрові копії матеріалів, 

важливих для історії Естонії, оригінали яких зберігаються у зарубіжних 

архівах (див. рис.4). Наведено перелік колекцій, за посиланнями можна 

ознайомитись із їхнім коротким описом, назвами справ, що входять до них; 

для отримання більш детальної інформації та доступу до цифрових копій 

треба авторизуватись.  

 

                                                           
98 SAAGA (Оцифровані архівні джерела).  URL: http://bit.ly/38SXZjg (дата 

звернення 16.03.2021). 
99 Rahvusarhiiv. VAU (Естонські національні архіви. Віртуальний читальний зал). 

URL: https://bit.ly/3vADQbD (дата звернення 18.03.2021). 
100 SAAGA (Оцифровані архівні джерела).  URL: http://bit.ly/38SXZjg (дата 

звернення 16.03.2021). 
101 Estica (Документи, що стосуються Естонії, в зарубіжних архівах).  URL: 

http://bit.ly/30XjmM2 (дата звернення 18.03.2021). 
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Рис.4. Скріншот сторінки віртуального читального залу на веб-порталі 

Естонських національних архівів 

 

 
Рис.5. Скріншот розділу Естика віртуального читального залу на веб-порталі 

Естонських національних архівів 

 

У цьому розділі наразі міститься такий перелік колекцій: Датська 

реєстраційна книга (Датський національний архів); земельні ревізії у XVI - 

XVIII ст. (із архівів Латвії, Швеції та Росії); джерела естонською мовою із 

Латвійського державного історичного архіву; колекція культурно-історичних 

документів із Державного історичного архіву Росії; досьє студентів-естонців 

Данцигського технологічного університету (Гданський державний архів); 

естонські джерела із Центрального історичного архіву Грузії, Самарських 

архівів, Державного архіву Краснодарського краю та архівів Санкт-

Петербургу; сибірська, далекосхідна та казахстанська естика; джерела із 

Центру дослідження історії еміграції Міннесотського університету. Як 

бачимо, тут є документи, що стосуються як безпосередньо етнічної території 

Естонії, так і діяльності естонців на території інших держав (Росії, США). 
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Після авторизації стає можливим ознайомлення із цифровими копіями 

документів. Копії високої якості, але іноді стан самих документів (як 

правило, рукописних) утруднює ознайомлення з інформацією; про це 

повідомляє позначка (естонською та англійською) на відповідних сторінках – 

«оригінал важко читати». 

 
Рис.6. Цифрова копія сторінки рукопису XVI ст., який зберігається в 

Датському державному архіві 

 

Сайт має англомовну версію. У цій базі представлено документи, 

написані різними мовами. Серед них значна кількість документів, створених 

на території Російської імперії і, відповідно, написаних російською. 

Також на сайті надано доступ до бази даних «Естонські матеріали у 

зарубіжних архівах»102, створеної в межах програми «Співвітчизники» в 

результаті співробітництва Естонії, Латвії та Росії. Мета бази даних – надати 

доступ до інформації про естонські матеріали у  архівах Латвії та Росії. На 

даний момент перелік документів та колекцій складає всього 38000 записів – 

це лише незначна частина інформації з наявної. Також наведено назви 

основних архівних путівників. У переліку для справи вказується її назва, 
                                                           

102 Estica. Eestiainelised materjalid välisarhiivides (Естонські матеріали в закордонних 
архівах). URL: http://bit.ly/3rVblmK (дата звернення 19.03.2021). 
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архів, в якому зберігається документ, номер колекції та час складання 

документа, для колекції – кількість справ.  Є пошукове вікно.         

 База даних містить інформацію про документи, що стосуються 

естонців та зберігаються у Латвійському державному історичному архіві 

(LVVA). До переліку увійшли документи німецькою та російською мовами, 

створені починаючи з  XVI ст. до 1918 р., щодо естонців, які проживали як на 

етнічній території Естонії, так і за її межами (17819 записів, оцифровано 176 

документів).      

На сайті подано посилання на базу даних Raduraksti (Родовідні 

записи)103, розміщену на сайті Латвійського національного архіву (LNA), в 

яку входять, зокрема, церковні та метричні книги та дані переписів населення 

18-19 ст., які також містять інформацію про естонців. 

Що стосується Росії, частково зібрано та наведено інформацію про 

документи, що стосуються Естонії, в архівах Санкт-Петербургу, Москви, 

Пскова та Новгородської області – тобто земель, суміжних з Естонією, або 

таких, що колись їй належали (21013 записів). Так, у Російському 

державному архіві давніх актів зберігаються документи, що стосуються 

діяльності Лівонсько-Естонської та Фінської торгової палати; у Російському 

державному військово-історичному архіві – карти Естонії та топографічні 

описи Естонської та Лівонської губерній; у Центральному державному 

історичному архіві Санкт-Петербурга – архіви Санкт-Петербурзьких 

університетів та Консисторії, документи, що стосуються діяльності 

промислових підприємств, естонських спілок на території Росії, 

православних церков в Естонії,  особові справи естонців. В архівах м. Псков 

зберігається інформація про Псково-Печерський монастир та саме місто (до 

1944 р.) та про діяльність старообрядців в околицях Чудського озера. У 

державному архіві Новгородської області зберігаються особисті справи 

естонських переселенців.  
                                                           

103 Raduraksti (Родовідні записи). URL: https://bit.ly/30WAfq9 (дата звернення 
16.03.2021). 
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Всі наведені в даному онлайн ресурсі посилання на сайти російських 

архівів недійсні. 

До описаних вище баз даних були включені переважно документи, що 

стосувалися історії та культури на етнічних землях Естонії та суміжних країн 

та зберігалися у зарубіжних архівах, або такі, що виникли внаслідок 

діяльності естонської еміграції у XIX – на поч. XX ст. Але не менш вагомим 

напрямом культурної політики Естонії (як і загалом країн Прибалтики) була і 

залишається підтримка естонської діаспори, що сприяє збереженню 

естонської мови та поширенню набутків естонської культури. Відповідно, 

формувались архіви естонської діаспори у різних країнах [7] та проводилася 

діяльність з пошуку та обліку інформації про напрями еміграції та 

переселення естонців та обставини життя естонських громад та окремих 

естонців за кордоном. 

Загалом інформація щодо архівних колекцій естонської діаспори 

зібрана та оприлюднена на сайті балтійської діаспори Baltic Heritage 

Network104. На сторінці «Установи пам’яті» розміщено Реєстр архівних 

зібрань Естонії, що містить перелік колекцій документів щодо діяльності 

естонців за кордоном (рис.7)105.  

 

                                                           
104 Baltic Heritage Network. URL: https://bit.ly/3ecW3FO (дата звернення 16.03.2021). 
105 The register of Estonian archival collections – BaltHerNet.  URL: 

http://bit.ly/3eRu8M5  (дата звернення 16.03.2021). 
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Рис.7. Фрагмент переліку колекцій архівної естики (містить 526 позицій), 

розміщеного на веб-сайті організації балтійської діаспори Baltic Heritage Network 
У Реєстрі вказано повну та скорочену назви установи, де зберігаються 

колекції, її веб-сайт, номери та назви колекцій за темою (в алфавітному 

порядку) в кожній установі, хронологічні межі документів колекції, кількість 

сторінок, тип архіву (особистий архів, архів організації, фотоархів). У 

переліку наведені такі установи: Естонський літературний музей, Естонська 

національна бібліотека, Бібліотека Талліннського університету, Естонський 

музей театру та музики, Музей Хійумаа (Hiiumaa muuseum), Музей мистецтв, 

Естонський історичний музей, Естонський музей архітектури, Естонський 

національний архів; Музей парафіяльної школи ім. О. Луцу в Паламузі, 

Музей округу Харджу, Архів консисторії Естонської євангелічно-

лютеранської церкви, Бібліотека Куусалу,  Естонський педагогічний музей-

архів (ЕРАМ), Естонський національний музей (ERM, містить етнографічний 

архів (ЕА), архів відповідей кореспондентів (KV), фотоархів (Fk)). Для 

прикладу, в Естонському національному музеї (ERM) є етнографічний архів, 

в якому зібрані інформаційні матеріали про естонців за кордоном  –  на 

Кавказі, у Омську, Санкт-Петербурзі, Південній Африці, Америці,  

Великобританії, Швеції, Фінляндії, Канаді, Німеччині, Австралії.  

Переважна більшість документів у даному списку – кінця  ХІХ – 

початку ХХІ ст., але є також архіви естонських емігрантів Велло Хелька 
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(Vello Helk), що містить матеріали давньої історії Естонії (починаючи з XVI 

ст.), та Арнольда Серго (Arnold Sergo) з історії Хіімайї (поч. з XVI ст.); 

матеріали Уппсальського естонського  товариства (1622-2003 рр.). 

На сайті Baltic Heritage Network також надані посилання на сайти 

низки центрів естонської діаспори (Центру естонських студій VEMU 

(Väliseesti Muuseum) (Торонто), Естонського архіву в Австралії, Естонського 

архіву у Ванкувері), які теж містять інформацію про архівні зібрання 

естонської діаспори. 

На сайті Центру естонських студій VEMU (Väliseesti Muuseum, 

Торонто)106 подано інформацію про кілька архівних зібрань документів, що 

стосуються естонської історії та діяльності естонської діаспори (рис.8).  

 
Рис.8. Фрагмент загального реєстру колекцій VEMU. Реєстр містить понад 47 

тисяч позицій та постійно оновлюється. Доступу до цифрових копій документів 

немає 
 

 Подано відомості про документальний архів VEMU, який зберігається 

у  коледжі Тарту (Канада) та містить інформацію щодо життя естонців у 

Канаді після Другої Світової війни та вміщує підбірки документів естонських 

організацій і окремих осіб діаспори. Подано алфавітний перелік осіб та 

організацій та короткий опис кожної колекції (номер, зміст, обсяг)107.   

                                                           
106 VEMU (Väliseesti Muuseum - Центр-музей естонських студій). URL: 

http://bit.ly/39aJ6t9  (дата звернення 17.03.2021). 
107 Tartu Instituut (Toronto, Canada). Arhiivid. URL: https://bit.ly/2P3it1U (дата 

звернення 19.03.2021). 
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Розміщено анотований каталог аудіоколекції (1239 записів), 

фотоколекції (23105 записів) Центру естонських студій та бібліотеки 

естонських досліджень (1877 найменувань, статті та монографії, що 

стосуються історії Естонії та естонської діаспори))108. Інформація оновлена у 

2021 році. 

Наведено інформацію про архівну колекцію  Естонського 

Центрального архіву у Канаді109. У вміщеному pdf файлі на 40 сторінках  

наведено шифри колекцій, їхні назви та короткий опис вмісту.  

На сайті Естонського архіву у Ванкувері110 наведено перелік колекцій 

документів, що стосуються діяльності естонської громади у Ванкувері, та 

анотований опис документів кожної колекції. Документи оцифровано, але 

відкритого доступу до цифрових копій немає. Електронний архів та його 

опис створено у межах програми «Співвітчизники» з метою зберегти історію 

естонської діаспори у Ванкувері та Британській Колумбії.    

Естонський архів в Австралії111  містить книги, документи та 

артефакти щодо життя естонців, що проживали чи проживають в Австралії. 

На сайті перераховано основні колекції артефактів, що знаходяться в архіві, а 

також розміщено дві бази даних.   

 В одній із них  наведено інформацію про колекцію приватних 

архівів, яка містить особисті документи австралійської діаспори; у онлайн 

доступі  перелік  (всього 819 позицій), в якому наведено прізвище та ім’я 

особи, номер колекції та короткий анотований перелік її документів, вказано 

місце зберігання документів. Можна скористатись пошуковим вікном, можна 

переглянути загальний перелік.   

                                                           
108 Väliseesti arhiivikogud. VEMU kogud (Естонські архіви за кордоном. Колекції 

Центру-музею естонських студій).  URL: http://bit.ly/38TxxpU (дата звернення 17.03.2021). 
109 Eesti Keskarhiiv (Canada) (Естонський центральний архів у Канаді).  URL: 

https://bit.ly/3lw7J8y (дата звернення 17.03.2021). 
110 Estonian Archives in Vancouver. URL: http://bit.ly/2P5Q0IE (дата звернення 

19.03.2021). 
111 Estonian Archives in Australia. URL: https://bit.ly/2QnwSXp (дата звернення 

19.03.2021). 
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 Електронна база даних «Некрологи» (3615 записів) містить 

інформацію про дати та місце смерті естонських емігрантів в Австралії у ХХ 

ст.112, ця база даних є неповною. Можна скористатись пошуковим вікном, 

переглянути загальний перелік.   

На сайті Академічної бібліотеки Тартуського університету є три  

бази даних, що стосуються естонських емігрантів: бібліографічна база даних 

зарубіжних публікацій естонських авторів-емігрантів (VEART); біографічна 

база даних естонців-емігрантів (VEPER); бібліографічна база даних художніх 

творів, виданих починаючи з 1944 р. естонцями-емігрантами іншими мовами 

або перекладених на інші мови (VEILU). Збір інформації та складання баз 

даних було здійснено Центром естонської літератури за кордоном 

Академічної бібліотеки Талліннського університету в межах державного 

проєкту «Програма співвітчизників».  

 Бібліографічна база даних зарубіжних публікацій естонських авторів-

емігрантів VEART113 містить 11559 записів, востаннє оновлювалася у 2014 р. 

Є алфавітний перелік авторів ((466 імен, вказано також кількість публікацій 

конкретного автора, наявних у базі даних), алфавітний перелік назв 

періодичних видань (19 найменувань, вказано країну, де виходить видання, 

кількість статей даного видання, наявних на ресурсі), алфавітний перелік 

ключових слів (247). При натисканні на назву періодичного видання або 

автора подається короткий бібліографічний опис статей (автор, назва, 

анотація, вихідні дані, мова, примітки, ключові слова). Зафіксовано майже 23 

млн. переглядів. 

Біографічна база даних естонців-емігрантів VEPER114 була створена у 

2003 р., востаннє оновлювалася у 2016 р. Містить 4340 імен. Пошук можна 

                                                           
112 Väliseesti leinakuulutused (Некрологи за кордоном). URL: https://bit.ly/30VAXEg 

(дата звернення 17.03.2021). 
113 Databases of Academic Library of Tallinn University. VEART. URL: 

http://bit.ly/30RiLvw (дата звернення 19.03.2021). 
114 VEPER (Väliseesti isikulooline andmebaas – База особистих даних естонців за 

кордоном). URL: http://bit.ly/3eTRDnU (дата звернення 19.03.2021) 
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здійснювати за іменем, місцем народження, місцем смерті, професією, 

місцем навчання. Зафіксовано більше 24 млн переглядів.  

Бібліографічна база даних художніх творів, виданих починаючи з 

1944 р. естонцями-емігрантами іншими мовами або перекладених на інші 

мови VEILU115  двомовна, містить 554 записи, востаннє оновлювалася у 2013 

р. Майже 1 млн 300 тис. переглядів.  Містить алфавітний перелік авторів 

(559) та ключових слів (67), подано короткий бібліографічний опис кожної 

публікації. 

  

                                                           
115 Databases of Academic Library of Tallinn University. VEILU. URL: 

http://bit.ly/38QXF4A (дата звернення 19.03.2021). 
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3 ДІЯЛЬНІСТЬ  З ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ ЛАТВІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ, ТА 

ФІКСУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ  
 

3.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з історії 

та культури Латвії, що зберігаються за кордоном 

У нормативно-правових документах використовується термін 

«документи  історичної спадщини, що зберігаються за межами Латвійської 

Республіки» (Положення про Латвійський Національний архів, п.3.2116; 

Регламент Латвійського Національного архіву, п. 31.3.6117). Термін «архівна 

латвіка» не використовується. 

 

3.2 Нормативно-правова основа діяльності з виявлення документів з історії 

та культури Латвії, що зберігаються за кордоном, та фіксування 

відомостей про них 

У Конституції Латвійської Республіки118 немає окремих положень 

щодо документів історичної спадщини, що зберігаються за межами 

Латвійської Республіки. Водночас у Законі про архіви119 першим завданням 

Латвійського Національного архіву (далі – ЛНА) є накопичення створених в 

Латвії та за її межами документів, що мають архівну цінність (Р.20, п.2.1). 

Відповідно у  переліку документів, що входять до національної 

документальної спадщини, серед іншого містяться і «отримані із інших 

держав документи, які мають архівну цінність, або їх завірені копії» (розділ 
                                                           

116 Latvijas Nacionālā arhīva nolikums (Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra 
noteikumi Nr.1234) (Положення про Національний архів Латвії, Постанова Кабінету 
міністрів від 28 грудня 2010 р.). URL: https://bit.ly/3yeXKu1 (дата звернення 16.04.2021).   

117 Latvijas Nacionālā arhīva reglaments (Регламент Національного архіву Латвії, 
Наказ Міністра культури від 29 червня 2011 р., [зі змінами]). URL: https://bit.ly/2RfzCqJ 
(дата звернення 17.05.2021).    

118 Latvijas Republikas Satversme (1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā) 
(Конституція Латвійської Республіки, прийнята 15 лютого 1922 р., зі змінами, діюча 
версія від 01.01.2019). URL: https://bit.ly/3hB7ybV (дата звернення 16.04.2021).  

119 Arhīvu likums (Pieņemts: 11.02.2010) (Закон про архіви від 11.02.2010, [зі 
змінами] ). URL: http://bit.ly/2OnJJb1 (дата звернення 06.03.21). 
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14, п.1.4). У Положенні про Латвійський Національний архів, прийнятому 

Кабінетом міністрів у 2010 р., серед завдань архіву зазначено здійснення 

діяльності «з ідентифікації документів історичної спадщини, що зберігаються 

за межами Латвійської Республіки, з придбання цих документів або їх копій» 

(п.3.2)120. Згідно із Регламентом Латвійського Національного архіву, 

здійснення цієї діяльності доручено одному із відділів  (п. 31.3.6)121. Також 

слід зазначити, що у структурі Латвійського Національного архіву немає 

окремого архіву, де зберігаються документи національної історії, повернені 

з-за кордону.   

Для архівного опису у країні застосовується загальний латвійський 

стандарт LVS 369: 2004 «Архівний опис. Загальні принципи: aa (vp)», 

створений згідно з загальним міжнародним стандартом архівного опису 

ISAD (G)122. 

Доступ до документів  історичної спадщини, що зберігаються за 

межами Латвійської Республіки, та/або їх копій також регулюється низкою 

загальних нормативно-правових актів.   

У Конституції Латвійської Республіки123 є положення про право на 

вільний доступ до інформації: у ст. 100 зазначається, що «кожен має право на 

свободу вираження своєї думки, яке включає в себе право вільно отримувати, 

володіти та розповсюджувати інформацію», у ст. 104 – «кожен має право у 

передбаченому законом порядку звертатись до державних установ та установ 

самоуправління із заявами та отримувати відповіді по суті». У розділах 12 та 

13 Закону про архіви сформульовано відповідні до цих статей Конституції 
                                                           

120 Latvijas Nacionālā arhīva nolikums (Ministru kabineta 2010.gada noteikumi) 
(Положення про Національний архів Латвії, Постанова Кабінету міністрів 2010 р.). URL: 
https://bit.ly/3yeXKu1 (дата звернення 16.04.2021).  

121 Latvijas Nacionālā arhīva reglaments (Регламент Національного архіву Латвії, 
Наказ Міністра культури від 29 червня 2011 р., [зі змінами]). URL: https://bit.ly/2RfzCqJ 
(дата звернення 17.05.2021). 

122 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Standarti. URL: https://bit.ly/3tV7J4e (дата звернення 
16.04.2021). 

123 Latvijas Republikas Satversme (1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā)  
(Конституція Латвійської Республіки, прийнята 15 лютого 1922 р. [зі змінами]). URL: 
https://bit.ly/3hB7ybV (дата звернення 16.04.2021).   
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умови щодо доступу та використання архівних документів та обмеження 

щодо доступу до них та їх використання124. Згідно з Законом про архіви125, 

Кабінет міністрів визначає порядок створення, доповнення та ведення 

Національного реєстру  документальної спадщини і доступу до нього  

(розділ 17, п.2), сам процес доручено ЛНА (п.2). Цей Реєстр є частиною 

Єдиної державної інформаційної системи (п.1). За п.4, відповідно до ст. 100 

та ст.104 Конституції, «дані Єдиної державної інформаційної системи про 

документи, що належать до національної документальної спадщини, які 

зберігаються в Латвійському Національному архіві, інституційних архівах 

або акредитованих приватних архівах, повинні бути у безкоштовному 

доступі на порталі Латвійських Національних архівів», окрім випадків, 

визначених національним законодавством. За п.15 Положення про 

Національний реєстр документальної спадщини126, з 1 січня 2014 р. мав бути 

забезпеченим доступ до архівних даних у режимі онлайн. Дійсно, на сайті 

ЛНА на даний момент забезпечено онлайн доступ до архівної інформації: на 

головній сторінці розміщено Головний покажчик фондів та низку баз даних, 

у тому числі і бази даних, що містять документи  історичної спадщини, що 

зберігаються за межами Латвійської Республіки (про них йтиметься нижче). 

Діяльність з виявлення документів  історичної спадщини, що 

зберігаються за межами Латвійської Республіки, також регулюється низкою 

міжнародних угод. На сайті Латвійського Національного архіву наведено 

фрагменти з угод між Латвією та різними країнами про співробітництво у 

                                                           
124 Arhīvu likums (Pieņemts: 11.02.2010. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 03.03.2010) 

(Закон про архіви від 11.02.2010, зі змінами, Латвія). URL: http://bit.ly/2OnJJb1 (дата 
звернення 06.03.21). 

125 Ibid. 
126 Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi (Ministru kabineta noteikumi 

2012.gada 6.novembrī) (Положення про Національний реєстр документальної спадщини. 
Постанова Кабінету міністрів від 6.11.2012). URL: https://bit.ly/3tNBILy  (дата звернення 
16.04.2021).  
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сфері науки та культури127, зокрема – архівної справи. Так, співпраця Латвії 

та України щодо виявлення та обміну документами національної історії 

відбувається у межах «Угоди про співробітництво між Державною архівною 

службою України та Національним архівом Латвійської Республіки» від 

21 квітня 2015 р.128. Так, згідно зі ст. 5 цього документа, «Сторони 

обмінюються інформацією про виявлення документів з історії України у 

підрозділах Національного архіву Латвії та з історії Латвії в державних 

архівах України, а також копіями (у т.ч. цифровими) документів, що 

представляють інтерес для обох сторін. Обмін такою інформацією та копіями 

відбувається безоплатно»129. Ст. 6 цієї угоди передбачає у разі виявлення в 

архівних фондах однієї з цих країн документів, що стосуються історико-

культурної спадщини іншої країни, взаємне інформування Сторін про 

наявність таких документів та місце їх зберігання. 

Збирання інформації про документи еміграції та повернення архівів  

еміграції здійснювалось цілеспрямовано в межах низки державних програм. 

У 1996 р. було проведено конференцію «Архіви еміграції повертаються»130, 

на якій було проаналізовано документи, створені в еміграції та вже на той час 

повернені у латвійські архіви, бібліотеки та музеї, та показано важливість та 

значущість для національної історії та культури вивчення цих архівів та їх 

повернення. У 1996 р. було видано першу частину архівного довідника 

«Архіви еміграції повертаються»131.  

                                                           
127 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Starptautiskie līgumi, konvencijas un rekomendācijas  

(Міжнародні угоди, конвенції та рекомендації). URL: https://bit.ly/3frShHE (дата звернення 
16.04.2021).   

128 Угода про співробітництво між Державною архівною службою України та 
Національним архівом Латвійської Республіки, 21 квітня 2015 року. URL: 
https://bit.ly/3nee5LX (дата звернення: 15.11.2021) 

129 Там само. 
130 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Latvijas Valsts arhivs. Trimdas arhīvi atgriežas  

(Латвійський державний архів. Архіви вигнання повертаються). URL: https://bit.ly/3ouvIpZ 
(дата звернення 16.04.2021).  

131 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Uzziņu krājumi (Довідники). URL: 
https://bit.ly/33QiZVa  (дата звернення 16.04.2021).   

https://bit.ly/3ouvIpZ
https://bit.ly/33QiZVa


56 
 

У 2000 р. було проведено конференцію «Архіви еміграції 

повертаються. Латвійські біженці у Німеччині у 1944-1949 рр.»132. У 

контексті теми конференції було видано збірник документів «Архіви 

еміграції повертаються» (друга частина)133. Також на конференції було 

представлено виставку «Латвійські біженці у Німеччині (1944-1949)»134.  

На конференції «Культура, еміграція, національна ідентичність»135 

(2004 р.) Дайна Клавина (директорка Латвійського державного архіву) 

резюмувала усі виступи у доповіді «Політика Державного архіву Латвії щодо 

подальшого використання та дослідження документальної спадщини 

еміграції». У тому ж році було видано третю частину довідника «Архіви 

еміграції повертаються», а у 2009 р. – четверту136. 

У 2011 р. на ІІІ Всесвітньому конгресі латиських вчених «Роль 

латвійської еміграції у підтримці ідеї незалежності Латвії під час радянської 

окупації» було прийнято Резолюцію137 щодо співпраці з латвійською 

діаспорою. 

                                                           
132 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Latvijas Valsts arhivs. Trimdas arhīvi atgriežas. Latviešu 

bēgļu gaitas Vācijā 1944-1949 (Архіви еміграції повертаються. Латвійські біженці у 
Німеччині у 1944-1949 рр.). URL: https://bit.ly/2SVZSa1 (дата звернення 16.04.2021).  

133 Trimdas arhīvi atgriežas 2.daļa. Uzziņu krājums. Sastādītāji: A.Mjurka, A.Gūtmane un 
G.Švītiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 2.daļa. 2000., 100 lpp. (Архіви вигнання повертаються. Ч.2. 
Довідник. Укладачі: А. Мюрка, А.Гютман та Г. Швітінш / Державний архів Латвії, 2000. 
100 с.). URL: https://bit.ly/33QiZVa (дата звернення 16.04.2021). 

134 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Latvijas Valsts arhivs. Trimdas arhīvi atgriežas  
(Латвійський державний архів. Латиські біженці у Німеччині у 1844-1949 рр.). URL: 
https://bit.ly/3uVRLrV (дата звернення 16.04.2021). Це інформація про виставку, до 
цифрових копій документів доступу немає. 

135 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Latvijas Valsts arhivs. Trimda, kultūra, nacionālā 
identitāte (Латвійський державний архів. Конференції. Вигнання, культура, національна 
ідентичність). URL: https://bit.ly/3fir6iA (дата звернення 16.04.2021).    

136Trimdas arhīvi atgriežas. 3.daļa. Uzziņu krājums. Sastādītāja: A.Mjurka, Latvijas 
Valsts arhīvs, 3.daļa. 2004., 114 lpp. (Архіви вигнання повертаються. Ч.3. Довідник. 
Укладач: А. Мюрка / Державний архів Латвії, 2004. 114 с.).  Trimdas arhīvi atgriežas. 4.daļa. 
Uzziņu krājums. Sastādītājas I. Kalniņa, A. Gūtmane. Latvijas Valsts arhīvs, 2009., 130 lpp. 
(Архіви вигнання повертаються. Ч.2. Довідник. Укладачі: А. Мюрка, А.Гютман / 
Державний архів Латвії, 2009. 130 с.). URL: https://bit.ly/33QiZVa (дата звернення 
16.04.2021). 

137 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Latvijas Valsts arhivs. Kongresa rezolūcija. 
(Латвійський державний архів. Резолюція Конгресу). URL: https://bit.ly/33NgwLd (дата 
звернення 16.04.2021).   

https://bit.ly/33QiZVa
https://bit.ly/33QiZVa
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Зокрема, автори резолюції, звертаючись до різних суб’єктів суспільної 

діяльності, запрошують латвійські організації в еміграції 

«1. … систематизувати свої документи та  передавати їх оригінали чи копії на 

зберігання у Національний архів Латвії, приділяючи особливу увагу 

документам про політичну діяльність латишів в еміграції; надавати 

підтримку у систематизації документів латвійських емігрантів, які вже 

зберігаються у Латвійському національному архіві»;  запрошують 

«2. колишніх репресованих як у Латвії, так і за кордоном, і особливо тих, хто 

був соціально та політично активним, перебуваючи у еміграції, 

систематизувати та здати в архів найважливіші документи із своїх особистих 

колекцій»; вважають за необхідне 6. «Запропонувати Національному архіву 

Латвії підготувати та розповсюдити інформацію про можливості подання 

документів в архіви Латвії латвійським організаціям за кордоном»; 

«7. Запропонувати Міністерству закордонних справ Латвійської Республіки, 

Міністерству культури, Всесвітній організації вільних латишів та іншим 

зацікавленим латвійським організаціям надати фінансову підтримку щодо 

організації да доставки архівів еміграції в Латвію».138   

Внаслідок співпраці з латвійською діаспорою до Державного архіву 

Латвії було повернуто значний масив документів латвійських організацій, що 

діяли в еміграції.  

Отже, діяльність з виявлення документів історичної спадщини, що 

зберігаються за межами Латвійської Республіки, збору інформації про них, 

повернення їх або їхніх копій з-за кордону велась у межах низки проєктів, за 

результатами яких створено бази даних, доступ до яких надано на сайті ЛНА:  

• Пошук, облік та створення цифрових копій документів латишів, 

що були депортовані (база даних Списки депортованих латишів).  

                                                           
138 Ibid. 
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• Пошук, організація, облік, повернення оригіналів та/чи цифрових 

копій документів латвійської еміграції (опис архівів еміграції, оригінали чи 

копії яких зберігаються в LVA, на сайті LVA). 

• Програма прикордонного співробітництва Естонія-Латвія-Росія 

(2007-2013 рр.): пошук, облік та оцифрування документів латвійської 

національної історії, що знаходяться в архівах Естонії, Латвії та Росії та 

стосуються прикордонних територій цих країн (база даних Транскордонний 

електронний архів).  

• Участь у міжнародному проєкті Baltic Connection (доступ до 

однойменної бази даних є платним) та інші.   

 

3.3 Інформація про документи історичної спадщини, що зберігаються за 

межами Латвійської Республіки, на сайті Латвійського національного 

архіву 

На веб-сайті Латвійського Національного архіву є окрема сторінка Бази 

даних139 (посилання – на верхній панелі). На даний момент (5.04.2021) вона 

містить 665 858 записів.   

На рис. 9 подано перелік баз даних на сайті ЛНА. Маркером виділено 

бази даних, що містять інформацію та/або цифрові копії документів 

історичної спадщини, що зберігаються за межами Латвійської Республіки. 

 Looking for 

 Central register of funds 

 

Database of the State Archives 

of Latvia 

 

Pedigree (Available in test 

mode) 

 Lists of deported Latvians 

                                                           
139 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Datu bāzes (Бази даних) URL: https://bit.ly/3uXTtZS 

(дата звернення 16.04.2021).  

https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=756&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=316&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=317&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=317&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=318&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=318&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=319&mainId=271
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 You see, you hear Latvia 

 

University of Latvia student 

database 

 European archives portal 

 

History of Latvian culture in 

pictures 

 

 
Catalog of the Library of the 

National Archives of Latvia 

 Cross-border E-archive 

 Baltic Connections 

 

Register of accredited private 

archives 

Рис 9. Перелік баз даних на сайті ЛНА 

 

Посилання на бази даних подано у двох форматах: на лівій панелі – 

назви (інтерактивні, див. рис.9 вище), на центральній – іконки (теж 

активовані посилання;  ті, що стосуються нашої теми – див. рис.10 нижче). 

  

  

 

Рис.10. Зображення інтерактивних кнопок, що ведуть до розділів сайту, в яких 

розміщено відомості про документи історичної спадщини, що зберігаються за 

межами Латвійської Республіки  

https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=618&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=547&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=547&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=698&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=320&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=320&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=506&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=506&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=525&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=524&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=381&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=381&mainId=271
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=506&mainId=271�
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На сторінці Державного архіву Латвії є дві  сторінки, що містять 

інформацію про документи історичної спадщини, що зберігаються за межами 

Латвійської Республіки: Латвійські організації в еміграції (з 1944 р.)140 та 

Персональні фонди141.  

На сторінці Латвійські організації в еміграції (з 1944 р.) наведено 

побіжну інформацію про латвійські організації, що діяли/діють в різних 

країнах142. На жаль, тут немає окремого переліку архівних фондів цих 

організацій, що зберігаються у Державному архіві Латвії, що було б логічно. 

Але є окреме пошукове вікно.  

На сторінці Персональні фонди143 зокрема вказано, що після 

відновлення незалежності Латвії у 1990 р. ця колекція поповнюється 

документами, зібраними латишами, що жили/живуть за кордоном. Тут також 

немає переліку колекцій документів, є тільки пошукове вікно.  

У пошуковому вікні  інформацію про документи латиської еміграції 

можна знайти за ключовими словами.  

Інформацію про фонди латиської еміграції також можна знайти у 

розділі Nozares fondi (Галузеві фонди). Окремого сектору, де зібрані ці 

фонди, немає. Але у двох секторах міститься значна частина фондів 

організацій латиських емігрантів та персональних фондів латишів-емігрантів. 

 Сектор 092.5 – Бібліотеки, архіви, музеї та інші культурні установи144 

серед іншого містить записи про фонди видатних латиських діячів та деяких 

латвійських організацій в еміграції, наприклад, Кузуліса Карліса, голови 
                                                           

140 Arhīva dokumenti. Dokumentu raksturojums (Архівні документи. Опис 
документів). URL: https://bit.ly/33OFSbp (дата звернення 16.04.2021).  

141 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Personu fondi (Персональні фонди). URL: 
https://bit.ly/33Ni4Vx (дата звернення 16.04.2021).  

142  Latvijas Nacionālais Arhīvs. Trimdas latviešu organizācijas (Латвійські організації 
в еміграції). URL: https://bit.ly/2SLzlMn (дата звернення 17.05.2021).   

143 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Personu fondi (Персональні фонди). URL: 
https://bit.ly/33Ni4Vx (дата звернення 16.04.2021).   

144 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Nozares fondi. O92.5- Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu 
kultūras iestāžu darbība (Галузеві фонди. Бібліотеки, архіви, музеї та інші культурні 
установи). URL: https://bit.ly/3hxsxw8 (дата звернення 16.04.2021).   
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правління PBLA (США), та Американської асоціації латвійських художників 

(США).  

Сектор 091.33 –  Діяльність організацій, не включених в інші розділи145 

містить записи про досить велику кількість архівів латиських організацій за 

кордоном (США, Канада, Бразилія, Австралія, Данія, Німеччина, Росія, 

Великобританія, Фінляндія, Швеція, Нова Зеландія). Так, щодо латвійської 

діаспори у США наведено описи фондів архівів Латвійського фонду, 

Американсько-латвійської асоціації (ALA), Американсько-латвійської 

молодіжної асоціації (ALJA), Американської латиської католицької асоціації, 

Бостонської евангелічно-лютеранської церкви Трійці, Латвійської 

євангелічно-лютеранської церкви Міннеаполісу, Ванкуверської євангелічно-

лютеранської латиської церкви, Центру латиських досліджень, Музичної 

бібліотеки Центру латиських досліджень, Центру випускників Єлгавського 

державного педагогічного інституту, Латвійської спільноти Коннектикуту, 

Латвійської спільноти Колумбусу та його околиць, Латвійської спільноти 

Орегона, Кливлендських латвійських організацій, Латвійської спільноти 

Піттсбургу та його околиць, Старих латиських колоній Вісконсіну, 

Академічної спільноти Індіанополісу,  Truth Foundation, Асоціації 

«Даугавські яструби» у Вашингтоні, Латвійської хорової асоціації в США, 

Конектикутського латиського хору, Латвійської концертної асоціації 

Філадельфії, Латиського чоловічого квартету Філадельфії, Латвійського 

фонду пам’яток, Групи підтримки Латвійського народного фронту в Сан-

Франциско, Латвійського фонду свободи, Партії молодих фермерів, 

Американського латвійського робочого загону, Латвійського молодіжного 

освітнього руху «2x2».  

Архіви діаспори інших країн представлені набагато скромніше. 

                                                           
145 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Nozares fondi. O91.33- Citu neklasificētu organizāciju 

darbība (Галузеві архіви.  Діяльність організацій, не включених в інші розділи). URL: 
https://bit.ly/3byFSAF (дата звернення 16.04.2021).   
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Є загальні архіви: Документи латвійських організацій у вигнанні, 

Латиські розвідники у вигнанні, Латиські старі стрілки у вигнанні, Всесвітня 

асоціація вільних латишів (PBLA), Інформаційне бюро Всесвітньої асоціації 

вільних латишів (PBLA) у Мюнстері, Інститут соціальних наук Всесвітньої 

асоціації вільних латишів (PBLA) (Німеччина).       

Наприклад, для архіву Американської латиської католицької асоціації 

(ALKA) вказано адресу, за якою він зберігається, номер фонду, шифр, сектор, 

крайні дати документів, історичну довідку у форматі pdf та короткий опис 

змісту. Також у базі подано опис самого архіву у форматі pdf. Оцифрованих 

копій документів у доступі немає. 

Інформація про нові надходження архівних документів з-за кордону 

постійно оновлюється у виставково-довідковому збірнику «Повернення 

архівів еміграції», про який йшлося вище. 

База даних «Списки депортованих латишів»146 створена Латвійським 

державним архівом та містить списки осіб, депортованих окупаційним 

режимом СРСР з 1941 по 1953 р.  База даних містить три розділи – 

Депортація населення Латвії 14 червня 1941 р., Депортація населення Латвії 

25 березня 1949 р., Інші акти депортації (1945 – 1953 рр.). Без авторизації 

можна ознайомитись із загальним списком депортованих, розділеним також 

за територіальним принципом. Для кожної особи вказано ПІБ, рік 

народження, номер справи, адреса проживання та адреса виселення, дата 

звільнення або смерті. За умови авторизації надається доступ до цифрових 

копій документів.  

Базу даних було створено в результаті відбору, дослідження та 

цифровізації документів Державного архіву Латвії та Державного архіву 

Російської Федерації (зокрема, Омського та Томського обласних архівів)147. 

                                                           
146 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti (Списки 

депортованих латишів). URL: https://bit.ly/3ePFi3E (дата звернення 16.04.2021).  
147 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Arhīva darbinieki Omskas un Tomskas apgabalu arhīvos 

(Співробітники архіву в  Омському та Томському обласних архівах). URL: 
https://bit.ly/3oknBfG (дата звернення 16.04.2021).  
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Під час роботи над базою даних було проведено круглий стіл «Дослідження, 

опрацювання та оцінювання документів, що стосуються репресій 

радянського режиму. Проблеми джерел та термінології»148, на якому було 

обговорено проблеми створення баз даних, зокрема проблеми термінології, 

що вживалася щодо репресованих, та перекладу термінів англійською. Також 

за результатами дослідницької роботи було видано пам’ятні книги «Перша 

масова депортація населення Латвії. 14 червня 1941 р.» (2001) та 

«Депортовані. 25 березня 1949 р.» (2007), проведено віртуальні виставки149, 

семінари, видано низку публікацій, організовано тематичні читання. На 

презентації книги «Депортовані. 25 березня 1949 р.» (2007) були присутні 

президент та прем’єр-міністр Латвії150, що свідчить про державне значення 

даного проєкту. 

База даних Транскордонний електронний архів (e-archive) була 

створена у 2007-2013 рр. у результаті співробітництва Національного архіву 

Естонії, Національного архіву Латвії та Санкт-Петербурзького інформаційно-

аналітичного центру.  

Головна сторінка сайту є неінформативною151. Чотири іконки, підписи 

до яких зроблені білим шрифтом на світлому фоні (рис.11). Текст підписів 

неможливо розібрати. Іконки є активованими посиланнями на чотири основні 

колекції, що містяться на сайті. Крім того, посилання на колекцію неможливо 

відкрити у іншому вікні. Загальна характеристика колекцій знаходиться на 

сторінці ABOUT, але за посиланнями з цієї сторінки неможливо перейти до 

самих колекцій, а тільки до їх описів.   

                                                           
148 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Diskusija (Круглий стіл). URL: https://bit.ly/3olc1Rw 

(дата звернення 16.04.2021).  
149 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Aizvestie (Вигнанці). URL: https://bit.ly/33TQVQw 

(дата звернення 16.04.2021).  
150 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Презентація книги «Вигнанці». URL: 

https://bit.ly/3uY22nB (дата звернення 16.04.2021). 
151 Home E-archive.URL: https://bit.ly/3uUcgVT (дата звернення 16.04.2021).  

http://www.lvarhivs.gov.lv/index.php?id=5508
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Рис.11. Скріншот головної сторінки Транскордонного електронного архіву (e-

archive) 

 

На порталі розміщено 4 колекції: студентські досьє, церковні метричні 

книги, карти та різні документи. Перелік документів кожної колекції 

зроблено не дуже зручно: біля кожного активованого запису (назви справи) 

розміщено іконку-позначення колекції досить великого розміру, так що на 

екрані вміщується менше справ, ніж могло б за відсутності цих іконок, які не 

несуть жодного змісту. Мабуть, очікувалося, що пошук здійснюватиметься за 

допомогою пошукового вікна. Також для кожної справи вказано архів, де 

вона зберігається, та її номер (шифр): 
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Рис.12. Приклад оформлення сторінки справи на сайті Транскордонного 

електронного архіву  

 

Скріншот опису справи Анвельдта Яна Яновича (рис.12)152. Опис 

можна прочитати будь-якою із 4 вказаних мов (англійська, естонська, 

латиська, російська). Справа містить 74 сторінки, усі вони оцифровані.  

При цьому на сайті надано відкритий доступ до великої кількості 

цифрових копій документів ХІХ – поч. ХХ ст., що стосуються всієї території 

Естонії, міста Рига, Відземського та Латгальського районів Латвійської 

республіки,  Псковської та Ленінградської областей Росії.  

Так, колекція студентських досьє включає оцифровані документи 

студентів вищих навчальних закладів Санкт-Петербурга, Риги та Тарту – 

всього 11546  файлів, у тому числі особисті справи студентів, фотографії, 

резюме, результати іспитів, дипломи та ін. Колекція карт налічує 107 

найменувань, колекція церковних (метричних) книг – 1833 справи,  колекція 

«Різні документи» містить список студентів Ризького політехнічного 

інституту та Тартуського університету (з 1802 по 1918 рр.), всього 274 книги 

списків за різні роки. Якість цифрових копій висока. 

                                                           
152 Anvelt (Anveldt) Ian Janovich. URL: https://bit.ly/33O5chE (дата звернення 

16.04.2021).   

https://bit.ly/33O5chE
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Також на сайті ЛНА міститься інформація про базу даних  Baltic 

Connections153,  створену в результаті співробітництва у 2005-2007 рр. 

національних та історичних архівів Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, 

Польщі, Фінляндії, Німеччини та Швеції. Вона містить описи англійською 

понад 1000 фондів із понад 120 архівів та інших сховищ документів. У ній 

підібрані джерела з історії судноплавства та міжнародної торгівлі. На жаль, 

наведені посилання на дану базу даних та на архівний довідник недійсні. За 

посиланням154 можна здійснити попередній перегляд електронної версії 

довідника та придбати електронний варіант, за іншим посиланням155 – 

придбати паперовий варіант або замовити копію.  

 У довіднику кожний розділ містить інформацію про документи, що 

зберігаються в архівах окремої країни. Розділ про документи латвійських 

архівів написав Карліс Звіргдінш, стор. 810-898. Але, відповідно, інформація 

про документи, що стосуються Латвії та зберігаються в архівах інших країн, 

розподілена по різним розділам довідника. 

  

                                                           
153 Latvijas Nacionālais Arhīvs. Baltic Connections. URL: https://bit.ly/33Wlmpf (дата 

звернення 16.04.2021). 
154 Latvia in: Baltic Connections (3 vols.). URL:  https://bit.ly/2SXfWbB (дата 

звернення 14.05.2021).   
155 Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea 

(including the Netherlands) 1450-1800. Series: The Northern World, Volume: 36. Cover Baltic 
Connections (3 vols.). Publisher: Brill, 2007. URL: https://bit.ly/3tY1HzY (дата звернення 
16.04.2021). 
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4 ДІЯЛЬНІСТЬ  З ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ ЛИТВИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ, ТА 

ФІКСУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ 
 

4.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з 

історії та культури Литви, що зберігаються за кордоном 

У нормативних актах Литовської Республіки, що регулюють діяльність 

у сфері архівної справи, використовуються такі терміни для позначення 

документів, що стосуються національної історії та зберігаються за кордоном: 

«документи литовської історичної спадщини або пов'язані з Литвою 

документи, отримані з інших країн» (Закон Литовської Республіки «Про 

документи та архіви»156, ст.3.2), «документальна спадщина, що має значення 

для Литви та зберігається у зарубіжних країнах» (Положення про 

Центральний державний архів Литви157, п.11.15). Як бачимо, йдеться як про 

архівні документи, що наразі зберігаються в інших країнах, так і про такі, що 

були отримані з інших країн, а тепер зберігаються в литовських архівах. 

Терміни, подібні до «україніки», «полоніки», «білорусики», «естики» у Литві 

не використовуються.  

 

4.2 Нормативно-правова основа діяльності з виявлення документів з історії 

та культури Литви, що зберігаються за кордоном, та фіксування 

відомостей про них 

Якщо порівнювати, приміром, з Білоруссю, у Литві кількість 

нормативних актів, що регулюють діяльність з виявлення та збирання 

інформації про документи, що стосуються національної спадщини та 

зберігаються за кордоном, а також їх повернення, значно менша. 
                                                           

156 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d.  (Закон 
Литовської Республіки «Про документи та архіви» 1995 р. [зі змінами]). URL: 
https://bit.ly/2RnoLuN (дата звернення 23.04.2021).   

157 Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatai 2011 m. (Положення про 
Центральний державний архів Литви [зі змінами] ). URL: https://bit.ly/33S2lnY  (дата 
звернення 23.04.2021).     

https://bit.ly/33S2lnY
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Так, у Конституції Литовської Республіки 1992 р. немає положень, що 

стосуються архівної справи та, відповідно, документів національної історії, 

що зберігаються за кордоном.   

У Законі Литовської Республіки «Про документи та архіви»158 

зазначено, що «Національний фонд документів може поповнюватися… 

документами литовської історичної спадщини або пов'язаними з Литвою 

документами, отриманими з інших країн, або їх копіями» (ст.3.2), тобто ці 

документи можуть слугувати одним із джерел поповнення фондів. У 

Положенні про Центральний державний архів Латвії159 збирання інформації 

про документальну спадщину, що має значення для Литви та зберігається у 

зарубіжних країнах (п.11.15), прописане як одна з функцій  архіву. 

Зазначимо, що у даних документах не йдеться про цілеспрямовану діяльність 

з повернення або копіювання таких документів.   

Державну політику в сфері архівної справи розробляє Міністерство 

культури (Закон Литовської Республіки «Про документи та архіви»160, ст.5.2). 

Загальним вектором литовської політики є збереження національної 

самобутності, підтримання економічного та культурного розвитку литовської 

нації. Згідно із Законом Литовської Республіки 1999 р. «Про основи 

державної підтримки в сфері етнічної культури», державними завданнями 

серед іншого проголошено підтримання етнічної культури литовців, що 

проживають за кордоном, піклування про збереження їхньої національної 

самобутності, забезпечення їх культурного співробітництва із 

співвітчизниками в Латвії (ст. 4 п.14), державну підтримку охорони 

литовської національної спадщини, що збереглася на етнічних литовських 
                                                           

158 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1995 m. (Закон Литовської 
Республіки «Про документи та архіви» 1995 р. [зі змінами]). URL: https://bit.ly/2RnoLuN 
(дата звернення 23.04.2021).    

159 Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatai 2011 m. (Положення про 
Центральний державний архів Литви [зі змінами] ). URL: https://bit.ly/33S2lnY  (дата 
звернення 23.04.2021).   

160 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d.  (Закон 
Литовської Республіки «Про документи та архіви» 1995 р. [зі змінами]). URL: 
https://bit.ly/2RnoLuN (дата звернення 23.04.2021).    

https://bit.ly/33S2lnY


69 
 

землях (ст.4 п.15)161. Згідно із ст.6 п.3 архіви теж долучаються до збирання, 

збереження та вивчення цінностей етнічної культури, зокрема тих, що 

зберігаються за кордоном.    

Важливою для забезпечення надання доступу до архівних документів  є 

ст.25 Конституції Литовської Республіки162 1992 р., згідно з якою «не можна 

перешкоджати пошуку, отриманню та розповсюдженню інформації», а також  

«громадянин має право у встановленому законом порядку отримувати в 

державних установах інформацію щодо нього самого». Положення щодо 

свободи збору, розповсюдження та отримання інформації більш ґрунтовно 

розвинені та викладені у Законі Литовської Республіки «Про надання 

інформації громадськості» (1996 р., зі змінами)163. Ці законодавчі акти 

стимулювали створення електронних баз даних та оцифрованих копій 

архівних документів, а також надання вільного доступу до них. 

Співпраця Литви та України щодо взаємного вивчення документів з 

історії народів обох держав та поповнення фондів державних архівів їхніми 

копіями відбувається згідно зі ст. 2 «Угоди про співробітництво між 

Державною архівною службою України та Службою Головного архівіста 

Литовської Республіки» від 21 квітня 2015 р.164. Згідно з нею, «виявлення, 

копіювання та обмін копіями відповідно до домовленостей між відповідними 

архівними установами держав Сторін» здійснюється безкоштовно на 

еквівалентній основі165. 

                                                           
161 Закон Литовской Республики от 21 сентября 1999 г. № VIII-1328, Вильнюс Об 

основах государственного покровительства в области этнической культуры. URL: 
https://bit.ly/3fDpDDR (дата звернення 23.04.2021).   

162 Конституция Литовской Республики 1992 г. [с изменениями]. URL: 
https://bit.ly/33LGgrk (дата звернення 23.04.2021).   

163 Republic Of Lithuania Law On The Provision Of Information To The Public 2 July 
1996 (As last amended on 23 December 2015). URL: https://bit.ly/3u298X7 (дата звернення 
23.04.2021).  

164 Угода про співробітництво між Державною архівною службою України та 
Службою Головного архівіста Литовської Республіки, 21 квітня 2015 року. URL: 
https://bit.ly/3osI6au (дата звернення: 15.11.2021) 

165 Там само. 

https://bit.ly/3fDpDDR
https://bit.ly/33LGgrk
https://bit.ly/3u298X7
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Відповідно до інформації, наданої нам старшим фахівцем відділу 

управління та використання документів та архівів Офісу головного архівіста 

Литви Дарієм Буйокасом, ця установа бере участь у державній програмі 

«Global Lithuania», яка передбачає залучення литовців, що проживають за 

кордоном, до участі у житті країни та її розвитку. Однією з цілей цієї 

програми є налагодження та підтримання зв’язків із різними групами 

діаспори, пошук їхніх архівів, їх оцифрування та, якщо можливо, 

транспортування до Литви для зберігання. Однак, коли йдеться про 

документи, які стосуються історії Литви та зберігаються в закордонних 

архівах, їх регулярне виявлення і централізований облік в країні не ведуться. 

Однак, якщо якийсь з литовських архівів з власної ініціативи проводить 

пошук у закордонному архіві на предмет наявності у них таких документів, 

він зобов’язаний згадати про це у квартальних та щорічних звітах.  

Литва веде реєстр документів, що стосуються історії Литви та 

зберігаються в зарубіжних архівах та інших установах пам’яті, але він 

поповнюється новою інформацією дуже нерегулярно, ситуативно, може не 

оновлюватися роками. За його наповнення несуть відповідальність 

дослідники та установи пам’яті. Також у Литві є реєстр документів, що 

стосуються діаспори (http://www.archyvai.lt/lt/iseivijos-fondai.html). Цей 

реєстр є частиною програми «Global Lithuania». Його заповнюють 

безпосередньо фахівці відділу управління та використання документів та 

архівів Офісу головного архівіста, вносячи туди інформацію про документи, 

що стосуються литовської діаспори, які зберігаються як в Литві, так і за її 

межами. Вони шукають інформацію про документи в Інтернеті, а також 

збирають дані про ці документи під час експедицій до литовських громад за 

кордоном. У разі, якщо архів виявляє інформацію про такі документи, він 

надсилає її фахівцям відділу управління та використання документів та 

архівів Офісу головного архівіста, які додають інформацію до реєстру. 

Громадяни Литви також можуть надати інформацію щодо документів з 

національної історії, що зберігаються в закордонних архівах, але точна 
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процедура цього не встановлена. Громадяни зазвичай роблять це 

електронною поштою або шляхом особистого контактування з працівниками 

архівів. Відповідно до отриманої інформації готуються експедиції архівістів 

для подальшого дослідження цих документів. 

 

4.3 Інформація про документи національної історії Литви, які зберігаються 

за кордоном або отримані з-за кордону, на сайті державних архівів Литви 

та у міжнародних проєктах 

У Литві є єдиний вебпортал усіх державних архівів166, для кожного 

архіву є окрема сторінка. Загальне оформлення сторінок однакове для всіх 

архівів. Змінюється меню (зверху на лівій панелі) та інформація на 

центральній панелі, а інтерактивні іконки на лівій та правій панелі 

залишаються незмінними. Англомовна версія сайту має інший дизайн, і 

містить менше інформації, ніж сторінки литовською мовою.  

На сайті державних архівів Литви є два ресурси, у яких узагальнено та 

систематизовано інформацію про документи національної історії країни, які 

зберігаються за кордоном або отримані з-за кордону: база даних Фонди 

литовської діаспори167 та Перелік архівних документів, отриманих з-за 

кордону168 (по роках). 

Посилання на базу даних Фонди литовської діаспори розміщене на 

незмінній лівій панелі у вигляді іконки та відкривається зі сторінки будь-

якого архіву (рис.13). 

 
                                                           

166 Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tarnyba (Офіс Головного Архіваріуса Литви). 
URL: http://www.archyvai.lt/ (дата звернення 23.04.2021).  

167  Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tarnyba. Lietuviu iseivijos fondai (Офіс Головного 
Архіваріуса Литви. Фонди Литовської діаспори). URL: https://bit.ly/2SRt8yx (дата 
звернення 23.04.2021). 

168 Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tarnyba. Iš užsienio gauti archyvinių dokumentų 
sąrašas (Офіс Головного Архіваріуса Литви. Перелік архівних документів, отриманих з-за 
кордону). URL:   https://bit.ly/3uOr8Fr (дата звернення 23.04.2021). 

http://www.archyvai.lt/
https://bit.ly/2SRt8yx
https://bit.ly/3uOr8Fr
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Рис.13. Зображення посилання на базу даних Фонди литовської діаспори у 

вигляді іконки 

 

У цій базі даних інформація про фонди литовської діаспори 

систематизована за їх розміщенням – у литовських архівах, музеях, 

бібліотеках та за кордоном. Це видно на головній сторінці бази даних (див. 

рис.14): 

 
Рис.14. Скріншот сторінки з бази даних Фонди литовської діаспори 

 

В литовських архівах є 125 фондів діаспори, за кордоном – 297. 

Для кожного фонду подано короткий опис - вказано номер фонду, 

архів, у якому він зберігається, та хронологічні межі документів.  

Назва фонду є інтерактивним рядком, за яким можна перейти до більш 

детального опису фонду та списку оцифрованих копій документів169. Ліворуч 

внизу на сторінці фонду розміщено гіперпосилання на описи та переліки 

оцифрованих документів (рис.15). 

                                                           
169 Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis (Начальник литовської дипломатії 

Стасіс Лозорайтіс). URL: https://bit.ly/3hwazdr (дата звернення 23.04.2021).   
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Рис.15. Скріншот оцифрованого документа зі збірника документів щодо 

представництва Литви у Венесуелі170. 

 

Ресурс «Перелік архівних документів, отриманих з-за кордону» 

містить окремі pdf файли з інформацією по роках, з 1990 по 2018 рік, 

інформація оновлена у березні 2019 р. У pdf файлі міститься таблиця, в якій 

вказані порядковий номер, країна та рік отримання документа, укладач 

документа, кількість, анотація. Інформація про документи розподілена на 

групи за місцерозташуванням (Центральний державний архів, Литовський 

державний історичний архів і т.п.) (рис.16). 

                                                           
170 Dokumentai apie Lietuvos atstovavimo Venesueloje galimybes (Документи про 

можливість відкриття представництва Литви у Венесуелі). URL: https://bit.ly/3qE1GDa 
(дата звернення 23.04.2021).    

https://bit.ly/3qE1GDa
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Рис.16. Фрагмент переліку документів, що отримані з-за кордону у 2018 р. та 

зберігаються у Литовському центральному державному архіві171. 

 

Цей ресурс є у вільному доступі, але посилання на нього розміщене не 

на бічних панелях, а на сторінці Центрального державного архіву Литви і має 

назву Відкриті дані. Тут наведено загальний перелік фондів Центрального 

державного архіву172 (всього 735  позицій), серед них – вже розглянута нами 

база даних Фонди литовської діаспори (358 номер у списку, номер фонду 

6153), а також Перелік архівних документів, отриманих з-за кордону173 

(по роках) (389 номер у списку, номер фонду 6152). 

На сайті Литовських державних архівів є і інша інформація про 

колекції документів, що зберігаються за кордоном або отримані з-за кордону, 

але вона не систематизована.  

                                                           
171 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Lietuvos valstybės archyvų iš užsienio šalių 

2018 m. Gauti archyviniai dokumentai (Архівні документи, отримані Литовськими 
державними архівами з іноземних країн у 2018 р.) URL: https://bit.ly/3w6mZwE (дата 
звернення 23.04.2021).  

172 Informacijos rinkmenų sąrašas (Список інформаційних файлів). URL: 
https://bit.ly/2RnPKX6 (дата звернення 23.04.2021).  

173 Iš užsienio gauti archyvinių dokumentų sąrašas (Перелік архівних документів, 
отриманих з-за кордону). URL:   https://bit.ly/3uOr8Fr (дата звернення 23.04.2021).  

https://bit.ly/3uOr8Fr
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  На головній сторінці сайту на лівій панелі є посилання на  

Тематичний перелік фондів174, до якого входять серед іншого колекції 

документів, отриманих з-за кордону.     

У фонді 19.00 Непрофільні фонди документів175 подано шифри та 

описи таких колекцій: Колекція копій документів, отриманих з польських 

музеїв; Збірник документів, отриманих з Німеччини. 

У фонді 21.00 Колекції176  подано шифри та описи таких колекцій: 

Збірник документів Литовської соціал-демократичної партії у Великобританії 

та її голови Клеменса Тамошунаса; Колекція копій документів (у тому числі  

в різний час отриманих з-за кордону), Збірник документів литовської 

діаспори. 

У фонді 21.05 Інші колекції документів177 подано шифри та описи 

колекцій:  Колекція мікрофільмів, отриманих з державних архівів СРСР 

(переважно із російських); Колекція мікрофільмів, отриманих з архівів 

Латвійської РСР; Колекція мікрофільмів, отриманих з архівів Республіки 

Польща; Колекція документальних мікрофільмів Єврейського 

дослідницького інституту JIVO у Нью-Йорку;  Колекція мікрофільмів 

документів з Національного архіву США; Колекція мікрофільмів, подарована 

Петром Клімом;  Мікрофільмова колекція документів від Міністерства 

закордонних справ Німеччини, цивільних та військових органів Німеччини та 

репресивних установ;  Колекція графічних документів, плакатів та плакатів 

установ та організацій Республіки Польща; Збірник документів, отриманих з 

Німеччини (та сама, під номером 1173, що включена у фонд 19.00); Колекція 

цифрових копій документів, що зберігаються в архіві Ліги Націй. 
                                                           

174 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Teminis fondų sąrašas (Офіс головного 
архіваріуса. Тематичний перелік фондів)/ URL: https://bit.ly/3uUshLL (дата звернення 
23.04.2021  

175 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. 19.00 Neprofiliniai dokumentų fondai (Фонд 
непрофільних документів). URL: https://bit.ly/3onoWSN (дата звернення 23.04.2021).   

176 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. 21.00 Kolekcijos (Колекції). URL: 
https://bit.ly/3yju3rG (дата звернення 23.04.2021).  

177 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. 21.05 Kitos dokumentų kolekcijos. URL: 
https://bit.ly/3uVDZpd (дата звернення 23.04.2021).  
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В описі колекції вказано, хто, кому і коли її передав, кількість одиниць, 

хронологічні межі документів, мови документів, короткий опис змісту. 

Доступу до оцифрованих копій немає. Крім того, не всі документи у даних 

колекціях стосуються безпосередньо національної історії та культури Литви. 

Відповідно до назв даних фондів, тут зберігаються колекції документів, що 

не увійшли до фондів з чітко окресленою тематикою, оскільки стосуються 

різних історичних періодів та напрямів суспільного життя.   

На сторінці Литовського державного історичного архіву у Покажчику 

фондів178 розміщено посилання на оцифрований індекс метричних книг 

церков римо-католицького діоцезу у Вільнюсі179, оригінал якого нині 

зберігається на території Білорусі  (російською мовою, 65 стор., 226 

пунктів). 

Оцифровані копії документів латвійської національної історії, які 

зберігаються за кордоном, також опубліковані на тематичних віртуальних 

виставках: Миколас Клеопас Огінський та його родичі: документи в 

закордонних архівах180 (2015 р., 70 копій документів із описом, наданих 

AGAD); Прагнення литовців за Атлантикою до свободи181 (2015 р., копії 42 

документів та фотодокументів архівного фонду Американського 

литовського національного союзу). 

Крім того, Литва брала участь у міжнародному проєкті Спадщина Речі 

Посполитої (див. докладніше у розділі 1 цього аналітичного огляду). На 

сайті Балтійської діаспори www.balther.net є посилання на веб-сторінку 

                                                           
178 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Fondu rodykles (Покажчик фондів). URL: 

https://bit.ly/3onY5Gm (дата звернення 23.04.2021).   
179 Dabar esančių Baltarusijos teritorijoje, metrikų knygų rodyklė (Покажчик метричних 

книг, які зберігаються на території Білорусі). URL: https://bit.ly/3CgVhQw (дата звернення 
23.04.2021).   

180 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba - Virtualios parodos. Oginski (Офіс 
головного архіваріуса. Віртуальні виставки. Огінський). URL: https://bit.ly/3tZxwso (дата 
звернення 23.04.2021).    

181 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba - Virtualios parodos. Прагнення литовців за 
Атлантикою до свободи URL: https://bit.ly/3hAYS5l (дата звернення 23.04.2021).   

http://www.balther.net/
https://bit.ly/3CgVhQw
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Lithuanian research and studies center182 (Литовського науково-дослідного 

центру, м. Чікаго), у якому серед іншого зберігаються архіви литовської 

діаспори. Інформація про них розподілена на розділи: приватні архіви, архіви 

організацій, литовські періодичні видання, рукописи (відсортовані за 

прізвищем автора). Для приватних архівів та архівів організацій вказано 

назву, роки та кількість сторінок. Інформацію оновлено у 2019 р. 

Також Литва брала участь у реалізації проєкту Baltic Connection (див. 

докладніше у розділі 3)   

                                                           
182 Lithuanian Research and Studies Center. URL: https://bit.ly/2SZSjzf (дата звернення 

23.04.2021).   

https://bit.ly/2SZSjzf
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5 ДІЯЛЬНІСТЬ  З ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЗА 

КОРДОНОМ, ТА ФІКСУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НИХ 

 

5.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з 

історії та культури Республіки Польща, що зберігаються за кордоном 

 Слово полоніка (polonica) в перекладі з латини означає «польський». 

Відповідно, у польській науковій літературі воно вживається саме у такому 

широкому значенні (зокрема, у медичній та біологічній термінології; також, у 

Польщі видаються часописи Acta Politica Polonica, Acta Biochimica Polonica, 

Polonica (присвячений проблемам мовознавства) та ін.).   

У нормативно-правових актах з архівної справи терміни «полоніка», 

«архівна полоніка», «зарубіжна полоніка» не вживаються.   

У Положенні Міністра культури та національної спадщини від 

27 липня 2018 року про детальний обсяг діяльності Генерального директора 

Державного архіву вживається термін «архівні матеріали, що стосуються 

історії польської держави та польської нації, розташовані за межами 

території Республіки Польща»183. 

У Законі про реституцію національних культурних цінностей 

вживається загальний термін «об'єкт культури, незаконно вивезений з 

території Республіки Польща» (ст.2 п.3), який включає серед іншого 

«архівний матеріал, який входить до національного архівного ресурсу» (ст.2 

п.3в)184. 

                                                           
183 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów (Положення 
Міністра культури та національної спадщини від 27 липня 2018 року про детальний обсяг 
діяльності Генерального директора Державних архівів). URL: https://bit.ly/3qdIXwa (дата 
звернення 14.06.2021). 

184 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Закон про 
реституцію національних культурних цінностей). URL: https://bit.ly/2SM3ECY (дата 
звернення 14.06.2021).     

https://bit.ly/3qdIXwa
https://bit.ly/2SM3ECY
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У той же час на сайті Головного архіву давніх актів у Варшаві 

розміщено базу даних під назвою Polonica, яка містить інформацію про 

архівні матеріали польського походження, що зберігаються в закордонних 

архівах, а копії яких є у цьому архіві. Тут термін «полоніка» є 

субстантивованим прикметником. 

Також термін «полоніка» постійно вживається у назвах архівних 

довідників, конференцій, у наукових статтях185, зазвичай без прикметника 

«зарубіжна» або «архівна». 

 Окремим напрямом архівної діяльності у Польщі протягом останніх 

років є  співпраця з архівами польської діаспори. Зазвичай архівні зібрання 

установ польської еміграції позначаються не терміном «полоніка», а 

терміном Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). Так, зокрема, 

називається сторінка на офіційному сайті Головного управління Державних 

архівів186; цей термін вживають і дослідники архівів діаспори187. Водночас, 

якщо йдеться не про архіви як установи діаспори, що збирають та зберігають 

архівні ресурси, а про окремі документи чи колекції, що стосуються 

діяльності емігрантів, – так само вживається термін «полоніка». Таким 

чином, можна резюмувати, що в розвідках з архівної справи цей термін 

позначає документи, що стосуються історії та культури Польщі, незалежно 

від того, де вони створені – у Польщі чи в інших країнах.   

На сайті Польського наукового інституту в Америці (The Polish Institute 

of Arts and Sciences of America, PIASA) для позначення архівних зібрань 

                                                           
185 Напр., Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918. Warszawa, 

2003. 575 s.; Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych, z. 10. 
oprac. B. Kubiczek, Z. Spieralska, Warszawa, 1997. 75 s.;  «Polonica w instytucjach 
zagranicznych - badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939» - konferencja naukowa 
20-22  kwietnia 2016 г. URL: https://bit.ly/2SgyhAo (дата звернення 15.06.2021) та ін.   

186 Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). URL: https://bit.ly/3gKl0IE (дата 
звернення 15.06.2021).  

187 Напр., див. Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za 
narodowy zasób archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych 
potrzeb społeczeństwa (Співпраця державних органів, відповідальних за національний 
архівний ресурс, з архівами польської діаспори - форма задоволення інформаційних 
потреб суспільства) // Archeion. 2017. T. 118. S. 10. 

https://bit.ly/3gKl0IE
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діаспори вживаються словосполучення Polish Archives in America, Polish 

Archives in Canada, Polish Collections Abroad188. 

 

5.2 Нормативно-правова основа діяльності з виявлення документів з 

історії та культури Польщі, що зберігаються за кордоном, та фіксування 

відомостей про них 

У Конституції Республіки Польща від 1997 р.189, у Законі про 

національний архівний ресурс та архіви190, у Законі про охорону та догляд за 

культурними пам’ятками191 немає окремих положень щодо пошуку та обліку 

документів національної історії Польщі, що зберігаються за кордоном.  

У ст. 2 п.2 Закону про охорону та догляд за культурними пам’ятками 

зазначено, що «захист архівних матеріалів, які входять до національного 

архівного ресурсу, регулюється положеннями Закону від 14 липня 1983 р. 

Про національний архівний ресурс та архіви». Відповідно, у переліку 

пам’яток, що перебувають під державною охороною та опікою, архівні 

документи не зазначаються (ст. 6).  

Конституція та Закон про архівні ресурси та архіви містять низку 

положень, які мають нормативне значення для діяльності з пошуку та обліку 

документів національної  історії, що зберігаються за кордоном, як такої, що 

не просто не суперечить законодавству, а має державне значення та може 

отримувати державну підтримку. 

Важливою для архівної справи є низка положень Конституції, що 

стосуються культурної спадщини Польщі та свободи доступу до інформації.  

                                                           
188 Polski Instytut Naukowy w Ameryce (The Polish Institute of Arts and Sciences of 

America, PIASA). URL:   https://bit.ly/3gLEuwk (дата звернення 15.06.2021). 
189 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: 

https://bit.ly/3gM9s7J (дата звернення 14.06.2021). 
190 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон 

від 14 липня 1983 р. про національний архівний ресурс та архіви. Правовий статус: діє до 
06.06.2021). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 14.06.2021). 

191 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Закон 
від 23 липня 2003 р. про охорону та догляд за культурними пам’ятками). URL: 
https://bit.ly/3cW9Cbc (дата звернення 14.06.2021). 

https://bit.ly/3gLEuwk
https://bit.ly/3gM9s7J
https://bit.ly/3cW9Cbc
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Так, згідно зі ст. 5, держава гарантує охорону національної спадщини,  

а за ст. 6 п.1 «створює умови для загального та рівного доступу до багатств 

культури, які є джерелом самобутності польської нації, її існування і 

розвитку». Подібним є твердження ст. 73, згідно з яким кожному 

гарантуються «свобода наукових досліджень і оприлюднення їх 

результатів… а також свобода користування багатствами культури»192.  

За збереження архівних ресурсів відповідає Міністр культури та 

національної спадщини193, і саме йому підпорядковується Генеральний 

директор державних архівів. І хоча у Законі про національний архівний 

ресурс та архіви немає положення, яке б проголошувало національний 

архівний ресурс частиною національної спадщини та національної культури, 

сучасні архівісти вважають саме ці положення Конституції нормативними 

для збереження архівної спадщини та надання доступу до неї194. У даному 

випадку охорона національної спадщини передбачає не тільки збереження 

національного архівного ресурсу, а і вживання заходів для пошуку, обліку та 

за можливості повернення пам’яток національного значення, зокрема 

документальних195.  

Також у п.3 ст.51 проголошується для кожного «право доступу до 

офіційних документів і банків даних, що його стосуються», тобто свобода 

доступу до інформації, а за ст. 14 «Польська Республіка забезпечує свободу 

преси та інших засобів масової інформації», тобто свободу розповсюдження 

інформації. Щодо архівної діяльності це означає свободу доступу до архівних 

ресурсів та свободу розповсюдження інформації про архівні ресурси та 

                                                           
192 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: 

https://bit.ly/3gM9s7J (дата звернення 14.06.2021). 
193 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про національний 

архівний ресурс та архіви) (ст.4 п.1). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 
14.06.2021). 

194 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 13-14. 

195 Ibid. S. 13. 

https://bit.ly/35SHoup
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інформації, що міститься в них196, якщо це не протирічить іншим правовим 

актам. Відповідно до даних положень Конституції, у ст. 16а п.1 Закону про 

національний архівний ресурс та архіви197 зазначається, що «кожен має право 

доступу до архівних матеріалів». 

Згідно зі ст.6 п.2 Конституції, держава «надає допомогу полякам, які 

мешкають за кордоном, у збереженні їхніх зв’язків з національною 

культурною спадщиною». Тобто щодо доступу до багатств культури 

польська діаспора визнається рівною у правах із поляками, що проживають 

на території Польщі, і культурне надбання польської діаспори теж входить до 

національної культурної спадщини. 

У Стратегії державного архіву на 2010–2027 роки першим пріоритетом 

є забезпечення доступу до інформації, що зберігається в архівах198. Це 

свідчить про нормативно зафіксоване планування діяльності з розроблення 

архівних інформаційних ресурсів, включно з формуванням інформаційної 

системи про архівні ресурси діаспори. Про реалізацію цієї стратегії у 2010-

2020 рр. йтиметься нижче.   

  Міжнародне співробітництво у галузі архівної справи покладається на 

Генерального директора Державних архівів (ст. 21 п.6 Закону про 

національний архівний ресурс та архіви199). У самому Законі не 

конкретизується, які форми може мати це співробітництво. Детальніше 

обов’язки Генерального директора визначаються у Положенні Міністра 

культури та національної спадщини про детальний обсяг діяльності 

Генерального директора Державного архіву (п.4), зокрема: укладання 

контрактів та угод про архівну співпрацю з іноземними органами влади та 

                                                           
196 Ibid. S. 12-13. 
197 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про національний 

архівний ресурс та архіви). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 14.06.2021). 
198 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 

archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S.14. 

199 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про національний 
архівний ресурс та архіви). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 14.06.2021).  

https://bit.ly/35SHoup
https://bit.ly/35SHoup
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установами, а також міжнародними організаціями, що діють у галузі 

архівування; збір інформації про архівні матеріали, що стосуються історії 

польської держави та польської нації, розташовані за межами території 

Республіки Польща; організація співпраці з установами польської діаспори, 

що проводять архівну діяльність200. На практиці співробітництво з 

установами польської діаспори відбувається згідно із цим Положенням, що 

буде показано далі. 

Залежно від форми власності на архівні матеріали Національний 

архівний ресурс поділяється на державний та недержавний201. Архівні 

зібрання польської діаспори здебільшого належать приватним особам або 

приватним установам,  підпорядковуються архівному законодавству країн, де 

вони зберігаються202, та не є державним архівним ресурсом Польщі, хоча 

часто становлять цінність для її національної спадщини. Відповідно, архіви 

діаспори можуть розглядатись як недержавний ресурс та належати до т. зв. 

соціальних архівів203. У Законі про архівний ресурс та архіви принципи та 

методи  роботи з недержавними архівними ресурсами не розроблено. У 

Положенні Міністра культури цю діяльність доручено Генеральному 

директору Державних архівів:  його обов’язки «у  сфері недержавних 

архівних ресурсів – визначення принципів співпраці з організаційними 

підрозділами, діяльність яких передбачає створення цього ресурсу, та нагляд 

за придбанням архівних матеріалів державними архівами» (п.2б)204. 

                                                           
200 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów (Положення 
Міністра культури та національної спадщини від 27 липня 2018 року про детальний обсяг 
діяльності Генерального директора Державного архіву). URL: https://bit.ly/3qdIXwa (дата 
звернення 14.06.2021).  

201 За ст. 2 п. 2 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про 
національний архівний ресурс та архіви). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 
14.06.2021). 

202 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 11. 

203 Ibid. S. 10. 
204 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów (Положення 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
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Дорадчим органом при Головному управлінні Державних архівів у співпраці 

з архівами діаспори якраз і є Рада соціальних архівів205, яка займається 

загалом розробленням державної стратегії щодо виявлення цінних 

історичних колекцій у недержавних ресурсах, пошуком та розповсюдженням 

інформації про них, створенням умов для їх державної підтримки206. 

П. Вольницькі зазначає, що законодавча база щодо співробітництва з 

недержавними архівами загалом та архівами діаспори зокрема потребує 

подальшого розроблення207.  

 Також у Польщі діє Закон про реституцію національних культурних 

цінностей208. У ньому йдеться про повернення культурних цінностей 

Республіки Польща, які були незаконно вивезені з її території, та, відповідно, 

про повернення Польщею культурних цінностей країн Європейського Союзу, 

які зберігаються на її території.  

У ст.2 п.1 даного Закону зазначається, що термін «культурна 

спадщина» охоплює не тільки культурні пам’ятки, зазначені у ст.3 п.1 Закону 

про охорону та догляд за культурними пам’ятками від 23 липня 2003 р. 

(серед них немає архівних документів), а і рухоме майно та його складові 

частини, які не є пам’яткою (у значенні ст.3. п.1), але «збереження яких 

відповідає суспільним інтересам через їх мистецьку, історичну чи наукову 

цінність або через їх значення для спадщини та культурного розвитку». 

Відповідно, при визначенні, що є національною культурною цінністю 

Республіки Польща, зазначаються архівні матеріали, що входять до 

національного архівного ресурсу (за ст. 1 Закону від 14 липня 1983 р. Про 
                                                                                                                                                                                           
Міністра культури та національної спадщини від 27 липня 2018 року про детальний обсяг 
діяльності Генерального директора Державного архіву). URL: https://bit.ly/3qdIXwa  (дата 
звернення 14.06.2021). 

205 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 16. 

206 Ibid. 
207 Ibid. S. 10. 
208 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Закон про 

реституцію національних культурних цінностей). URL: https://bit.ly/2SM3ECY (дата 
звернення 14.06.2021). 
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національний архівний ресурс та архіви) (ст.2 п.4в). Отже, архівні документи, 

які незаконно зберігаються за межами Польщі, підлягають обліку та 

реституції. Включення у цьому законі архівних матеріалів до культурної 

спадщини підкреслює правомірність розгляду архівної спадщини польської 

діаспори, яка становить історичну та культурну цінність, теж як культурної 

спадщини Польщі. 

Важливим є здійснене у Законі детальне пояснення, який культурний 

об’єкт (у тому числі архівні матеріали) вважається незаконно вивезеними з 

території Республіки Польща: «а) який був переміщений за межі території 

Республіки Польща в результаті Другої світової війни або у зв'язку з нею; б) 

вивезення якого відбулося з порушенням чинних в Республіці Польща 

положень, що регулюють вивезення за кордон предметів, які за змістом цих 

положень є пам'ятниками, розкопками або знахідками, витворами мистецтва 

або предметами художньої, історичної або культурної цінності, культурних 

товарів, архівних матеріалів, музейних експонатів або бібліотечних 

матеріалів, незалежно від часу, коли відбувся експорт; в) який було 

експортовано в результаті крадіжки або привласнення; г) експорт якого 

суперечив Регламенту Ради (ЄС) No 116/2009 від 18 грудня 2008 року про 

експорт культурних товарів; д) тимчасовий вивіз якого з території Республіки 

Польща відбувся відповідно до закону, проте він не був повернутий вчасно 

або якщо були порушені інші умови його тимчасового вивезення» (ст.2 п.3). 

Це положення важливе, оскільки архівні матеріали, які не підпадають під 

нього, перебувають за кордоном законним чином. 

Пошук, повернення та охорона культурних цінностей, що незаконно 

розміщені за межами території Республіки Польща, належить до компетенції 

Міністра культури та національної спадщини (ст.3). В обов’язки 

Генерального директора Державних архівів як особи, підпорядкованої 

Міністру культури та національної спадщини, входить безпосередньо 

«виконання завдань, пов’язаних з реституцією архівних матеріалів, що є 

культурними товарами за змістом Закону від 25 травня 2017 р. про 
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реституцію національних культурних благ»209 (п.7), включаючи «збір 

інформації про архівні матеріали, що стосуються історії польської держави та 

польської нації, розташовані за межами території Республіки Польща; 

підготовку заяв та розгляд справ, пов’язаних із вилученням архівних 

матеріалів, незаконно вивезених з території Республіки Польща» (п.4 б, в).  

За Законом про національний архівний ресурс та архіви, «ведення 

справ про повернення архівних матеріалів, що були вивезені з території 

Республіки Польща із порушенням закону, регулюється Законом від 25 

травня 2017 року про реституцію національних культурних цінностей» (ст. 

14b)210, тобто дані Закони взаємно узгоджені.  

 У Законі про реституцію розглядається лише порядок повернення 

культурних цінностей, які опинилися за межами Польщі із порушенням  

законів. Пошук та повернення культурних цінностей, вивезених або 

створених поляками-емігрантами та таких, що з інших непротизаконних 

причин зберігаються за кордоном, але мають суспільне значення, цим 

Законом не регламентується. 

Загалом же Польща приділяє велику увагу міждержавному 

співробітництву щодо пошуку, обліку та дослідження документів 

національної історії. Зокрема, така її співпраця з Україною щодо документів, 

які стосуються історичного минулого України у польських архівах та 

документів, що стосуються історичного минулого Польщі в українських 

архівах регулюється «Угодою про співробітництво між Державним 

комітетом архівів України і Генеральною Дирекцією державних архівів 

Республіки Польща в галузі архівної справи» від 17 жовтня 2008 року (статті 

                                                           
209 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów (Положення 
Міністра культури та національної спадщини від 27 липня 2018 року про детальний обсяг 
діяльності Генерального директора Державного архіву). URL: https://bit.ly/3qdIXwa (дата 
звернення 14.06.2021). 

210 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про національний 
архівний ресурс та архіви). URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 14.06.2021). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001566/O/D20181566.pdf
https://bit.ly/3qdIXwa
https://bit.ly/35SHoup
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7-8)211. У документі зазначено, що «Сторони обов'язково інформують одна 

одну про архівні матеріали та інші документи,  виявлені  в  рамках проекту та 

забезпечують ведення спільного обліку таких документів»212. 

 

5.3 Діяльність з виявлення та фіксування даних про архівну полоніку 

На жаль, на офіційний запит УНДІАСД щодо досвіду з фіксування 

даних про документи національної історії, які зберігаються за кордоном, від 

Польщі ми не отримали відповіді. За даними, які нам неофіційно надали 

польські колеги-архівісти, систематичні роботи з виявлення та фіксування 

даних про архівні документи національної історії Польщі, які зберігаються за 

кордоном, архівістами не проводяться. Найчастіше збір і фіксування такої 

інормації відбувається у межах виконання тематичних проєктів, умов 

двосторонніх договорів про співробітництво між архівами Польщі та інших 

країн тощо. Найбільший акцент наразі Польща робить на веденні реєстру 

культурних цінностей, втрачених під час Другої світової війни. Він ведеться 

з 1992 р. і опублікований на сайті Міністерства культури та національної 

спадщини Польщі213. До нього увійшли археологічні пам’ятки, кераміка, 

графіка та малюнок, музичні та технічні інструменти, годинники, іграшки, 

живопис, монети та медалі, скульптури, гобелени, вишивка, вироби з дерева, 

пір'я, кістки, бурштину, ювелірні вироби тощо. До рубрики бібліотечні 

об’єкти внесено всього 8 документів.  

Крім того, поза архівною системою функціонує заснований у 2017 р. 

Національниий інститут польської культурної спадщини за кордоном 

POLONIKA214. Він так само найбільше опікується не архівними 

                                                           
211 Угода про співробітництво між Державним комітетом архівів України і 

Генеральною Дирекцією державних архівів Республіки Польща в галузі архівної справи, 
17 жовтня 2008 року. URL: https://bit.ly/3CgfCpo (дата звернення: 15.11.2021) 

212 Там само. 
213 Product war losses. URL: http://lootedart.gov.pl/en/product-war-losses (дата 

звернення: 01.12.2021) 
214 POLONIKA The National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad. URL: 

https://polonika.pl/en/instytute (дата звернення: 01.12.2021) 

https://bit.ly/3CgfCpo
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документами, а іншими об’єктами історико-культурної спадщини. Приміром, 

у 2020 р.  він підтримав реставраційні роботи на могилах поляків на 

цвинтарях в Україні, Франції, Грузії, Литві, Фінляндії, США. Загалом 

статегічними цілями установи є: «збирання та поширення знань про 

культурну спадщину Республіки Польща, яка зараз зберігається за межами 

країни»; виховання патріотизму та почуття гордості за рідну країну, 

підтримання зв’язків діаспори з батьківщиною, «проведення комплексних 

реставраційно-консерваційних робіт, спрямованих на збереження об’єктів, 

що становлять особливу цінність для Польщі, які зараз розміщені поза 

межами країни»; проведення та сприяння дослідженням культурної 

спадщини Польщі, а також спадщини польської еміграції, «підтримка 

польських установ та організацій за кордоном, які діють на захист 

національної спадщини (архівів, музеїв, бібліотек)»215 та ін. 

Що стосується архівної справи, то, у зв’язку із інформатизацією 

архівної справи у світі загалом та у Польщі зокрема, у разі неможливості 

фізичного повернення документів відбувається їх віртуальне повернення у 

вигляді цифрових копій, що частково може забезпечити як потребу у 

інформації, так і наукові інтереси суспільства216.  

Починаючи з 1950-х років, Головний архів давніх актів у Варшаві 

збирає колекцію копій документів польського походження, оригінали яких 

зберігаються у закордонних архівах217. У минулому столітті це були 

мікрофільми та ксерокопії, починаючи з 2007 р. робляться цифрові копії 

документів. Результати копіювання документів вказуються у щорічних 

звітах218. Починаючи з 1965 р., видається «Каталог мікрофільмів та 
                                                           

215 Там само. 
216 Шумейко М. Від реституції – до спільного користування інформацією. С. 203-

215. 
217 Polonica – mikrofilmy, fotokopie i skany z archiwów, bibliotek i muzeów 

zagranicznych (Полоніка. Мікрофільми, фотокопії та скановані копії із іноземних архівів, 
бібліотек та музеїв). URL: https://bit.ly/3xvPAfy (дата звернення 15.06.2021). 

218 Напр., у звіті за 2013 рік вказано, що було здійснено понад 87 тис. сканувань 
полоніки в українських архівах та понад 65 тис. в естонських архівах. URL: 
https://bit.ly/3wJ45N3 (дата звернення 15.06.2021). 

https://bit.ly/3xvPAfy
https://bit.ly/3wJ45N3
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ксерокопій полоніки із закордонних архівів». Інформацію про колекцію 

полоніки розміщено на сайті архіву219. На жаль, на цій сторінці не вказано 

дату останнього оновлення інформації. На  момент останнього оновлення 

база даних містила інформацію про понад 6400 архівних матеріалів220. 

Важливим ресурсом полоніки є документальна спадщина польської 

діаспори. Починаючи з 1997 р. активізується співпраця Державного архіву 

Польщі з установами польської діаспори, які збирають та зберігають архіви, 

що стосуються їх власної діяльності та загалом діяльності польських 

емігрантів. Як було зазначено вище, дана діяльність здійснюється з метою 

збереження та популяризації історії та здобутків польських емігрантів, 

надання доступу до культурної спадщини польської діаспори, яка є вагомою 

частиною загальної польської культурної спадщини. Як вже зазначалось, ст.5 

Конституції спонукає державу до збереження національної спадщини, а ст. 

73 гарантує «свободу користування культурними благами».  

Міжнародна співпраця у галузі архівної справи покладена на 

Генерального директора Державних архівів (є одним із нормативних 

завдань)221. З 2002 р. дорадчим органом у галузі співпраці з недержавними 

архівами є Рада соціальних архівів222. До її завдань входить «розроблення 

стратегій розвитку недержавних ресурсів та … створення умов для державної 

підтримки недержавних ресурсів»223 у випадку, коли недержавні архіви 

                                                           
219 Polonica. URL: https://bit.ly/3wJ45N3 (дата звернення 15.06.2021). 
220 Polonica – mikrofilmy, fotokopie i skany z archiwów, bibliotek i muzeów 

zagranicznych (Полоніка. Мікрофільми, фотокопії та скановані копії із іноземних архівів, 
бібліотек та музеїв). URL: https://bit.ly/3xvPAfy (дата звернення 15.06.2021). 

221 Rozporządzenie Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
(Постанова Міністра культури та національної спадщини від 27 липня 2018 року про 
детальний обсяг діяльності Генерального директора Державного архіву), п. 4  
https://bit.ly/3qdIXwa; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Закон про національний архівний ресурс та архіви), ст.21.1., п.6. URL: 
https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 14.06.2021). 

222 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 16. 

223 Ibid. S. 16. 

https://bit.ly/3wJ45N3
https://bit.ly/3xvPAfy
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накопичують та зберігають матеріал, який має історичну та культурну 

цінність (відповідно до визначення національного архівного ресурсу у ст.1 

Закону про архівний ресурс та архіви224).  

Головне управління Державних архівів співпрацює з польською 

діаспорою як безпосередньо, так і в межах діяльності, що здійснюється 

низкою інших організацій, які підтримують польську діаспору. Так, у 1998 р. 

Міністром національної освіти було створено Раду архівної спадщини (з 2000 

р. вона працює при Міністрі культури та національної спадщини)225. Вона 

зокрема займається питаннями охорони архівних колекцій поляків за 

кордоном та  розповсюдженням інформації про них. У 2004 р. було створено 

Польське товариство архівної спадщини. 

Також представники Головного управління Державних архівів беруть 

участь у роботі Конференції польських музеїв, архівів та бібліотек на Заході 

(існує з 1978 р.)226. Метою цієї організації є координація діяльності установ 

польської діаспори з метою інформування про набутки польської культури за 

кордоном та її подальшого розвитку.  

Співпраця Головного управління Державних архівів з польською 

діаспорою у сфері архівної справи здійснювалася з 1997 р. за фінансової 

підтримки Фонду Костюшка у Нью-Йорку, з 2006 р. фінансову підтримку 

також постійно надає Міністерство культури та національної спадщини, у 

2007-2011 роках на підтримку архівів польської діаспори були виділені 

значні суми в межах програми «Культурна спадщина»227.   

                                                           
224 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Закон про національний 

архівний ресурс та архіви), ст.21.1., п.6. URL: https://bit.ly/35SHoup (дата звернення 
14.06.2021). 

225 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 17. 

226 MABPZ. Stała konferencja muzeów, archiwów i bibliotek polskich na Zachodzie. 
URL: https://bit.ly/3gKZ2VT (дата звернення 15.06.2021). 

227 Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). URL: https://bit.ly/3gKl0IE  (дата 
звернення 15.06.2021). 

https://bit.ly/3gKZ2VT
https://bit.ly/3gKl0IE
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Візити представників Головного управління Державних архівів до 

установ польської діаспори здійснюються за запрошенням керівництва цих 

установ. На першому етапі метою візитів є ознайомлення із архівними 

ресурсами установи та їх перевірка на історичну, соціальну, політичну, 

економічну, наукову, культурну значущість. У подальшому можливе 

заключення договорів між Міністром культури та національної спадщини або 

Генеральним директором Державних архівів та відповідальними органами 

архіву діаспори. У деяких випадках укладається договір про передавання 

архівної полоніки до Державного архіву у разі, коли місцеві установи 

приймуть рішення про припинення її збереження. Також часто укладається 

договір про співпрацю228. 

Залежно від стану організації конкретного архіву діаспори та його 

потреб здійснюються різні форми співпраці. Для організації обліку полоніки 

мають значення такі з них: облік та опис колекцій польської діаспори; 

мікрофільмування та оцифрування архівних ресурсів діаспори; підготовка 

каталогів та публікацій про архіви польської діаспори; включення описів 

архівних колекцій польської діаспори та оцифрованих документів до 

комп’ютерної системи архівної інформації у Польщі; а також надання 

професійних консультацій щодо обліку та оцифрування архівних ресурсів 

представникам установ діаспори та навчання у Польщі стажерів з різних 

центрів польської діаспори229. Останнє сприяє організації та професійному 

проведенню обліку архівних ресурсів самою установою діаспори, тоді як у 

значній кількості випадків цю роботу здійснювали архівісти із Польщі230.  Як 

ми бачимо, співпраця відбувається згідно з п.4 Положення про обов’язки 

Генерального директора: здійснюється і пошук інформації, і налагодження 

контактів з діаспорою, і надання професійних консультацій.  
                                                           

228 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 
archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 17-18. 

229 Ibid. S. 18. 
230 Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). URL: https://bit.ly/3gKl0IE (дата 

звернення 15.06.2021).  

https://bit.ly/3gKl0IE
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Ще одним важливим напрямом інформування про архіви діаспори є 

проведення виставок у зарубіжних центрах діаспори231. 

Щорічні звіти щодо співпраці Державного архіву та установ польської 

діаспори щодо організації, впорядкування, обліку та цифровізації архівів 

діаспори розміщено на сайті Головного управління Державних архівів232.  

У межах співробітництва Головного управління Державних архівів з 

польською діаспорою також укладаються угоди про передання (здебільшого 

у вигляді пожертви) колекцій документів, що стосуються діяльності окремих 

представників польської діаспори та установ діаспори, польським державним 

архівам233. У такому випадку передані колекції належать до державного 

архівного ресурсу і там і обліковуються.  

Так, одне із найбільших зібрань архівних колекцій емігрантів 

розміщене у Архіві еміграції в м. Торунь234. Цей архів є підрозділом 

бібліотеки Університету Миколи Коперника в Торуні. У ньому зберігаються 

архівні, бібліотечні та художні колекції польської еміграції ХХ ст. 

(починаючи з 1939 р.) Зокрема, архіви культурних та соціальних установ, 

архіви редакцій журналів та видавництв, а також понад 400 приватних 

архівів журналістів, письменників, науковців, видавців, художників – 

емігрантів та їхні книгозбірні (понад півтори тис. книг)235.   

Історію формування архіву еміграції у бібліотеці Торуньського 

Університету висвітлив один з ініціаторів його створення, видатний 

                                                           
231 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 

archiwalny z archiwami polonijnymi — formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 19. 

232 Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). URL: https://bit.ly/3gKl0IE (дата 
звернення 15.06.2021).  

233 Ibid. 
234 Archiwum emigracji (Архів еміграції). URL:  https://bit.ly/2TRUepD  (дата 

звернення 29.06.2021).  
235 Archiwum emigracji.O nas (Архів еміграції). URL: https://bit.ly/3dBAXA1 (дата 

звернення: 29.06.2021).  

https://bit.ly/3gKl0IE
https://bit.ly/2TRUepD
https://bit.ly/3dBAXA1
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дослідник історії та культури польської еміграції М. А. Супрунюк236. 

Спочатку архівні колекції емігрантів зберігались у бібліотеці, потім архів 

еміграції був частиною Департаменту рукописів, з  2000  р. Архів еміграції 

став окремим структурним підрозділом бібліотеки. Також у 2000 р. на 

філологічному факультеті Університету Миколая Коперника було створено 

Лабораторію досліджень еміграції237, що сприяло залученню студентів та 

випускників не тільки до наукової праці в Архіві, а і до волонтерської  

діяльності.  

У поверненні архівних колекцій еміграції до Польщі були зацікавлені 

насамперед самі емігранти – через брак коштів та спеціалістів для 

впорядкування та зберігання архівів, а також через усвідомлення цінності 

цих колекцій для польської історії та культури238. Одним із ініціаторів 

повернення емігрантських колекцій до Польщі та передання їх на зберігання 

до Торуньського Університету був відомий публіцист та культурний діяч, 

поляк-емігрант Єжи Ґедройць239, також активну участь у створенні та 

науковому опрацюванні архіву еміграції брала полька-емігрантка Стефанія 

Косовська. 

Оскільки Архів є підрозділом бібліотеки, перевезення та збереження 

колекцій та їх оцифрування фінансується бібліотекою, а от на їх 

впорядкування та наукове дослідження, а також видавничу діяльність коштів 

часто не вистачало240. Дослідницька та видавнича діяльність здійснювалася 

та здійснюється нині завдяки фінансовій допомозі різних установ та 

приватних осіб, зокрема емігрантів. У 1996-2001 рр. архівні роботи 

                                                           
236 Supruniuk M. Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji? 

(Архів пам’яті чи майстерня дослідження історії еміграції?) // Archeion. 2013. T. 114, S. 
37–60. 

237 Ibid. S. 46-47. 
238 Ibid. S. 40, 42. 
239 Ibid. S. 39-40. 
240 Ibid. S. 42-43. 
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проводилися за фінансування Комітету з наукових досліджень, у 2006 р. – за 

підтримки Міністерства культури та національної спадщини241. 

Структура архіву поступово змінювалась у зв’язку з надходженням 

нових матеріалів. На даний момент Архів вміщує: архівні колекції установ 

польської еміграції; приватні архіви; колекції документів, зокрема 

аудіовізуальних; книгозбірні поляків-емігрантів; галерею «Польське 

мистецтво у світі у ХХ ст.»242 Як бачимо, цей архів збирає та зберігає не 

лише архівні документи, а і книги поляків-емігрантів та про польську 

еміграцію,  картини поляків-емігрантів, тобто є одразу архівом, бібліотекою 

та музеєм. За задумом організаторів архіву, це сприяє більш цілісному 

вивченню діяльності польської еміграції у ХХ ст.243  Ще у 1996 р. було 

сформульовано цілі Архіву еміграції, серед яких – збирання, впорядкування 

та оброблення архівних колекцій емігрантів, насамперед видатних 

особистостей польської еміграції; пошук інформації у Польщі та за кордоном 

про архівні колекції, що містять інформацію про еміграцію, їх 

мікрофільмування для потреб Архіву, а також збирання інформації про 

наукові дослідження з історії та культури польської еміграції, що 

здійснюються у Польщі та за кордоном; збір біо- та бібліографічних даних 

про видатних особистостей польської еміграції. Дійсно, протягом усієї історії 

Архіву серед основних видів діяльності слід назвати насамперед пошук та 

повернення колекцій, їх впорядкування, оброблення та зберігання, опис та, за 

можливості, цифровізацію; надання доступу до інформації про колекції та до 

цифрових копій (за наявності)244. Пошук архівних колекцій здійснюється 

через особисті контакти з емігрантами, через моніторинг преси та інших 

засобів масової інформації,  частково – через вивчення наукової бібліографії. 

                                                           
241 Archiwum emigracji.O nas (Архів еміграції). URL: https://bit.ly/3dBAXA1 (дата 

звернення: 29.06.2021). 
242 Supruniuk M. Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji? S. 48; 

Archiwum emigracji (Архів еміграції). URL:  https://bit.ly/2TRUepD  (дата звернення 
29.06.2021). 

243 Ibid. S. 58-59. 
244 Ibid. S.45. 

https://bit.ly/3dBAXA1
https://bit.ly/2TRUepD
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Надалі налагоджуються контакти з приватною особою чи установою, також 

часто через посередництво емігрантів.  Результатом особистих переговорів та 

домовленостей ректора Торуньського Університету, директора бібліотеки 

Торуньського Університету та М. А. Супрунюка (як головного ініціатора 

створення архіву) та представників еміграції245 стала пожертва колекцій 

Архіву еміграції. Тобто, якщо в межах державної архівної політики головним 

завданням є формування, впорядкування та опис архівів діаспори у місцях 

діяльності установ діаспори, а також інформування про ці архіви, то метою 

Архіву еміграції є збирання інформації про еміграційні архіви з метою їх 

повернення до Польщі246.   

Окрім пошуку, повернення, впорядкування, опису та зберігання 

колекцій, Архів еміграції веде активну науково-дослідну роботу. Її 

результати висвітлюються під час проведення наукових конференцій та 

семінарів, виставок, у численних публікаціях.  

З 1995 р. опубліковано понад 70 томів в межах тематичної серії видань 

«Архіви еміграції. Джерела та матеріали до історії польської еміграції після 

1939 р.» (під редакцією С. Косовської та М. А. Супрунюка); понад 15 томів у 

межах літературної серії (художні твори, поезія, есеїстика, драматургія, 

літературна критика поляків-емігрантів), а також численні видання поза цими 

серіями247.  

З 1998 р. стараннями М. А. Супрунюка видається щорічник «Архів 

еміграції» – єдине у Польщі періодичне видання, яке містить біографічні, 

бібліографічні, історико-літературні розвідки та методологічні розробки248, 

що стосуються історії та культури польської еміграції після 1939 р. Вийшло 

                                                           
245 Ibid. S. 42-44. 
246 Ibid. S.51. 
247 Archiwum emigracji. Działalność wydawnicza. URL: https://bit.ly/3xjHBTu (дата 

звернення 29.06.2021). 
248 Supruniuk M. Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji? S.55. 

https://bit.ly/3xjHBTu
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28 томів часопису. Цифрові копії часопису до 1913 р. включно  (до т.19) 

доступні на сайті249. 

Як зазначає М. А. Супрунюк, саме видавнича діяльність виявилась 

одним із найефективніших засобів опрацювання еміграційних архівів та 

загалом наукового розроблення еміграційної тематики250. 

З 2000 р. Архів щороку присуджує премію за найкращі магістерську та 

докторську дисертації в галузях літературознавства, історії, історії культури, 

історії мистецтва, присвячені польській еміграції. Засновником премії 

«Архіви еміграції» є Канцелярія Сенату Республіки Польща251. Премія є 

міжнародною. 

Таким чином, Архів еміграції є не тільки місцем збирання та зберігання 

архівних колекцій, а і науково-дослідною установою, що здійснює також 

активну видавничу та популяризаційну діяльність.  

   

5.4 Інформаційні онлайн ресурси з полоніки 

На офіційному сайті Головного управління Державних архівів 

https://www.archiwa.gov.pl/ у розділі меню Для користувачів (Dla 

użytkowników) є сторінка Архіви польської діаспори252 та сторінка Вибрані 

архіви у Польщі та за кордоном253.   

На сторінці Архіви польської діаспори, окрім загальної інформації про 

державну підтримку архівної справи серед польської діаспори, наведено 

також інформацію про установи польської діаспори у різних країнах світу 

(Аргентина, Франція, Швейцарія, Великобританія, Угорщина, Італія, 

                                                           
249 Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty  (Архів еміграції. Студії, нариси, 

документи)  URL: https://bit.ly/3ykdefo (дата звернення 29.06.2021). 
250 Supruniuk M. Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji? S.44. 
251 Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty. (Архів еміграції. Студії, нариси, 

документи). URL: https://bit.ly/3qOHGvN (дата звернення 29.06.2021).  
252 Archiwa polonijne (Архіви польської діаспори). URL: https://bit.ly/3gKl0IE (дата 

звернення 15.06.2021). 
253 Wybrane archiwa w kraju i za granicą (Вибрані архіви в Польщі та за кордоном). 

URL: https://bit.ly/3iVhEoJ (дата звернення 15.06.2021).  

https://www.archiwa.gov.pl/
https://bit.ly/3ykdefo
https://bit.ly/3qOHGvN
https://bit.ly/3iVhEoJ
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Сполучені Штати)254. Для кожної установи подано адресу та контакти, її 

коротку історію та загальну характеристику архівних зібрань.  

На сторінці Вибрані архіви у Польщі та за кордоном у підрозділі  

Архіви польської діаспори (Archiwa polonijne) подано посилання на онлайн 

ресурси низки установ діаспори, а саме: Постійна конференція польських 

музеїв, бібліотек та архівів на Заході; Архіви Літературного інституту 

«Культура»; Архіви Польського наукового інституту в Америці (PIASA); 

Польська бібліотека в Парижі; Центральний архів американської полоніки в 

Орчард-Лейк; Інститут Й. Пілсудського в Нью-Йорку; Польський музей у 

Рапперсвілі; Документальний центр Понтифікату Івана Павла ІІ; Папський 

інститут церковних досліджень; Польське генеалогічне товариство в 

Америці; Асоціація польських інженерів та техніків у США255. Наведемо 

характеристику декількох з них.  

Значні колекції оцифрованих документів, у тому числі карт, 

фотографій та відеозаписів, є в онлайн доступі на сайті Інституту 

Ю. Пілсудського  в Америці256. На сторінці Архівні колекції в інтернеті є 

пошукове вікно, а також наведено перелік колекцій (вказано назви колекцій 

та відповідний номер фонду, всього 17 позицій), кожна назва фонду є 

інтерактивним посиланням на його опис. Для фонду наведено історичну 

довідку та короткий опис його вмісту, а потім детальний список його вмісту 

(порядковий номер, шифр архівної одиниці (папки), назви документів, роки 

їх створення, мова документів) (рис.17).  

 

                                                           
254 Archiwa polonijne. Wybrane instytucje polonijne (Архіви польської діаспори. 

Вибрані установи польської діаспори). URL: https://bit.ly/3zE1uWJ (дата звернення 
15.06.2021). 

255 Wybrane archiwa w kraju i za granicą (Вибрані архіви в Польщі та за кордоном). 
URL: https://bit.ly/3iVhEoJ (дата звернення 15.06.2021).   

256 Pilsudski Institute of America. Archival Collections Online. URL: 
https://bit.ly/2SNwT8C (дата звернення 15.06.2021). 

http://mabpz.org/
http://mabpz.org/
http://alpha.bn.org.pl:82/screens*pol/makinfo8_pol.html
http://alpha.bn.org.pl:82/screens*pol/makinfo8_pol.html
http://www.piasa.org/archives.html
http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
http://www.polisharchives.com/
http://www.polisharchives.com/
http://www.pilsudski.org/
http://www.muzeum-polskie.org/index.htm
http://www.muzeum-polskie.org/index.htm
http://www.jp2doc.org/archiwum.htm
http://pisk.jezuici.pl/
http://pisk.jezuici.pl/
http://www.pgsa.org/
http://www.pgsa.org/
http://www.polonia-technica.org/
https://bit.ly/3zE1uWJ
https://bit.ly/3iVhEoJ
https://bit.ly/2SNwT8C
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Рис.17. Фрагмент опису фонду «Польський Уряд в еміграції»257. Опис містить 

20 позицій 

Далі можна ознайомитись із вмістом кожної папки. Спочатку подано її 

короткий опис (назва фонду, назва папки, опис документів (мова, 

машинопис/друк/рукопис), роки створення документів) (рис.18), а потім – 

детальний перелік документів (порядковий номер документа, назва, сторінки 

у папці).  

 

 
Рис.18. Короткий опис папки з фонду «Уряд Польщі в еміграції»258 

 

Назва документа в детальному описі папки є інтерактивним 

посиланням на сторінку, де наводиться опис документа (вказано номери 

сторінок у папці, автора документа, місце та дата створення, мова) та його 

цифрова копія (рис.19). 

                                                           
257 Pilsudski Institute of America. Archival Collections Online. Rząd Polski na emigracji 

(Польський Уряд в еміграції). URL: https://bit.ly/2SRppRT (дата звернення 15.06.2021). 
258 Pilsudski Institute of America. Archival Collections Online. FOLDER: 701/9/8. URL: 

https://bit.ly/3xFBwAv (дата звернення 15.06.2021).  

https://bit.ly/2SRppRT
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Рис.19. Фрагмент цифрової копії звернення Президента Республіки Польща259 

 

На сайті Польського наукового інституту в Америці у пункті меню 

Архіви є доступ до сторінок Цифрові колекції інституту, Польські колекції за 

кордоном (Польські архіви  в Америці, Польські архіви в Канаді).  

На сторінках Польські архіви в Америці та Польські архіви в Канаді 

спочатку розміщено звернення до поляків-емігрантів та їхніх нащадків з 

проханням надавати інституту інформацію про польські або польсько-

американські архівні матеріали з метою її публікації на веб-сайті, що зробить 

її доступною для дослідників та просто зацікавлених сторін260. У зверненні 

вказано, що ініціює цю діяльність з пошуку архівів діаспори Головне 

управління Державних архівів Польщі, що свідчить про зацікавленість 

держави у збереженні культурних надбань польської діаспори.  

Також вказано назви установ у різних штатах, що зберігають польські 

архівні матеріали. За відповідним посиланням можна перейти на сторінку, 

присвячену окремій установі. На ній подано адресу та контакти установи та 

                                                           
259 Pilsudski Institute of America. Archival Collections Online. Orędzie Prezydenta R.P. 

URL: https://bit.ly/3vDrIpf (дата звернення 15.06.2021). 
260The Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA). Polish Archives In 

America. URL:  https://bit.ly/35DEv07 (дата звернення 15.06.2021). 

https://bit.ly/3vDrIpf
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коротку характеристику польських архівних фондів, які у ній зберігаються. 

Деякі посилання недійсні.  

Цифрова колекція інституту не дуже багата. Його функція полягає в 

першу чергу у збиранні інформації та розміщенні її на сайті. 

Окрема сторінка Архіви у Польщі містить перелік польських архівів. 

Інформацію про їх колекції можна отримати в бібліотеці. Це полегшує 

емігрантам доступ до архівних колекцій їх рідної країни (та забезпечує 

виконання ст.6 п2 Конституції Республіки Польща про надання діаспорі 

доступу до культурних багатств). 

Сайт Постійної конференції польських музеїв, бібліотек та архівів 

на Заході  містить архів публікацій про його діяльність261. 

Папський інститут церковних досліджень займається збором 

оригінальних документів польських та польсько-італійських організацій та 

спадщини приватних осіб262, переважно тих, що стосуються діяльності 

католицької церкви в Польщі. Вказано, що діяльність з впорядкування, опису 

та оцифрування архівних колекцій здійснюється за ініціативи Головного 

управління Державних архівів на кошти Міністерства культури та 

національної спадщини. На сайті є опис 22 колекцій документів. У кожному 

описі вказано принципи та рік впорядкування колекції, наведено біографію 

особи, коротку характеристику її діяльності (або історію організації), 

бібліографію, потім опис колекції. Опис містить номер архівної одиниці, 

назви документів, дати складання документів, опис (стан документів, мова 

документів, машинопис/рукопис/друк), примітки (за необхідності).      

 Також на сайті є кілька тематичних онлайн-виставок, на яких 

презентовано копії документів та фотографії.    

                                                           
261 Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie. URL: 

https://bit.ly/3gKZ2VT (дата звернення 15.06.2021). 
262 Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Zespoly archiwalne (Папський інститут 

церковних досліджень. Архівні ресурси). URL: https://bit.ly/3cSM9aT (дата звернення 
15.06.2021). 

https://bit.ly/3gKZ2VT
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На офіційному сайті Головного архіву давніх актів (Archiwum Główne 

Akt Dawnych, AGAD) у Варшаві розміщено базу даних Polonica263  (у розділі 

Zasób (ресурси) AGAD). Вона містить інформацію про архівні матеріали 

польського походження (понад 6404 найменувань), які зберігаються в архівах 

інших країн, але копії яких (мікрофільми, ксерокопії, цифрові скани) наявні у 

цьому архіві. Цифрових копій немає у онлайн доступі, ознайомлення із ними 

можливе лише безпосередньо в архіві або у разі оформленні замовлення. На 

сайті наведено умови подання та форму замовлення.  

Значна частина матеріалів, описаних у базі даних, зберігається в 

українських архівах – Державному історичному архіві м. Києва та 

Державному історичному архіві м. Львова. Загалом у базі даних подано 

інформацію про документи в архівах 23 країн, зокрема Австрії, Білорусі, 

Великобританії, Данії, Естонії, Франції, Фінляндії, Грузії, Ізраїлю, Литви, 

Нідерландів, Німеччини, Росії, Румунії, Швейцарії, Швеції; у низці випадків 

наведено назву країни, міста, архіву на час, коли було зроблено копію, іноді – 

і сучасну назву (рис.20). На жаль, у наведеному на сайті переліку описи не 

пронумеровані, тому вказати їх кількість неможливо.   

 

 
Рис.20. Зразок оформлення інформації про документи архівної полоніки в 

Центральному архіві історичних актів, м. Варшава264 

                                                           
263 Polonica – mikrofilmy, fotokopie i skany z archiwów, bibliotek i muzeów 

zagranicznych (Полоніка. Мікрофільми, фотокопії та скановані копії із іноземних архівів, 
бібліотек та музеїв). URL: https://bit.ly/3xvPAfy (дата звернення 15.06.2021). 

264 Ibid. 

https://bit.ly/3xvPAfy


102 
 

 

Як видно на рисунку, опис містить такі дані: 1. Країна; 2. Місто; 

3. Назва архіву/бібліотеки/музею; 4. Назва фонду/колекції; 5. Назва архівної 

одиниці; 6. Дата складання документа; 7. Мова/мови документа; 

8. Довідковий номер архівної одиниці; 9. Номер справи та номер позиції. 

Перелік документів подано в алфавітному порядку (по країнах, далі – 

за назвою міста, за назвою архіву і т.д.). Також видано каталог265, у 1997 р. 

вийшов 10-й том.  

Окремо наведено переліки документів полоніки у прибалтійських 

країнах: у Латвійському державному історичному архіві (подано описи 148 

пергаментних документів XII – XVII ст.), в Історичному архіві у Тарту 

(відкритий доступ до цифрових копій документів, які стосуються поляків, що 

навчались у Дерптському університеті у 1802 – 1918 роках), Національному 

архіві у Стокгольмі (відкритий доступ до 20 цифрових копій документів).  

Посилання на сайт Архіву еміграції у м. Торунь міститься на сайті 

бібліотеки Університету Миколая Коперника266 у розділі Колекції.  

На сторінці сайту Архівів еміграції у рубриці Про нас розміщено 

запрошення надавати інформацію про архівні колекції, що стосуються 

діяльності польської еміграції у ХХ ст., задля їх впорядкування та 

використання у наукових дослідженнях. 

                                                           
265 Katalog mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych, z. I, oprac. B. 

Jagiełło, H. Karczowa, Warszawa 1965; z. II, oprac. B. Jagiełło, D. Majerowicz, Warszawa 
1969; z. III, oprac. T. Kurowski, D. Majerowicz, Warszawa 1973; z. IV, oprac. T. Kurowski, D. 
Majerowicz, Warszawa 1976; z. V, oprac. E. Kobierska-Motasowa, H. Diupero, Warszawa 
1982; z. VIII, oprac. J. Godlewska, B. Kubiczek, Warszawa 1992. 

266 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu  URL: https://bit.ly/368Wz2y (дата звернення 
29.06.2021).  
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Рис.21. Головна сторінка сайту Архіву еміграції267 

 

Ми коротко опишемо лише ті сторінки, що безпосередньо стосуються 

архівних колекцій Архіву еміграції. 

Сторінка Архіви еміграційних установ містить коротку характеристику 

архівів різних установ – перш за все, літературного щотижневика «Новини»  

(«Wiadomości»), який видавався у 1940-1981 рр. у Парижі; асоціації 

польських художників у Великій Британії, польської школи в Парижі, театру 

PRO ARTE, католицького видавництва Veritas та низки інших установ.   

Сторінка Приватні колекції та архіви містить алфавітний перелік осіб, 

для кожної – коротку біографію та характеристику діяльності, стан архіву 

(впорядкований, впорядковується, опис колекції (у разі наявності)), 

посилання на  більш детальну інформацію про особу та її творчість (якщо 

така є). Якщо архів був подарований, вказано, ким.  

Сторінка Архів документів містить коротку характеристику низки 

документів, що зберігаються в Архіві еміграції та стосуються історії еміграції 

(публікації, брошури, газетні вирізки, фотодокументи, листівки). 

                                                           
267 Archiwum emigracji (Архів еміграції). URL:  https://bit.ly/2TRUepD  (дата 

звернення 29.06.2021). 
 

https://bit.ly/2TRUepD
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Сторінка Особова картотека польських емігрантів містить цифрові 

копії некрологів польських емігрантів, опублікованих у пресі (розташовані в 

алфавітному порядку, за прізвищем) (рис.22). 

 
Рис.22. Цифрова копія некролога Станіслава Аффельтовича268. Номер картки 

в картотеці 86 

 

Сторінка Цифрова колекція містить доступ до цифрових копій 

еміграційних видань «Літературні новини» (1924-1939), «Польські політичні 

та літературні новини» (1940-1944), «Новини» (1946-1981), «В ефірі: 

говорить польська радіостанція "Вільна Європа"» (1946-1981)269.   

Слід зазначити, що, хоча цифрових копій документів на сайті не дуже 

багато, проте значну кількість документів було опубліковано у виданнях серії 

«Архіви еміграції», про яку йшлося вище. 

 

 

 

 

  

                                                           
268 Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej (Особова картотека польської еміграції). 

URL: https://bit.ly/2SL9dBO (дата звернення 29.06.2021). 
269 Zbiory cyfrowe (цифрова колекція). URL: https://bit.ly/36creMt (дата звернення 

29.06.2021). 

https://bit.ly/2SL9dBO
https://bit.ly/36creMt
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6 ОБЛІК АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО ДЦІЛЬНОСТІ 
 

6.1 Особливості застосування термінів для позначення документів з 

історії та культури України, що зберігаються за кордоном 

Закріпленим у чинному українському законодавстві терміном для 

позначення документів з історії та культури України, що зберігаються за 

кордоном, є словосполучення «документи культурної спадщини, що 

знаходяться за кордоном, та документи іноземного походження, що 

стосуються історії України»270. Ця конструкція є достатньо громіздкою. 

Якщо для використання у юридичних документах вона є доцільною задля 

уникнення різночитання прописаних у них положень, то у текстах наукового 

та публіцистичного характеру постійне використання такої конструкції 

суттєво ускладнить сприйняття їх читачем. Крім того, варто зауважити, що у 

законодавчо прописаному формулюванні допущена помилка – слово 

«знаходитися» вжито не у його істинному значенні («бувати виявленим у 

результаті розшуків; відшукуватися»)271. Адже з огляду на контекст йдеться 

не про діяльність, спрямовану на виявлення таких документів, внаслідок якої 

вони знаходяться, а загалом про такі документи, які зберігаються за 

кордоном і стосуються історії та культури України. У зв’язку з цим, 

рекомендуємо українським законотворцям внести відповідні правки задля 

усунення лексичної помилки. 

Що ж до альтернативних термінів для позначення документів з історії 

та культури України, які зберігаються за кордоном, то таких є декілька – 

«архівна україніка», «зарубіжна україніка», «архівна зарубіжна україніка».  

                                                           
270 Порядок здійснення централізованого державного обліку документів культурної 

спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 
стосуються історії України, затверджений наказом Головархіву України від 11.11.1999, 
зареєстрований у Мін’юсті 09.11.1999 за № 816/4109 (у редакції наказу Держкомархіву 
України від 12.06.2002 № 45). URL: https://bit.ly/3whUcoB (дата звернення: 16.11.2021) 

271 Розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти і знаходитися. URL: 
https://bit.ly/3xo7f9y (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3whUcoB
https://bit.ly/3xo7f9y
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Відповідно до визначення, поданого в Енциклопедії історії України, 

«архівна україніка» – це «поняття на означення масиву архівних документів, 

які перебувають за кордоном, та документи іноземного походження, що 

стосуються історії та культури України; складова історико-культурної 

спадщини України, потенційна складова Національного архівного фонду 

України»272. Що стосується «зарубіжної архівної україніки», то це – 

«локальні документальні комплекси або документи, що належать до 

україніки архівної, вивезені в різні історичні періоди чи утворені в 

зарубіжних країнах етнічними українцями або ж сформовані у процесі 

діяльності установ і організацій, які мали відношення до проблем українців, і 

зберігаються в державних, громадських архівних установах чи приватних 

колекціях зарубіжних країн»273. 

До архівної україніки належить дуже широкий пласт різноманітних 

документів. Дослідники поділяють їх на три великі групи, всередині яких 

викристалізовують окремі підгрупи: «автентичну україніку» (підгрупи А та 

Б), «історичну україніку» (до 1991: підгрупи В, Г, Д, Е) та «модерну 

україніку» (після 1991: підгрупи Б, В, Г, Д, Е):  

«А) документи, утворені в Україні й вивезені емігрантами (переважно 

міжвоєнного і повоєнного періодів): а) українських урядів, міністерств і 

відомств Української Народної Республіки, Української Держави, 

Західноукраїнської Народної Республіки та ін.; б) дипломатичних установ 

УНР, Української Держави, ЗУНР; в) українських військових підрозділів 

(легальних та нелегальних): Української повстанської армії, Січових 

стрільців та ін.; в) наукових установ, навчальних закладів та закладів 

культури; г) українських видавництв та редакцій газет і журналів; д) 

релігійних установ; е) рукописи наукових і літературних творів українських 

учених, митців, письменників, поетів; є) документи особового походження 
                                                           

272 Матяш І.Б. Україніка архівна, архівна україніка. URL:  https://bit.ly/3ADkQvu 
(дата звернення: 16.11.2021) 

273 Матяш І.Б., Палієнко М.Г. Україніка архівна зарубіжна, архівна україніка в 
зарубіжних країнах. URL: https://bit.ly/3qT6Wkp (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3ADkQvu
https://bit.ly/3qT6Wkp


107 
 

українських політичних, громадських та культурних діячів; ж) рукописи та 

рукописні книги, що потрапили за кордон у складі колекцій та книгозбірень 

українських емігрантів; з) архіви українських діячів, передані на постійне 

зберігання до державних і недержавних архівних установ відповідно до 

заповіту фондоутворювача; і) архіви українських діячів, що перебувають у 

приватній власності (отримання інформації за згодою фондоутримувача); 

Б) документи, утворені в Україні й переміщені (внаслідок централізації 

архівних фондів за радянського часу чи незаконним шляхом) за її межі: а) 

про українців у складі Червоної та Радянської армії; б) особисті архіви та 

колекції неукраїнського походження документів, пов’язаних з історією 

України; в) кінофотофонодокументи; г) технологічна, картографічна, 

геодезична, наукова та інша спеціальна і супровідна документація; 

В) документи, утворені українцями в еміграції (це питання пов’язане із 

проблемою національної самоідентифікації утворювачів документів): а) 

українських організацій (як світового, так і локального значення), створених 

в інших країнах; б) українських церков різних конфесій; в) наукових і 

навчальних установ, спрямованих на розвиток української науки й освіти за 

межами України; г) колекції відомих українських діячів, які проживали в тій 

чи іншій країні; 

Г) документи, утворені в країні локалізації української 

громади/українців, що містять інформацію про українців, український народ, 

Україну: а) державних установ цієї країни; б) державних установ інших 

країн; в) недержавних організацій та установ (політичні партії та рухи, 

громадські організації, наукові установи та ін.); г) архіви церков, релігійних 

організацій; д) документи інших (окрім українських) етнічних груп і 

релігійних громад та їхніх відомих представників, які емігрували з території 

України; 

Д) особові фонди неукраїнського походження, що містять відомості як 

про історичні події, що відбувались на території України, так і про 

українську спільноту в країні її локалізації: а) зарубіжних дипломатів, які 
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перебували в Україні згідно з призначенням; б) міжнародних гуманітарних 

представництв; в) учасників визвольних змагань і збройних конфліктів на 

території України; г) діячів культури, науки, освіти, представників урядових 

чи бізнесових кіл, які підтримували професійні контакти з українцями або 

навчалися в Україні; 

Е) документи, утворені в Україні зарубіжними державними і 

недержавними установами та організаціями, які містять інформацію про 

Україну та українців: а) дипломатичні; б) зарубіжних бюро ЗМІ; в) 

військових, економічних, культурних, релігійних, наукових, освітянських, 

ділових представництв; г) рукописні та документальні колекції, зібрані 

іноземцями в Україні»274. 

 

6.2 Інформаційні ресурси з архівної україніки 

Веб-портал Державної архівної служби України містить окремий розділ 

під назвою «Архівна україніка»275. Він, своєю чергою, поділяється на чотири 

підрозділи – «Архівна україніка: загальні огляди», «Архівні матеріали, 

повернуті та передані в Україну», «Матеріали до архівної україніки», 

«Публікації про архівну україніку в країнах світу» (рис.23). 

Підрозділ «Архівна україніка: загальні огляди» містить понад 100 

найменувань наукових праць, присвячених документам з історії та культури 

України, що зберігаються за кордоном. 

У підрозділі «Архівні матеріали, повернуті та передані в Україну» 

міститься перелік архівних документів (загалом 248 позицій), які впродовж 

1993-2019 рр. були повернені та передані Україні.  

Підрозділ «Матеріали до архівної україніки» містить огляди 

тематичних фондів, посилання на книги та повні тексти статей з 

                                                           
274 Матяш І.Б. Україніка архівна, архівна україніка. URL:  https://bit.ly/3ADkQvu 

(дата звернення: 16.11.2021) 
275 Архівна україніка. URL: https://bit.ly/3hD2x0W (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3ADkQvu
https://bit.ly/3hD2x0W
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проблематики, а також описи деяких фондів Архіву Українського Вільного 

Університету (Мюнхен): Описи фондів276. 

 
Рис.23. Скріншот розділу «Архівна україніка» на порталі Укрдержархіву 

 

Близько тисячі найменувань містить підрозділ «Публікації про архівну 

україніку в країнах світу». 

Непересічне значення для вивчення документів архівної україніки, які 

були повернені до України, становлять також матеріали, представлені на 

сайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ 

України). Так, архів надав на своєму сайті перелік фондів (рис.24)277. Назви 

всіх фондів, за винятком фонду 36 «Світовий конгрес вільних українців 

(СКВУ)», клікабельні і скеровують відвідувачів до їхніх електронних описів.  

                                                           
276 Архів Українського Вільного Університету (Мюнхен): Описи фондів. URL: 

https://bit.ly/3dQziXq (дата звернення: 16.11.2021) 
277 Архівні фонди ЦДАЗУ. URL: https://bit.ly/3ADgi8s (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3dQziXq
https://bit.ly/3ADgi8s
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Рис.24. Скріншот розділу «Архівні фонди ЦДАЗУ» на сайті ЦДАЗУ України 

 

Важливим як для дослідників архівної україніки, так і для фахівців, які 

вивчають особливості пошуку та обліку цього виду документів в Україні, 

становить розділ сайту ЦДАЗУ України «Довідковий апарат»278. У ньому 

представлено як тематичні переліки, збірники та добірки профільних 

документів, так і матеріали, які стосуються методичного супроводу 

діяльності з пошуку та обліку архівної україніки. 

 

6.3 Процедура обліку архівної україніки: реалії сьогодення 

Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» (зі змінами) передбачено централізований облік архівної 

україніки, а обов’язки з його ведення покладено на Укрдержархів та державні 

архівні установи279. Ще у 1999 р., задля здійснення галузевої програми 

«Архівна україніка», було затверджено Порядок здійснення централізованого 

державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за 

                                                           
278 Довідковий апарат. ЦДАЗУ України. URL: https://bit.ly/36jLL1I (дата звернення: 

16.11.2021) 
279 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» № 3815-

XII  від 24 грудня 1993 р. [із змінами]. URL: https://bit.ly/3pZARJm (дата звернення: 
16.11.2021) 

https://bit.ly/36jLL1I
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кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії 

України. 

Цей Порядок юридично і нині визначає процедуру централізованого 

обліку архівної україніки, незалежно від носія інформації (паперові, плівкові 

тощо). Відповідно до нього, діяльність з виявлення таких документів 

здійснюється центральними державними архівами, галузевими державними 

архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними 

архівами областей, міст Києва і Севастополя в межах міжвідомчих 

міжнародних угод про співробітництво в галузі архівної справи; під час 

дослідницької роботи вітчизняних архівістів у закордонних архівах; під час 

вивчення науково-інформаційних та науково-довідкових видань280. 

 Порядок передбачає різні процедури обліку для документів, що були 

виявлені працівниками архівів під час роботи за кордоном або опрацювання 

науково-інформаційних видань та документів, а також їхніх копій, зокрема на 

правах оригіналу, юридичних та фізичних осіб, що надійшли з-за кордону в 

межах міжнародних угод про співробітництво в галузі архівної справи, 

внаслідок  придбання на аукціоні, тендері, за договорами купівлі-продажу, 

дарування, за заповітом. У першому випадку передбачено заповнення 

паперової картки (рис.25) у двох примірниках, один з яких зберігається в 

установі, в якій вона була складена, а інший передається на зберігання до 

Укрдержархіву разом з відомостями про зміни у складі та обсязі фондів задля 

створення банку даних «Зарубіжна архівна україніка». 

У другому ж випадку документи фондуються, описуються та 

обліковуються так само як і решта архівних документів НАФ, які 

зберігаються у вітчизняних архівах. Порядок цю процедуру не визначає, її 

регулюють інші нормативно-правові акти. 

                                                           
280 Порядок здійснення централізованого державного обліку документів культурної 

спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 
стосуються історії України, затверджений наказом Головархіву України від 11.11.1999, 
зареєстрований у Мін’юсті 09.11.1999 за № 816/4109 (у редакції наказу Держкомархіву 
України від 12.06.2002 № 45). URL: https://bit.ly/3whUcoB (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3whUcoB
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Відповідно до Порядку, «керівництво та контроль за централізованим 

державним обліком  документів  культурної  спадщини, що знаходяться за 

кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії 

України, здійснює Держкомархів України через Центральний фондовий 

каталог (далі – ЦФК)»281. Для кожного архіву картки в ЦФК ведуться окремо. 

 
Рис.25. Зразок картки централізованого державного обліку документів 

зарубіжної архівної україніки 

Також Порядок може бути застосований у випадках, коли документи, 

що належать до архівної україніки, виявлені не працівниками архівів, а 

співробітниками інших установ, підприємств, організацій та громадянами. 

Маємо констатувати, що за декілька останніх десятиліть на 

державному рівні підтримувалася діяльність з пошуку та обліку архівної 

україніки. На початку 2000-х рр. Укрдержархів видав декілька рішень («Про 

створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини 
                                                           

281 Там само. 
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України та документи іноземного походження з історії України» від 17 січня 

2001 р.; «Про виявлення зарубіжної архівної україніки державними 

архівними установами» від 22 грудня 2006 р.), які дали поштовх до 

активізації діяльності архівів з виявлення архівної україніки за кордоном. 

Також у межах реалізації галузевої програми «Архівна Україніка» побачила 

світ серія довідкових видань, присвячених проблематиці282.  

У 2007 р. було створено вже згаданий вище ЦДАЗУ України283 як 

«координаційний центр з питань роботи з документами архівної україніки, 

що зберігаються в інших державних архівах та архівних підрозділах 

організацій та громадських об’єднань, в інших юридичних осіб України, а 

також у громадян України, іноземців та осіб без громадянства»284. На сайті 

установи серед ключових пріоритетів зазначено «поглиблення взаємодії із 

закордонним українством»285 задля поповнення НАФ документами, які 

стосуються культури та історії України і зберігаються за її межами. 

Варто зазначити, що наразі є певні неузгодженості у задекларованих і 

фактичних обов’язках ЦДАЗУ України. Серед основних його завдань, 

відповідно до Положення про установу, значиться «задоволення потреб 

українців, які проживають поза межами України, щодо збереження 

документальної спадщини та її використання»286. Архів, з огляду на 

покладені завдання та наявні повноваження, серед іншого:  

                                                           
282 Архівна україніка. URL: https://bit.ly/3hD2x0W (дата звернення: 16.11.2021) 
283 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 279-р 

«Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки». URL: https://bit.ly/3wQR7Oa (дата звернення: 
16.11.2021) 

284 Центральний державний архів зарубіжної україніки. URL: https://bit.ly/2TPSwFN 
(дата звернення: 16.11.2021) 

285 Там само. 
286 Положення про Центральний державний архів зарубіжної україніки,  

затверджене наказом Міністерства юстиції України 10.04.2012 № 556/5 у редакції наказу 
Міністерства юстиції України від 04 вересня 2020 року №3051/5. URL: 
https://bit.ly/3yEX8gW (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3wQR7Oa
https://bit.ly/2TPSwFN
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1) «веде державний облік профільних документів Національного 

архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та 

подає відповідні відомості про них Укрдержархіву»; 

2) «здійснює контроль за збереженістю, обліком і використанням 

відомостей, що містяться в зазначених документах»;  

3) «координує роботу архівних установ щодо виявлення та обліку 

“зарубіжної архівної україніки”»; 

4) «здійснює методичне забезпечення із зазначених питань»;  

5) «складає списки юридичних та фізичних осіб-джерел 

комплектування ЦДАЗУ профільними документами як в Україні, так і за 

кордоном, приймає такі документи на постійне зберігання»; 

6) «укладає угоди про співробітництво із осередками закордонного 

українства, громадянами інших держав про співпрацю та реалізацію спільних 

проектів з архівної справи та діловодства»; 

7) «отримує і систематизує інформацію щодо документів історико-

культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України»287. 

При цьому архів має право «на отримання профільних документів, що 

надходять до України за посередництвом державних органів України»; 

«одержувати в установленому порядку від архівних установ інформацію, 

документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування 

профільних документів, заслуховувати інформацію представників архівних 

установ з цих питань»288. Тобто, як бачимо, деякі пункти Положення про 

ЦДАЗУ суперечать викладеній у Порядку процедурі обліку архівної 

україніки та наявній нині практиці. Так, пункти «координує роботу архівних 

установ щодо виявлення та обліку “зарубіжної архівної україніки”» 

та «здійснює методичне забезпечення із зазначених питань» передбачають 

певну підпорядкованість інших архівних установ ЦДАЗУ під час виявлення 
                                                           

287 Там само. 
288 Там само. 
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та обліку архівної україніки. Однак фактично цей архів наразі не координує 

діяльність інших архівів в означеному питанні, а його методологічні 

розробки мають вузьку цільову аудиторію. На сайті ЦДАЗУ міститься низка 

методичних документів, які стосуються тих чи інших аспектів роботи з 

документами архівної україніки, наприклад, Пам’ятка «Оформлення 

результатів пошуку архівної україніки в зарубіжних архівних установах для 

підготовки серії довідників “Архівна україніка в світі”»289, Пам’ятка 

«Організація пошуку документів архівної україніки через Інтернет-

ресурси»290, проте аудиторія цих документів обмежується лише 

працівниками ЦДАЗУ, про що зазначено у тексті цих документів. 

Пункт Положення про ЦДАЗУ, згідно з яким цей архів «отримує і 

систематизує інформацію щодо документів історико-культурної спадщини 

України, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, 

що стосуються історії України», виглядає як дублювання обов’язків, які за 

Порядком належать Укрдержархіву, а саме – систематизація інформації про 

архівну україніку шляхом ведення банку даних «Зарубіжна архівна 

україніка». У зв’язку з цим очевидною є необхідність приведення Положення 

про державну архівну установу «Центральний державний архів зарубіжної 

україніки» у відповідність з чинним законодавством.  

Що стосується практичного досвіду з обліку архівної україніки 

загалом, то у 2021 році співробітники Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства провели опитування серед 

центральних та обласних архівів щодо цієї проблеми. Анкета опитувальник 

складалася з таких питань: 

                                                           
289 Папакін А.Г. Оформлення результатів пошуку архівної україніки в зарубіжних 

архівних установах для підготовки серії довідників «Архівна україніка в світі». Пам’ятка / 
Держ. архівна служба України, ЦДАЗУ. Київ, 2011. 22 с. URL: https://bit.ly/3trqHkw (дата 
звернення: 16.11.2021) 

290 Папакін А.Г. Організація пошуку документів архівної україніки через Інтернет-
ресурси. Пам’ятка / Держ. архівна служба України, ЦДАЗУ. Київ, 2013. 22 с. URL: 
https://bit.ly/3DY9Nii (дата звернення: 16.11.2021) 
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1. Чи проводяться в архіві заходи з розшуку та обліку архівної 

україніки під час роботи за кордоном або опрацювання науково-

інформаційних видань? Якщо так, то скільки документів було виявлено у 

такий спосіб з 2000 р. до сьогодні? Чи відбувається їх облік за допомогою 

паперових карток, запропонованих у Порядку? Якщо ні, то опишіть, будь 

ласка, фактичну процедуру їх обліку. 

Якщо в архіві заходи з розшуку та обліку архівної україніки під час 

роботи за кордоном або опрацювання науково-інформаційних видань не 

проводяться, то просимо вказати причину цього. 

2. Чи перебувають на постійному зберіганні в архіві документи з 

архівної україніки та/або їхні копії, зокрема на правах оригіналу, юридичних 

та фізичних осіб, що надійшли з-за кордону в межах міжнародних угод про 

співробітництво в галузі архівної справи, внаслідок придбання на аукціоні, 

тендері, за договорами купівлі-продажу, дарування, за заповітом? Якщо так, 

то чи виокремлювалися вони у якийсь спосіб серед інших документів 

Національного архівного фонду під час планового звітування до 

Укрдержархіву про нові надходження документів? Якщо так, то у який 

спосіб? 

3. Чи вважаєте ви доцільним використання паперових карток для 

ведення централізованого обліку архівної україніки? Якщо ні, то у який 

спосіб і в якому обсязі, на вашу думку, має передаватися інформація про 

віднайдені документи до Укрдержархіву? 

4. Наскільки користується попитом інформація щодо архівної україніки 

серед користувачів вашого архіву?  

5. Чи маєте ви пропозиції щодо удосконалення процедури 

централізованого обліку архівної україніки? Якщо так, будь ласка, 

деталізуйте їх. 

Її було надіслано до 34 архівів, з них – 9 центральних (Центральний 

державний архів вищих органів влади та управління України; Центральний 

державний історичний архів України, м. Київ; Центральний державний 
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електронний архів України; Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України; Центральний державний науково-технічний архів 

України; Центральний державний архів громадських об'єднань України; 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів; Центральний 

державний архів зарубіжної україніки; Центральний державний 

кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного) та 25 обласних. Їх список: 

Державний архів Дніпропетровської області; Державний архів Донецької 

області; Державний архів Івано-Франківської області; Державний архів 

Київської області; Державний архів Кіровоградської області; Державний 

архів Луганської області; Державний архів міста Києва; Державний архів 

Харківської області; Державний архів Херсонської області; Державний архів 

Хмельницької області; Державний архів Черкаської області; Державний архів 

Чернівецької області; Державний архів Чернігівської області; Державний 

архів Волинської області; Державний архів Вінницької області; Державний 

архів Миколаївської області; Державний архів Житомирської області; 

Державний архів Закарпатської області; Державний архів Запорізької 

області; Державний архів Львівської області; Державний архів Одеської 

області; Державний архів Полтавської області; Державний архів Рівненської 

області; Державний архів Тернопільської області; Державний архів Сумської 

області. 

Відповідь надійшла від 29 архівів, з них – від 7 центральних 

(Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Центральний 

державний електронний архів України; Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України; Центральний державний науково-технічний 

архів України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів; 

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного) 

та 22 обласних (Державний архів Дніпропетровської області; Державний 

архів Донецької області; Державний архів Івано-Франківської області; 

Державний архів Київської області; Державний архів Кіровоградської 
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області; Державний архів Луганської області; Державний архів міста Києва; 

Державний архів Харківської області; Державний архів Хмельницької 

області; Державний архів Черкаської області; Державний архів Чернівецької 

області; Державний архів Чернігівської області; Державний архів Волинської 

області; Державний архів Вінницької області; Державний архів 

Миколаївської області; Державний архів Житомирської області; Державний 

архів Одеської області; Державний архів Полтавської області; Державний 

архів Тернопільської області; Державний архів Сумської області; Державний 

архів Львівської області; Державний архів Херсонської області).  

Відповідаючи на питання про те, чи проводяться з 2000 р. в архіві 

заходи з розшуку та обліку архівної україніки під час роботи за кордоном або 

опрацювання науково-інформаційних видань, переважна більшість архівів 

(17 установ) відповіла, що така робота не проводиться. З них 12 архівів 

вказало причину цього. Так, для більшості з них (7 установ) перешкодою 

стала відсутність фінансування цього виду робіт, зокрема, не виділялися 

кошти на закордонні відрядження. 2 архіви не займалися виявленням 

архівної україніки через профіль документів, які у них зберігаються, так як 

маловірогідною є їх наявність в архівних установах зарубіжжя. Ще 2 архіви 

вказали на відсутність у планах їхньої роботи цього виду робіт. 1 архів 

повідомив про неможливість виконання виявлення архівної україніки у 

зв’язку зі скороченням штатної чисельності працівників і, як наслідок, 

перенавантаження персоналу іншими видами робіт.  

Водночас 12 архівів повідомили, що проводять (чи проводили до 

2014 р.) роботи з виявлення документів архівної україніки, з них 9 уточнили, 

що користуються для ведення їх обліку Порядком здійснення 

централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що 

знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України, затвердженим наказом Головного архівного 

управління України від 11.11.1999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 09.11.1999 №816/4109. Відомості про кількість виявлених 
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документів та спосіб їх виявлення залежно від архіву, викладено у таблиці 

(таб.1). Як бачимо, переважна більшість робіт з виявлення профільних 

документів, через брак коштів на відрядження за кордон, здійснювалася 

архівістами дистанційно – через оброблення науково-інформаційних видань, 

інформації, розміщеної на сайтах зарубіжних архівних установ тощо. Також 

впадає в око той факт, що не завжди на виявлені документи оформлювалися 

відповідні картки централізованого обліку. Крім того, можемо констатувати, 

що деякі установи вносять до таких карток відомості про ті документи, які 

вже були передані їм на зберігання, хоча це не передбачено Порядком. 

 

Таб. 1. Відомості про кількість виявлених архівами документів 

архівної україніки та спосіб їх виявлення 
Центральні архіви 

Центральний 
державний архів-
музей літератури і 
мистецтва України 

Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України постійно проводить заходи з розшуку та 
обліку архівної україніки під час роботи з діячами української 
культури, які перебувають за кордоном, та членами їх родин. У 
такий спосіб із 2000 року було виявлено й обліковано 50007 
документів (а з 1991 року - 92137 документів). 

Центральний 
державний науково-
технічний архів 
України 

У 2007–2008 рр. працівниками ЦДНТА України у рамках 
підготовки тому 2 (частини 1) міжархівного предметно-
тематичного довідника «Українські промислові, 
народногосподарські об’єкти: до історії технічного розвитку (за 
документами зарубіжних архівів)» було проведено попереднє 
виявлення документів означеної тематики за довідково-
інформаційним виданням «Филиал Российского государственного 
архива научно-технической документации. Путеводитель в двух 
частях» (м. Самара, 2000–2001 гг.) та за матеріалами 
інформаційних добірок про НТД, підготовленими РДАНТД у 
1993–1995 рр. Виявлено документи до 39 українських об’єктів (35 
архівних фондів) за період 1892 р. до середини ХХ ст. та до 85 
українських об’єктів (41 архівний фонд) за період 1928–1975 рр. 
Результати пошукової роботи були викладені у формі 
тематичного довідника. Для проведення подальшого 
подокументного виявлення документів зарубіжної україніки у 
фондах цього архіву планувалися відрядження за кордон, але 
через недофінансування їх здійснити не вдалося. З 2014 року 
роботи у цьому напрямі були призупинені.  

Картки не складалися, оскільки не було здійснене 
остаточне виявлення конкретних документів.  

Центральний 
державний 

З 2000 по 2021 рік через брак фінансування відрядження 
співробітників ЦДІАЛ до інших країн з метою розшуку та 
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історичний архів 
України, м. Львів 

виявлення архівної україніки не проводилися. Шляхом 
опрацювання науково-інформаційних видань були виявлені 
окремі фонди та документи, які стосуються історії України. На 
такі документи складалися узагальнені переліки; паперові картки, 
запропоновані у Порядку, не велися. 

Починаючи з 2020 року, відповідно до листа 
Укрдержархіву від 19.12.2019 № 4773/01.4/1270 та керуючись 
Порядком здійснення централізованого державного обліку 
документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та 
документів іноземного походження, що стосуються історії 
України, розпочато описування метричних книг, розміщених на 
сайті Головного архіву давніх актів у Варшаві, які стосуються 
населених пунктів Західної України. Тематичне виявлення 
відбувається на бібліографічному рівні (шляхом вивчення 
оприлюдненої інформації на відповідному сайті) зі збірки 
метричних книг греко-католицьких парафії Львівської 
архідієцезії, Перемишльської та Станіславівської дієцезій (Zespół 
nr 298 - Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z 
archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i stanisławowskiej; 456 
j.a. z lat 1728–1943). 

У 2020 році було описано та, відповідно, оформлено 50 
паперових карток зарубіжної україніки (відповідно до зразку, 
представленого у Порядку), надісланих до ДАСУ. На 2021 рік 
заплановано описання та складання 50 наступних карток.  

Обласні архіви 
Державний 

архів 
Дніпропетровської 
області  

Державним архівом Дніпропетровської області з 2008 року 
проводиться виявлення документів, пов’язаних з історією 
українського народу, що перебувають за межами України, 
документів культурної спадщини України, що зберігаються за 
кордоном та документів іноземного походження, що стосуються 
історії України. 

Всього за 2008-2019 роки була виявлена інформація про 
наявність документів, які створені або стосуються 
Катеринославської губернії та Дніпропетровської області у 178 
фондах Центрального державного історичного архіву СРСР 
Санкт-Петербурга, Російського державного архіву літератури та 
мистецтв, Державного архіву Російської Федерації з історії Росії 
ХIХ - початку ХХ в., Російського державного військового архіву, 
Державного архіву російської Федерації з історії білого руху та 
еміграції, Центрального московського архіву-музею особових 
зібрань, Російського державного історичного архіву, Російського 
державного архіву соціально-політичної історії, Центрального 
державного архіву Санкт-Петербурга, Державного архіву 
Російської Федерації, Російського державного військово-
історичного архіву, Російського державного архіву давніх актів, 
Центрального Державного історичного архіву Санкт-Петербурга, 
Центрального державного архіву науково-технічної документації 
Санкт – Петербургу. Виявлено 345 фотодокументів у 
Центральному державному архіві кінофотодокументів Санкт-
Петербурга. 

Інформацію щодо наявності вищезазначених документів у 

http://agad.gov.pl/inwentarze/ksGrec298.xml
http://agad.gov.pl/inwentarze/ksGrec298.xml
http://agad.gov.pl/inwentarze/ksGrec298.xml
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фондах російських архівів фахівці держархіву області отримували 
при опрацюванні науково-інформаційних видань (путівників, 
переліків, реєстрів описів тощо). Можливості ознайомлення з 
безпосередньо з документами не було, тому облік за допомогою 
паперових карток не проводився. Перелік виявлених фондів 
(справ, документів) щорічно подавався до Укрдержархіву для 
узагальнення.  

Робота з виявлення та копіювання документів з історії 
України за межами України (в архівних установах іноземних 
держав) не проводилася через брак коштів.  

Державний 
архів Івано-
Франківської області  

У Державному архіві Івано-Франківської області 
проводяться заходи з розшуку та обліку архівної україніки тільки 
під час опрацювання науково- інформаційних видань. 

Працівники архіву, на яких покладений обов’язок 
виконання витребуваного виду роботи, за кордон не виїжджали. 

З 2000 року до сьогодні виявлено 35 документів. 
Невеликий обсяг проведеної роботи та виявлених 

документів пояснюється нестачею кадрів. 
Всі виявлені документи обліковано за допомогою 

паперових карток, запропонованих у Порядку.  
Державний 

архів Хмельницької 
області  

В Держархіві області станом на 16.08.2021 р. обліковано 13 
документів зарубіжної архівної україніки, які зберігаються у 
фондах та 9 бібліотечних видань. Їх облік ведеться за допомогою 
паперових карток згідно із вимогами Порядку.  

Державний 
архів Черкаської 
області 

Під час закордонних відряджень та опрацювання науково- 
інформаційних видань зарубіжних архівів держархівом області 
проводяться заходи з розшуку архівної україніки.  

Так, у Російському державному архіві давніх актів (м. 
Москва) було виявлено та отримано 16 профільних документів 
історико-культурної спадщини України, що знаходяться за 
кордоном. На відповідні документи складено картки 
централізованого державного обліку документів зарубіжної 
архівної україніки. 

Станом на сьогодні, в держархіві області в наявності є 57 
документів, що надійшли з-за кордону українського походження, 
та документи іноземного походження, що стосуються історії 
України. 

Відповідні документи зафондовані, описані та обліковані у 
держархіві області відповідно до Порядку здійснення 
централізованого державного обліку документів історико-
культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів 
іноземного походження, що стосуються історії України. На них 
складені паперові картки.  

Державний 
архів Чернігівської 
області 

У Державному архіві Чернігівської області планово 
проводиться робота з розшуку та обліку документів архівної 
україніки шляхом опрацювання науково-інформаційних видань 
архівних установ Росії, Білорусі та Канади. З 2000 року виявлено 
118 документів, на кожен з них складена картка, за якими і 
відбувається облік документів архівної україніки. Окрім цього, у 
2008 році до Держкомархіву надіслані списки фондів Державного 
архіву Чернігівської області, що стосуються історії Чернігівщини, 
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але у 50-80 роках ХХ ст. передані за межі України (до 
центральних архівних установ Росії).  

Державний 
архів Миколаївської 
області 

Під час підготовки монографії «Чорноморський 
центральний військово-морський архів (1794-1934)» (Пряме 
посилання: 
http://mk.archives.gov.ua/docs/knygy/Black%20Sea%20Archives.pdf.) 
автор, Лариса Леонідівна Левченко, досліджувала історію 
Чорноморського центрального військово-морського архіву від 
заснування наприкінці 18 століття до ліквідації в 1934 році. Під 
час дослідження здійснено спробу реконструкції складу фондів 
Чорноморського центрального військово-морського архіву 
шляхом порівняння наявних списків його фондів і опублікованих 
на офіційному вебсайті Російського державного архіву військово-
морського флоту описів фондів. 

Виявлено фонди установ, портів, екіпажів, команд 
Чорноморського флоту, які не включено до видання «Архівна 
україніка у федеральних архівах Росії» (Київ, 2013), а саме: ф.101 
«Флотское училище малолетних юнг Черноморского флота, г. 
Николаев », 42 од.зб., ф. 377 «Хозяйственный комитет Южного 
округа Морской строительной части, г. Николаев », 718 од.зб., ф. 
1088 «Училище для дочерей нижних чинов, г. Николаев», 186 
од.зб., ф. 1215 «Дирекция Богоявленських суконных фабрик», 25 
од.зб. - що розміщувалися в м.Миколаїв; ф.657 «Штаб начальника 
отдельного отряда судов черноморского флота (1913)», 16 од.зб.; 
ф. 1115 «Заведующий Севастопольскими портовыми ротами 
Черноморсконо флота, г. Севастополь (1851-?)», 31 од.зб., ф. 1272 
«Начальник отряда судов и портов восточной части Черного моря 
(1917)», 2 од.зб. - що розміщувалися в м. Севастополь. Фонди 
Дунайської флотилії (Ізмаїл): ф.1080 «Старший артиллерийский 
офицер на Дунайской флотилии», 4 од.зб., ф. 1081 «Дунайская 
флотилия (1877-1879)», 76 од.зб.; ф. 1082 «2-й батальон 
Дунайской гребной флотилии», 1 од.зб., ф. 1083 «Начальник 
морских команд на Дунае (1877-1878)»,15 од.зб., ф. 1085 
«Запасной батальон Дунайской гребной флотилии», 2 од.зб.; ф. 
1252 «1-я флотская эскадра судов Дунайской флотилии», 4 од.зб. 

Ф.912 «Фельдшерская школа при Николаевском морском 
госпитале (1886-1917)» внесено до видання «Архівна україніка у 
федеральних архівах Росії» помилково, оскільки у справах 
йдеться про шпиталь, розташований у м. Кронштадт. 

Оскільки ці документи відсутні у держархіві 
Миколаївської області, облік їх не відбувався.  

Державний 
архів Полтавської 
області 

Розшук архівної україніки в Державному архіві 
Полтавської області проводиться при опрацюванні науково-
інформаційних видань. Архівісти за кордоном не працюють. З 
2000 року до сьогодні передано 56 справ, 898 документів.  
Документи обліковано як фонд особового походження   Р-9144 
«Колекція листів діячів української діаспори до письменника     
Олекси Ізарського та рукописів їх літературознавчих статей». 
Облік за допомогою паперових карток не здійснюється.  

Державний 
архів Тернопільської 

У результаті заходів з розшуку та обліку архівної україніки 
у держархіві області з 2000 року значиться 10 документів з даної 
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області тематики. Облік ведеться за допомогою паперових карток, 
запропонованих у Порядку. Роботу з розшуку та обліку архівної 
україніки під час роботи за кордоном або опрацювання науково-
інформаційних видань не планували і не проводили, через високу 
завантаженість працівників та дефіцит бюджету часу для 
виконання планових та оперативних завдань.  

Державний 
архів Херсонської 
області 

Заходи з розшуку та обліку архівної україніки проводилися 
протягом 2007-2010 років під час опрацювання науково-
інформаційних видань. У такий спосіб було виявлено 153 
документальні комплекси та окремі документи. Їх облік здійснено 
за допомогою паперових карток, форма яких наведена у Порядку 
здійснення централізованого державного обліку документів 
культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів 
іноземного походження, що стосуються історії України (Київ, 
1999). На сьогодні виявлення та облік архівної україніки не 
проводиться у зв’язку зі значним скороченням працівників відділу 
забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та 
реставрації документів (на 50% в порівнянні з 2010 роком), на 
який було покладено цей вид роботи.  

 

14 з 29 архівів мають на постійному зберіганні документи, які належать 

до архівної україніки. Їх облік здійснюється так само як і решти документів 

НАФ відповідно до чинного законодавства. З них 9 архівів надали 

інформацію про те, чи виокремлювали вони документи архівної україніки 

серед інших документів НАФ під час планового звітування до 

Укрдержархіву про нові надходження документів. Зокрема, 3 архіви 

повідомили, що не виокремлювали цю категорію документів у звітних 

документах. Тоді як 6 повідомили, що відомості про архівну україніку у 

нових надходженнях фіксувалися у різний спосіб:  

- в додатку до Відомостей про зміни у складі та обсязі фондів станом на 

01 січня кожного року, а також до Звіту про виконання плану розвитку 

архівної справи окремим додатком долучалися Відомості про прийом на 

постійне зберігання відповідних документів;  

- окремим підпунктом у загальному текстовому звіті про роботу архіву 

під час планового звітування до Укрдержархіву;  

- щорічно у пояснювальній записці до планів-звітів про роботу архівної 

установи та виконання плану розвитку архівної справи;  
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- документи на мікрофішах та мікрофотокопії фіксувалися у Паспорті 

архівної установи у розділі 2. Види й обсяг документів НАФ п. 2.1.1.8;  

- у річному звіті та в окремому додатку до форми 209; 

- інформація надавалася Укрдержархіву у межах виконання програми 

«Зарубіжна архівна україніка». 

З 29 архівів, від яких надійшла відповідь на анкету-запитальник, 

10 повідомило, що вважає за доцільне використання паперових карток для 

ведення централізованого обліку архівної україніки. 3 архіви повідомили, що 

у них відсутній досвід обліку архівної україніки, тому не можуть надати 

відповіді. Водночас 16 установ заявили, що наявний порядок 

централізованого обліку архівної україніки, базований на використанні 

паперових карток, не відповідає реаліям розвитку архівної сфери. З них 

14 запропонували запровадити ту чи іншу форму електронного обліку 

виявлених документів: 6 висловилися за просту заміну паперових карток 

їхніми електронними аналогами; 4 вважають за доцільне розробити окремий 

національний реєстр архівної україніки; 1 висловилася за електронний облік 

в межах єдиного архівного інформаційного ресурсу; решта 3 не надали 

деталізованої відповіді, обмежившись лише уточненням, що такий облік має 

здійснюватися з використанням електронних технологій. Крім того, 

1 установа заявила, що замість карток доцільніше формувати список 

виявлених документів архівної україніки і цим обмежитися, адже далеко не 

завжди вдається заповнити всі відомості, що вимагаються нині.  

Відповідаючи на питання, чи користується попитом інформація щодо 

архівної україніки серед користувачів архіву, 11 архівів відповіло, що такі 

відомості затребувані серед їхніх відвідувачів, 12 повідомили про 

протилежне, ще 6 не надали відповідь. Коментуючи причини низької 

популярності інформації про документи архівної україніки, які не були 

повернені до України, деякі архіви зазначили, що, ймовірно, це може бути 

пов’язано з її доступністю у друкованих джерелах або ж можливістю 

здійснення самостійного її пошуку на сайтах закордонних архівних установ.  
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З 29 архівів 15 надали свої пропозиції щодо удосконалення процедури 

централізованого обліку архівної україніки. Зокрема, було запропоновано: 

- внести зміни до профільного законодавства та вести централізований 

облік в електронному вигляді і надавати цю інформацію до Укрдержархіву у 

вигляді додатку до Відомостей про зміни у складі та обсязі фондів станом на 

01.01 поточного року; 

- створити спеціалізовані електронні облікові бази для ведення 

централізованого обліку виявленої архівної україніки з гіперпосиланнями на 

джерела інформації / сайти місць зберігання оригіналів, можливістю 

постійного доступу 24/7 та здійснення багатоаспектного пошуку необхідних 

документів. Також варто передбачити можливість його наповнення не тільки 

державними архівними установами, а й іншими профільними інституціями та 

окремими дослідниками. Створення облікових документів із паперовою 

основою може стати підсумком цих процесів; 

- виділити окремим пунктом у паспорті архівної установи відомості про 

кількість одиниць зберігання документів з архівної україніки (для тих 

документів, які були повернені до України і перебувають на обліку в архівах 

як складова НАФ); 

- розробити методичні рекомендації щодо порядку проведення роботи з 

виявлення документів архівної україніки; 

- започаткувати цільове фінансування на відрядження працівників 

архівних установ за кордон для виявлення документів архівної україніки. 

Крім того, як було зазначено вище, під час опитування було 

встановлено, що не всі архіви розібралися у положеннях Порядку і подекуди 

оформлюють картки на документи архівної україніки, які були передані їм на 

зберігання. Цей факт було підтверджено під час оглядання фахівцями 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства (далі – УНДІАСД) заповнених карток, які зберігаються в 

Державній архівній службі України. 
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У зв’язку із зазначеним, а також з огляду на іноземну практику, 

висвітлену у попередніх розділах цього аналітичного огляду, очевидно, що в 

Україні назріла потреба реформування підходів до виявлення та фіксування 

даних про архівну україніку, яка зберігається за кордоном. Також, на наш 

погляд, облік тих документів, що були передані Україні, потребує невеликого 

коригування у контексті цифровізації архівної справи.  

 

6.4 Рекомендації щодо доцільності та механізмів централізованого 

обліку архівної україніки 

Як вже було зазначено вище, наразі найбільше потребують перегляду 

підходи до опрацювання відомостей про документи архівної україніки, які 

зберігаються за кордоном і не були повернені до України. Насамперед 

викликає питання необхідність ведення їх «централізованого обліку». Адже 

«облік архівних документів – це комплекс контрольно-охоронних 

заходів/операцій, що фіксують наявність архівних документів та відомості 

про їх склад, обсяг і рух в одиницях обліку»291. А централізований облік 

передбачає «облік архівних документів на різних рівнях архівної системи 

через концентрацію в органах управління архівною справою відомостей про 

кількість і склад архівних документів»292. Виходячи зі змісту цих понять стає 

очевидним, що централізований облік може бути реалізований тільки щодо 

тих документів архівної україніки, які були повернені до України і стали її 

власністю. Що стосується документів, якими володіють інші держави, то 

взяття їх на облік в Україні не є можливим, адже наша держава ними не 

володіє, і не може контролювати їхній стан, місце розміщення тощо. На 

практиці далеко не завжди вдається здобути всі необхідні відомості для 

заповнення облікової картки централізованого обліку (див. пункт 6.3). Для 

того, щоб їх отримати, держава має залучити чимало фінансових та кадрових 

ресурсів, адже це потребує значного часу українських архівістів на 
                                                           

291 Приходько Л. В. Облік документів у державних архівах України. С.9. 
292 Там само. С.11. 
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контактування з зарубіжними колегами, які не завжди можуть чи хочуть 

надати точні відомості про документи, фінансування поїздок наших фахівців 

за кордон тощо. Також чимало зарубіжних архівів мають свою специфіку 

систематизування, обліку і опису документів, зокрема різні підходи до 

визначення одиниць обліку та зберігання тощо. 

У зв’язку з цим стає очевидним, що наразі більш прогресивним та 

раціональним для України є рішення про відмову від централізованого обліку 

документів, що стосуються національної історії і зберігаються за кордоном, 

та докорінний перегляд принципів збору та фіксування даних про них.  

Проаналізувавши закордонний досвід, можемо констатувати, що у 

таких країнах як Естонія, Литва, Латвія та Польща відсутня практика 

централізованого обліку документів їхньої національної історії, які 

зберігаються за кордоном. Відповідно до даних, наданих колегою з Греції, 

координатором Archive Alert Панайотісом Адріанопулосом, не має такого 

досвіду і Греція, яка не увійшла до нашого огляду.  

Зокрема, в Естонії не розроблена система збору інформації про 

документи, які стосуються цієї країни та зберігаються в іноземних архівах, 

немає їх реєстру. Політика Естонії орієнтована не на збір інформації про 

документи та колекції за кордоном, а на співпрацю з зарубіжними архівами і 

надання їм певної допомоги (з описами тощо), якщо вона буде потрібна, і 

якщо будуть можливості спільного керування фінансуванням такої роботи та 

обміну персоналом. Крім того, завдяки деяким науковим проєктам та 

волонтерській роботі, у відкритому доступі є цифрова колекція, яка 

забезпечує безкоштовний доступ до документів з латвійських, російських, 

шведських, польських, грузинських та американських архівів, а також 

відомостей про них (SAAGA). 

Литва, як вже йшлося вище, веде реєстр документів, що стосуються 

історії Литви та зберігаються в зарубіжних архівах та інших установах 

пам’яті, але він поповнюється новою інформацією нерегулярно, ситуативно, 

може не оновлюватися роками. Його наповнюють дослідники та фахівці всіх 
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установ пам’яті в країні. Також у Литві є реєстр документів, що стосуються 

діаспори і зберігаються як у Литві, так і за її межами, створений у межах 

програми «Global Lithuania». За його ведення відповідають фахівці відділу 

управління та використання документів та архівів Офісу головного архівіста. 

Вони шукають інформацію про документи в Інтернеті, а також збирають 

інформацію про ці документи під час експедицій до литовських громад за 

кордоном. У разі, якщо архів виявляє інформацію про такі документи, він 

надсилає її фахівцям відділу управління та використання документів та 

архівів Офісу головного архівіста, які додають інформацію до реєстру. 

Громадяни Литви теж можуть надати таку інформацію, але процедура цього 

законодавчо неврегульована. Зазвичай це відбувається електронною поштою 

або під час особистої зустрічі з працівниками архівів. Відповідно до 

отриманої інформації готуються експедиції архівістів для подальшого 

дослідження цих документів. 

Діяльність з виявлення документів історичної спадщини, що 

зберігаються за межами Латвійської Республіки, збору інформації про них, 

повернення їх або їхніх копій з-за кордону велась у межах низки проєктів, за 

результатами яких створено бази даних, доступ до яких надано на сайті ЛНА.  

Польща загалом надає великого значення роботі з виявлення 

документів історичної спадщини, які зберігаються за кордоном, проте 

основний акцент зроблено на поверненні документів до країни. Вона не веде 

истематичної роботи з виявлення і фіксування даних про полоніку, що 

зберігається за кордоном. Відомості про неї оновлюються завдяки проєктним 

тематичним роботам, у межах виконання двосторонніх угод між польськими 

та зарубіжними архівами. У разі неможливості фізичного повернення 

архівних документів часто відбувається їх віртуальне повернення у вигляді 

цифрових копій293. Крім міждержавних угод, спрямованих на співпрацю у 

цьому питання, на державному рівні здійснюється налагодження співпраці з 
                                                           

293 Шумейко М. Від реституції – до спільного користування інформацією. С. 203-
215. 
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закладами польської діаспори, широка підтримка їх архівної діяльності, 

ведуться роботи зі збору та систематизації інформації про їхні архівні 

ресурси, а також з їх удоступнення для широкого загалу у форматі онлайн. Ці 

заходи здійснюються у межах створення національного архівного ресурсу. 

Також для інтеграції відомостей про документи польської діаспори з 2007 р. 

практикується передавання відповідним установам для безкоштовного 

використання державних баз даних SEZAM та IZA, апробованих у 

державних архівах Польща. В обмін держава просить надати копії 

документів з полоніки для їх вільного використання і публікування онлайн. 

Завдяки цьому на сайті Головного управління державних архівів було 

розміщено повні списки архівних матеріалів з понад десяти польських 

закладів в Європі та Америці. Нерідко допомога закладам польської діаспори 

фінансується за програмами Європейського Союзу294. 

Отже, ці країни найбільше орієнтовані на заходи з повенення 

документів, які стосуються їхньої національної історії, в оригіналах або 

копіях. Водночас вони у тій чи іншій формі фіксують відомості про 

документи національної історії, які зберігаються за кордоном, але про 

централізований систематичний збір цієї інформації, і, тим більше, 

централізований облік таких документів у значенні, яке вкладає в це поняття 

українське законодавство, не йдеться. Оновлюється така інформація 

принагідно, приміром, внаслідок виконання проєктних робіт, залучення 

волонтерів, грантового фінансування тощо. Тобто архіви цих країн не 

зобов’язані у межах своєї основної діяльності регулярно здійснювати 

моніторинг зарубіжних архівів на предмет наявності у них документів 

національної історії, заповнювати облікові документи і надсилати їх до 

органів вищої влади.  

                                                           
294 Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób 

archiwalny z archiwami polonijnymi – formą zaspokajania informacyjnych potrzeb 
społeczeństwa. S. 16-18. 
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Водночас Білорусь репрезентує практику централізованого збору та 

фіксування документів національної історії. Кожного року архіви зобов’язані 

надавати цю інформацію до БілНДІДАС. Щорічно оновлена копія Реєстру 

архівної білорусики надається для звітності у Департамент з архівів та 

діловодства Міністерства юстиції РБ, який регулює діяльність архівних 

установ. Однак, за результатами консультацій з колегами з БілНДІДАС, було 

встановлено, що електронний реєстр білорусики не користується 

популярністю серед населення і є суто відомчим проєктом. Попри обов’язок 

державних архівів регулярно поповнювати відомості у ньому, оновлюється 

ресурс рідко, а на його фінансування державі бракує коштів. Крім того, 

згадана у попередніх розділах «Концепція виявлення, опису, обліку та 

використання документів з історії та культури Білорусі, що зберігаються за 

кордоном»295, як вже було зазначено, наразі використовується лише частково. 

Фактично затрачені ресурси для підготовки окремого реєстру з архівної 

білорусики не принесли бажаного результату. 

Також маємо констатувати загальносвітову тенденцію до 

систематизації інформації, зібраної про документи, які стосуються 

національної історії і зберігаються за кордоном, у формі електронних баз 

даних, реєстрів, списків. До тієї їх частини, яка була оцифрована, надається 

дистанційний доступ. Здебільшого йдеться не про створення окремих 

ресурсів для таких документів, а про інтеграцію відомостей про них та 

організацію доступу до їх цифрових копій (у разі наявності) на 

загальнонаціональних ресурсах, які вміщують також інформацію про архівні 

документи, що зберігаються в країні. Наприклад, Національна база 

оцифрованих документів SAAGA296, яка наразі містить біля 9 млн 

оцифрованих архівних джерел, що зберігаються у Національному архіві 

                                                           
295 Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории 

и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом / Составители: Гернович, Т.Д. Жумарь, С.В. 
Носевич, В.Л., Рыбаков, А.Е. Минск: БелНИИДАД, 2014. 90 с. 

296 SAAGA (Оцифровані архівні джерела).  URL: http://bit.ly/38SXZjg (дата 
звернення 16.03.2021). 
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Естонії та Талліннському міському архіві, містить тематичний розділ Естика 

(Estica)297. Він є підбіркою цифрових копій матеріалів, важливих для історії 

Естонії та цікавих для науковців, і оригінали яких зберігаються у зарубіжних 

архівах. Пошук у базі здійснюється відразу по всіх тематичних розділах, його 

реалізовано за ключовими словами або довідковим кодом.  

На сайті державних архівів Литви є два ресурси, у яких узагальнено та 

систематизовано інформацію про документи національної історії країни, які 

зберігаються за кордоном або отримані з-за кордону: база даних Фонди 

литовської діаспори298 та Перелік архівних документів, отриманих з-за 

кордону299 (по роках).  

Характерною особливістю робіт з виявлення та опису документів з 

історії та культури країн Прибалтики, що зберігаються за кордоном, є 

виконання їх в межах короткотермінових проєктів державної підтримки або 

ж міжнародного грантового фінансування. Наприклад, на сайті 

Національного архіву Естонії розміщено інформацію про умови подання 

заявок на державні гранти на дослідження інтелектуальної та матеріальної 

спадщини естонців за кордоном. За цими програмами вже було віднайдено та 

взято на облік низку документів, що належать до архівної естики. У Латвії 

чимало документів було віднайдено в межах програми прикордонного 

співробітництва Естонія-Латвія-Росія (2007-2013 рр.); міжнародного проєкту 

Baltic Connection тощо. 

Тому викликає великі сумніви у практичності і нинішня форма ведення 

обліку архівної україніки, яка наразі, відповідно до положень Порядку300, є 

                                                           
297 Estica (Документи, що стосуються Естонії, в зарубіжних архівах).  URL: 

http://bit.ly/30XjmM2 (дата звернення 18.03.2021). 
298  Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tarnyba. Lietuviu iseivijos fondai (Офіс Головного 

Архіваріуса Литви. Фонди Литовської діаспори). URL: https://bit.ly/2SRt8yx (дата 
звернення 23.04.2021). 

299 Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tarnyba. Iš užsienio gauti archyvinių dokumentų 
sąrašas (Офіс Головного Архіваріуса Литви. Перелік архівних документів, отриманих з-за 
кордону). URL:   https://bit.ly/3uOr8Fr (дата звернення 23.04.2021). 

300 Порядок здійснення централізованого державного обліку документів культурної 
спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 

https://bit.ly/2SRt8yx
https://bit.ly/3uOr8Fr
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паперовою. Це фактично перекреслює всю його потенційну користь, адже 

унеможливлює швидке внесення інформації, її оновлення, пошук, 

оприлюднення, синхронізацію списків документів, віднайдених різними 

установами, спонукає до резервування окремого місця в приміщеннях архівів 

та Укрдержархіву для зберігання таких карток тощо. Викликає питання і 

можливість надання вільного доступу користувачів до зібраної інформації. 

Звісно, відомості, передані до Укрдержархіву, зберігаються також в архівах, 

які їх зібрали, проте вона є розпорошеною і більш доцільно було б надати 

можливість користувачам опрацьовувати зведені дані. Ба більше, як вже було 

згадано у попередньому підпункті, положення Порядку виписані не дуже 

чітко, що на практиці призвело до певної плутанини і, як наслідок, деякі 

архіви подавали інформацію як про ті документи, які зберігаються за 

кордоном, так і ті, що були передані до України. Хоча облік на картках має 

проводитися лише для першої категорії документів. Друга категорія підлягає 

обліку на загальних підставах разом з іншими документами НАФ, що 

зберігаються у вітчизняних архівах. Через це у Порядку варто чітко означити, 

збір інформації про яку категорію він регулює. 

Приступаючи до висвітлення пропозицій щодо перегляду підходів до 

збору та фіксування інформації про документи національної історії, які 

зберігаються за кордоном, насамперед хочемо означити їх місце у загальній 

концепції розвитку архівної справи в Україні, яка наразі вибудувана у руслі 

цифровізації. Так, наразі готується проєкт закону «Про Національні архівні 

інформаційні ресурси, управління документацією та архівами», який має 

замінити собою нині чинний Закон України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи». Серед іншого законопроєкт передбачає заміну 

понять «архівні фонди» та «Національний архівний фонд» більш сучасними 

                                                                                                                                                                                           
стосуються історії України, затверджений наказом Головархіву України від 11.11.1999, 
зареєстрований у Мін’юсті 09.11.1999 за № 816/4109 (у редакції наказу Держкомархіву 
України від 12.06.2002 № 45). URL: https://bit.ly/3whUcoB (дата звернення: 16.11.2021) 

https://bit.ly/3whUcoB
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відповідниками «архівний інформаційний ресурс» та «Національні архівні 

інформаційні ресурси»301. 

У «Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року» (далі – 

Стратегія)302 стратегічною ціллю номер один означено «Забезпечення 

інформаційних потреб суспільства. Рівний доступ до інформації, знань і 

послуг», його перша операційна ціль – «Забезпечення онлайнового доступу 

до архівних інформаційних ресурсів». Її реалізація передбачає такі заходи:  

«1.Започаткувати електронний реєстр існуючих архівних 

інформаційних ресурсів, забезпечити до нього онлайн доступ на офіційному 

вебпорталі Державної архівної служби України в режимі 24/7 та постійний 

супровід. 

2. Запровадити інформаційно-пошукову систему, яка виконуватиме 

функції централізованого зовнішнього офісу (front office) та надаватиме 

доступ до інформації про всі архівні інформаційні ресурси і працюватиме за 

принципом “єдиного вікна” в онлайн режимі 24/7. 

3. Створити на базі Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ 

інформаційно-пошукову систему, яка інформуватиме про бібліотечні фонди, 

що зберігаються в архівах, та працюватиме за принципом “єдиного вікна” в 

онлайн режимі 24/7…»303. 

Наші пропозиції щодо удосконалення роботи з документами 

культурної спадщини, які зберігаються за кордоном, та документами 

іноземного походження, що стосуються історії України, також перебувають у 

руслі положень Стратегії і зводяться до такого: 

- вилучити з законодавства, як таку, що не відповідає чинним правилам 

українського правопису, словесну конструкцію «документи культурної 

спадщини, що знаходяться за кордоном, та документи іноземного 
                                                           

301 Левченко Л., Попова Л., Хромов A. Національні архівні інформаційні ресурси: 
правові засади реформування архівної справи // Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2021. Т. 1, №93. С. 249-263. 

302 Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року. URL: 
https://bit.ly/3wtiUEg (дата звернення: 16.11.2021) 

303 Там само. 

https://bit.ly/3wtiUEg
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походження, що стосуються історії України». Розмежувати в законодавстві 

поняття архівної україніки, яка була повернена з-за кордону (в тому числі у 

вигляді копій), і яка не була повернена, шляхом запровадження таких понять: 

1) «документи культурної спадщини та документи іноземного походження, 

що стосуються історії України, та були повернені з-за кордону» - для цієї 

категорії передбачити централізований облік як частини НАФ; 2) «документи 

культурної спадщини та документи іноземного походження, що стосуються 

історії України, які зберігаються за кордоном» – документи, які є 

потенційною складовою НАФ, і які не були або ще не були повернені до 

України (зокрема, у вигляді копій). Для цих документів передбачити не 

систематичний, принагідний збір відомостей про них (в межах міждержавної 

співпраці за положеннями попередньо укладених угод, внаслідок виконання 

державних та міжнародних грантових програм, залучення волонтерів, у 

порядку власної ініціативи дослідників, архівних установ, інших юриичних 

та фізичних осіб). Внести відповідні зміни до тексту нормативно-правових 

актів, що регулюють роботу з цими видами документів. 

- привести у відповідність Положення про державну архівну установу 

«Центральний державний архів зарубіжної україніки», вилучивши звідти 

формулювання, які передбачають підпорядкованість та звітність цьому 

архіву інших архівних установ під час виявлення та збору інформації щодо 

архівної україніки, а також обов’язок з систематизації цим архівом 

інформації щодо документів історико-культурної спадщини України, що 

зберігаються за кордоном, та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України, за винятком тієї, яка стосується документів, які 

зберігаються безпосередньо в ЦДАЗУ або можуть бути передані до нього у 

майбутньому. 

- припинити централізований облік тих документів національної 

історії, які зберігаються за кордоном, замінивши його на ведення реєстру, що 

має поповнюватися не регулярно, а принагідно; для цього внести відповідні 

зміни до Закону «Про Національний архівний фонд», та законодавства, що 
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готується йому на зміну, внести правки до Порядку здійснення 

централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що 

знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України; 

- перевести фіксування відомостей про архівну україніку, що 

зберігається за кордоном, у електронний формат з метою уможливлення 

подальшої швидкої інтеграції цих відомостей до загальнонаціонального 

інформаційно-пошукового ресурсу як окремого розділу; 

- скоротити обсяг інформації, яка має вноситися до реєстру архівної 

україніки за кордоном, обмеживши її тією, яку можливо відшукати на 

практиці; 

- передбачити можливість передавання відомостей про документи 

національної історії, що зберігаються за кордоном, фізичними та 

юридичними особами до одного з центральних, обласних або галузевих 

архівів, фахівці якого мають перевірити інформацію та подати її до 

профільного структурного підрозділу Держкомархіву України для занесення 

її до реєстру; 

- передбачити у звітній документації щодо нових надходжень 

документів НАФ подання відомостей щодо їх приналежності до «архівної 

україніки». У майбутньому, у разі внесення такої інформації до 

загальнонаціонального інформаційно-пошуковоого ресурсу, це дасть 

можливість застосувати відповідні фільтри під час пошуку цього кола 

документів користувачами. При цьому необхідно чітко відмежувати їх від 

тих документів, що зберігаються за кордоном. Приміром на електронній 

платформі останні можуть маркуватися як «архівна україніка за кордоном». 

Тепер розглянемо більш детально способи реалізації вищезазначеного. 

Очевидно, що зберігання інформації про документи архівної україніки за 

кордоном на паперових картках не вписується у положення Стратегії. 

Оскільки відомості про ці документи у майбутньому також мають увійти до 

загаданої у ній інформаційно-пошукової системи, доцільним буде 
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переведення фіксування відомостей про них в електронну форму. Не менш 

важливою є і відмова від централізованого обліку закордонних документів, 

адже їх перебування за межами нашої держави саме по собі вихолощує зміст 

поняття «облік», так як предмет, що підлягає обліку, нам не належить. У 

зв’язку з цим пропонуємо запровадити ведення реєстру документів 

культурної спадщини та документів іноземного походження, що стосуються 

історії України, і які зберігаються за кордоном. Реєстр варто вести лише в 

електронному вигляді, поклавши цю функцію на фахівців профільного 

відділу Укрдержархіву. Наразі його можна оформити у текстовому редакторі 

Microsoft Word або Microsoft Excel з майбутньою перспективою ведення 

шляхом заповнення спеціальних електронних карток загальнонаціонального 

інформаційно-пошукового ресурсу. Інформацію з паперових карток також 

необхідно перенести до реєстру (крім тієї, що була внесена помилково, і 

стосується документів, які були передані Україні). 

Пропонуємо також відійти від подокументного детального опису, 

передбаченого карткою централізованого державного обліку документів 

культурної спадщини та документів іноземного походження, що стосуються 

історії України, які зберігаються за кордоном, адже він ускладнює 

заповнення облікових відомостей при масовому виявленні документів. Для 

ведення реєстру рекомендуємо використати схему описування 

документів/комплексів архівної україніки, представлену у «Концепції 

створення і функціонування Національного реєстру “Архівна україніка”» 

авторства І. Матяш, яка вміщує такі поля: 

• Країна. 

• Місто. 

• Назва архівної/музейної/бібліотечної установи (приватного архіву), 

його належність. 

• Назва фонду/колекції, архівний шифр, крайні дати документів, обсяг. 

• Зміст (груповий опис). 

• Мова/мови документів. 
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• Умови доступу. 

• Примітки304. 

При цьому поповнюватися цей реєстр має не щорічно, а принагідно – 

внаслідок виконання тематичних державних програм, грантових проєктів, 

ініціативи збоку юридичних та фізичних осіб, які володіють відомостями про 

зберігання профільних документів тощо. Це дасть змогу уникнути 

нераціонального витрачання коштів на створення окремого ресурсу, який 

ризикує залишитися незатребуваним з боку користувачів (як це ми чітко 

простежили на прикладі Білорусі).  

Для реалізації запропонованого необхідно внести зміни до деяких 

нормативно-правових актів. Насамперед, до ст. 5 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», з якої потрібно вилучити 

абзац «Держава вживає заходів для поповнення Національного архівного 

фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за 

кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії 

України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, 

передавання, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік 

зазначених документів ведеться у порядку, встановленому Міністерством 

юстиції України. Про виявлення зазначених документів юридичні і фізичні 

особи повідомляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері архівної справи і діловодства»305. Пропонуємо 

замінити його на: «Держава вживає заходів для поповнення Національного 

архівного фонду документами культурної спадщини та документами 

іноземного походження, що стосуються історії України, і які зберігаються за 

кордоном, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, збір інформації 

про них, передавання, придбання або відтворення в копіях. Централізований 

                                                           
304 Матяш І. Концепція створення та функціонування Національного реєстру 

«Архівна україніка» // Студії з архівної справи та документознавства. 2007. Т. 15. С. 17. 
305 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» № 3815-

XII  від 24 грудня 1993 р. [із змінами]. URL: https://bit.ly/3pZARJm (дата звернення: 
16.11.2021)  
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облік документів культурної спадщини та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України, та були повернені з-за кордону, 

ведеться у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. 

Відомості про виявлені документи, що не були повернені до України, 

вносяться в електронній формі до реєстру документів культурної спадщини 

та документів іноземного походження, що стосуються історії України, які 

зберігаються за кордоном, у порядку, встановленому Міністерством юстиції 

України». Якщо ж цей закон до моменту внесення правок втратить чинність, 

дане положення слід передбачити у законодавстві, яке буде ухвалено йому на 

заміну. 

Також необхідно внести правки до завдань Укрдержархіву, викладених 

у «Положенні про Державну архівну службу України», затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870. 

Зокрема, до підпунктів 16 та 30 пункту 3, які наразі передбачаються таке: 

Укрдержархів «16) організовує формування Національного архівного фонду, 

в тому числі поповнення його документами культурної спадщини України, 

що перебувають за кордоном, та документами іноземного походження, що 

стосуються історії України»; «30) веде централізований державний облік 

документів Національного архівного фонду, документів культурної 

спадщини України, що перебувають за кордоном, та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України»306. Прпонуємо викласти їх у 

такій редакції: «16) організовує формування Національного архівного фонду, 

його поповнення, зокрема шляхом повернення (в тому числі у вигляді копій) 

документів культурної спадщини та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України, які зберігаються за кордоном»; «30) веде 

централізований державний облік документів Національного архівного 

фонду, зокрема документів культурної спадщини та документів іноземного 

                                                           
306 Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870. URL: https://bit.ly/32cRpUx (дата 
звернення: 17.11.2021). 
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походження, що стосуються історії України, які були повернені з-за кордону, 

та веде реєстр документів культурної спадщини та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України, які зберігаються за кордоном і 

не були повернені до України». 

Безумовно суттєвого редагування потребують положення «Порядку 

здійснення централізованого державного обліку документів культурної 

спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України». Насамперед почати варто з 

назви. Пропонуємо назвати цей документ «Порядком ведення реєстру 

документів культурної спадщини та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України, які зберігаються за кордоном і не були повернені 

до України». А його текст викласти у такій редакції: 

«1. Цей порядок, розроблений відповідно до ст. 5 Закону України 

“Про Національний архівний фонд та архівні установи” (3814-12), визначає 

ведення реєстру документів культурної спадщини та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України, які зберігаються за кордоном і 

не були повернені до України. 

2. Внесенню до реєстру підлягають усі види зазначених документів з 

паперовою основою, плівковими та іншими носіями інформації незалежно 

від форм власності. 

3. Виявлення документів здійснюється принагідно: 

- на підставі міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво в 

галузі архівної справи; 

- у процесі дослідницької роботи працівників державних архівних 

установ у архівах за кордоном; 

- у межах виконання грантових проєктів; 

- під час ініційованого архівною установою за власним бажанням 

тематичного виявлення інформації про документи, що стосуються історії 

України, на бібліографічному рівні (вивчення науково-інформаційних та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
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науково-довідкових видань, відомостей на офіційних електронних ресурсах 

зарубіжних країн тощо); 

- внаслідок виконання інших видів робіт, не внесених до цього 

Порядку. 

4. Роботу щодо виявлення зазначених документів та підготовлення 

відомостей про них для внесення до реєстру здійснюють центральні державні 

архіви, галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці 

Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя. 

5. Відомості про документи, виявлені під час закордонних 

відряджень, за довідниками та іншими науково-інформаційними виданнями, 

внаслідок виконання грантових проєктів та інших видів робіт заносяться до 

спеціальних електронних реєстраційних карток (таб.2). 

6. Електронні картки для ведення реєстру документів зарубіжної 

архівної україніки, у міру їх заповнення, надсилають до Держкомархіву 

України з метою створення електронного реєстру «Зарубіжна архівна 

україніка». 

7. Ведення електронного реєстру «Зарубіжна архівна україніка», а 

також керівництво та контроль за наданням відомостей про виявлені 

тематичні документи здійснює профільний структурний підрозділ Державної 

архівної служби України, за точність наведених даних несе відповідальність 

архів, який надавав інформацію. 

8. У разі виявлення документів культурної спадщини та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України, які зберігаються за 

кордоном, представниками інших установ, підприємств і організацій та 

громадянами, відомості про них у електронній формі подаються до одного з 

центральних, обласних або галузевих архівів, фахівці якого мають перевірити 

інформацію та подати її до профільного структурного підрозділу 

Держкомархіву України для занесення до реєстру». 
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Країна  

Місто  

Назва архівної/музейної/бібліотечної 

установи (приватного архіву), його 

належність 

 

Назва фонду/колекції, архівний 

шифр, крайні дати документів, обсяг 

 

Зміст (груповий опис)  

Мова/мови документів  

Умови доступу  

Примітки  

Таб.2. Картка для ведення електронного реєстру «Зарубіжна 

архівна україніка» 

 

Окремої уваги потребують положення пункту 8 проєкту «Порядку 

ведення реєстру документів культурної спадщини та документів іноземного 

походження, що стосуються історії України, які зберігаються за кордоном і 

не були повернені до України». Задля врегулювання випадків, коли 

виявлення документів національної історії, що зберігаються за кордоном, 

здійснюється представниками інших установ, фізичними та юридичними 

особами, пропонуємо реалізувати можливість їх дистанційної комунікації з 

відповідальними за ведення  реєстру через заповнення спеціальної онлайн 

форми. Її можна розробити у межах загальнонаціональної інформаційно-

пошукової системи, або ж використати для цього окремий ресурс. 

Пропонуємо серед інших варіантів розглянути доцільність застосування 

безкоштовної онлайн платформи «Archive Alert»307, розробленої грецькими 

колегами з громадської організації Arxeion Taxis*. Ця платформа була 

                                                           
307 Archive Alert. URL: https://archivealert.gr/web/en/index 
* Під час її опису нижче буде використано і авторський переклад тексту з її 

офіційного сайту. 
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створена для того, щоб дати змогу приватним особам, групам осіб, 

організаціям надавати інформацію архівним установам про документи та 

матеріали, які є культурним надбанням, і перебувають у їхній власності, або 

ж яким загрожує небезпека через недбальство або відсутність можливостей 

для зберігання. Для того, щоб залишити інформацію, користувач повинен 

пройти процедуру реєстрації та заповнити профіль, вказавши ім’я, прізвище, 

дату народження, контактний телефон, бажання чи небажання отримувати 

інформаційні розcилки (обов’язкова частина), а також дані про професію, 

додаткові номери телефону (за бажанням).   

Після цього потрібно заповнити відповідну форму, надавши відомості 

про документ. Загалом форма реєстрації відомостей про документ містить 

окремі блоки – «основна інформація», «додаткова інформація», «фотографії». 

Перший блок вміщує такі елементи: 

- заголовок;  

- опис; 

- категорія файлу (потрібно зробити позначку навпроти потрібної 

категорії документа, наприклад, книги, печатки, аудіоматеріали, листівки, 

ілюстрації, брошури, рукописи тощо); 

- період створення документа; 

- чи є заявник власником документа; 

- чи є документ у приватній або державній власності; 

- чи перебуває документ у безпечному місці; 

- опис точного місцезнаходження документа; 

- розмір документа та тип одиниць вимірювання (папки, коробки, 

кілограми, шматки тощо); 

- вказати точну адресу перебування документа, використовуючи мапи 

Google. 

Блок «додаткова інформація» містить поля, де потрібно вказати 

відомості про те, чи є документ засекреченим, як заявник дістав відомості 
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про документ, чи бажає він бути проінформований про результат розгляду 

файлу. Також тут є поле для коментарів.  

Третій блок опційний – у ньому за наявності можна завантажити 

фотографії документів, про які користувач заявляє. 

Після завершення заповнення форми та її надсилання система 

автоматично передає відомості потрібній архівній установі для подальшої 

обробки інформації відповідними фахівцями. 

Наразі ця платформа існує на грецькій мові, частково перекладена 

англійською, тобто потребує перекладу українською. Останнє не має бути 

надто великою перешкодою, адже нам не обов’язково копіювати всі 

елементи повністю. Навпаки, краще було б адаптувати її під потреби 

українських архівістів у питанні комунікації з громадськістю і узгодити її з 

відомостями, які мають надаватися щодо документів культурної спадщини та 

документів іноземного походження, що стосуються історії України, які 

зберігаються за кордоном, представленими у таб.2. Наразі на цій платформі є 

також недоліки технічного характеру. Приміром форма реєстрації відомостей 

про документ може бути заповнена тільки один раз – можливість 

повернутися до її заповнення поки що не реалізована. Також суттєвим 

недоліком є те, що у разі часткового заповнення форми вона буде надіслана 

до системи навіть тоді, коли користувач не натискав кнопку «надіслати», а 

просто закрив вкладку з сайтом чи перейшов в інший його розділ. Зазначене 

потрібно враховувати вітчизняним ІТ-фахівцям, якщо буде ухвалено рішення 

про використання платформи в Україні.  
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ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що виявлення 

документів культурної спадщини та документів іноземного походження, що 

стосуються національної історії, і зберігаються за кордоном, так чи інакше 

перебуває у фокусі діяльності архівних установ Польщі, Латвії, Литви, 

Білорусі, Естонії та України. 

У більшості з них відсутня практика централізованого обліку таких 

документів, хоча дані по них у разі виявлення, все ж, фіксуються у той чи 

інший спосіб. Так, в Естонії відсутній реєстр документів, які стосуються цієї 

країни та зберігаються в іноземних архівах. Основна увага країни 

сконцентрована на співпраці з закордонними архівами у напрямі спільного 

користування такими документами. Внаслідок неї, а також завдяки 

виконанню наукових проєктів та волонтерській роботі, була створена 

цифрова колекція SAAGA, яка забезпечує безкоштовний доступ до 

документів з латвійських, російських, шведських, польських, грузинських та 

американських архівів. 

Литва веде реєстр документів, що стосуються історії Литви та 

зберігаються в зарубіжних архівах та інших установах пам’яті, але він 

поповнюється новою інформацією принагідно. Його наповнюють дослідники 

та фахівці всіх установ пам’яті в країні. Також у Литві є реєстр документів, 

що стосуються діаспори і зберігаються як у країні, так і за її межами, 

створений у межах програми «Global Lithuania». За його ведення 

відповідають фахівці відділу управління та використання документів та 

архівів Офісу головного архівіста.  

Діяльність з виявлення документів історичної спадщини, що 

зберігаються за межами Латвійської Республіки, збору інформації про них, 

повернення їх або їхніх копій з-за кордону велась у межах низки проєктів, за 

результатами яких створено бази даних, доступ до яких надано на сайті ЛНА.  

Польща загалом надає великого значення роботі з виявлення 

документів історичної спадщини, які зберігаються за кордоном, проте 
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основний акцент зроблено на поверненні документів до країни. Вона не веде 

истематичної роботи з виявлення і фіксування даних про полоніку, що 

зберігається за кордоном. Відомості про неї оновлюються завдяки проєктним 

тематичним роботам, у межах виконання двосторонніх угод між польськими 

та зарубіжними архівами. У разі неможливості фізичного повернення 

документів відбувається їх віртуальне повернення у вигляді цифрових копій. 

Крім міждержавних угод, спрямованих на співпрацю у цьому питання, на 

державному рівні здійснюється налагодження співпраці з закладами 

польської діаспори, широка підтримка їх архівної діяльності, ведуться роботи 

зі збору та систематизації інформації про їхні архівні ресурси, а також з їх 

удоступнення для широкого загалу у форматі онлайн. Ці заходи 

здійснюються у межах створення національного архівного ресурсу. Також 

для інтеграції відомостей про документи польської діаспори з 2007 р. 

практикується передавання відповідним установам для безкоштовного 

використання державних баз даних SEZAM та IZA, апробованих у 

державних архівах Польща. В обмін держава просить надати копії 

документів з полоніки для їх вільного використання і публікування онлайн. 

Білорусь репрезентує практику централізованого збору та обліку 

документів національної історії. Кожного року архіви зобов’язані надавати 

цю інформацію до БілНДІДАС. Щорічно оновлена копія Реєстру архівної 

білорусики надається для звітності у Департамент з архівів та діловодства 

Міністерства юстиції РБ, який регулює діяльність архівних установ. Однак, 

за результатами консультацій з колегами з БілНДІДАС, було встановлено, 

що електронний реєстр білорусики не користується популярністю серед 

населення і є суто відомчим проєктом. Попри обов’язок державних архівів 

регулярно поповнювати відомості у ньому, оновлюється ресурс рідко, а на 

його фінансування державі бракує коштів. Фактично затрачені ресурси для 

підготовки окремого реєстру з архівної білорусики не принесли бажаного 

результату. 



146 
 

В Україні ж на сьогоднішній день назріла потреба щодо зміни 

принципів та підходів до збору та фіксування даних про документи, які 

належать до архівної україніки. Проведене дослідження продемонструвало, 

що, попри наявні значні напрацювання з виявлення документів категорії 

«архівна україніка» та фіксування даних про них, наразі законодавство нашої 

держави містить застарілі положення щодо регулювання цих процедур. Деякі 

з них складно або неможливо втілити на практиці, інші виписані нечітко, що 

призводить до плутанини під час ведення обліку цих документів.  

Насамперед у цій категорії документів на законодавчому рівні 

необхідно розмежувати ті, що були повернені до Україні, і ті, що не були. У 

такий спосіб вдасться уникнути плутанини, пов’язаної з різними 

процедурами фіксування відомостей про них. Крім того, необхідно відійти 

від «централізованого обліку» тієї категорії документів, яка зберігається за 

кордоном, адже на практиці такий облік може бути реалізований лише щодо 

тих документів, які є власністю держави Україна. Збір та фіксування 

відомостей про архівну україніку за кордоном пропонуємо перевести в 

електронну форму з подальшою можливістю інтегрування їх до 

загальнонаціонального інформаційно-пошукового ресурсу як окремого 

розділу.   
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