
Міжнародна діяльність УНДІАСД у 2013 р. 
 

Міжнародна діяльність УНДІАСД у 2013 р. здійснювалась на підставі 
угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках співпраці 
державних архівних служб. 

21–22 березня директор УНДІАСД О. Гаранін взяв участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Управління документацією: минуле, 
сьогодення, майбутнє», присвяченій пам’яті професора Т. В. Кузнєцової, яка 
відбулася на базі Російського державного гуманітарного університету 
(м. Москва, Російська Федерація), а 22–23 травня відвідав ХІІІ конференцію з 
циклу конференцій архівів країн Центральної та Східної Європи «Colloquia 
Jerzy Skowronek dedicata», присвячену електронній документації та 
організації доступу до архівних документів через мережу Інтернет 
(м. Варшава, Республіка Польща). 

14 березня спільно з Укрдержархівом, ЦДАМЛМ України, Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка була організована 
наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі 
галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі», у роботі якої взяли 
участь близько 70 учасників: представники вищих навчальних закладів, 
наукових та науково-дослідних установ, державних архівів з різних регіонів 
України, Республіки Білорусь та Польщі (зокрема, радник Генерального 
директора Генеральної дирекції державних архівів Польщі Ева Росовська). 
Учасники конференції обговорили питання розвитку та зміцнення 
міжнародної співпраці між науковими і навчальними закладами у сфері 
реалізації спільних проектів, наукової, дослідницької і освітньої діяльності, 
обміну науковцями, викладачами і студентами, посилення уваги наукової 
спільноти до теоретичних питань архівознавства та документознавства, 
продовження практики дискусій у форматах круглих столів, семінарів, 
конференцій та на сторінках періодичних видань. 

У рамках договору про співпрацю між БілНДІДАС, ВНДІДАС та 
УНДІАСД, директор О. Гаранін взяв участь у XX Міжнародній науково-
практичній конференції «Документація в інформаційному суспільстві: 
ефективне управління електронними документами», яка проходила на базі 
Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної 
справи 20–21 листопада у Москві. За активну участь в організації та 
проведенні конференції йому було вручено відповідний диплом. 

Крім того, наукові співробітники УНДІАСД приймали участь в 
наступних міжнародних конференціях та круглих столах: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-
документальні комунікації в глобалізованому суспільстві» 
(Національний авіаційний університет, 21–22 березня) 

 ХIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і 
студентів «Політ-2013» (Національний авіаційний університет, 3 
квітня) 



 Міжнародна наукова конференція «Українська термінологія і 
сучасність» (Інститут української мови НАН України, 23–24 квітня) 

 Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Дні 
інформаційного суспільства-2013» (Національна академії державного 
управління при Президентові України, 20 травня) 

 Міжнародна конференція кіноархівів світу «Нове життя – старому 
кіно», що відбулася в рамках ХIІ Київського міжнародного фестивалю 
документальних фільмів «Кінолітопис-2013» (Київ, 23–24 травня) 

 VII міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія 
документознавства та суміжних галузей знань» (Київський 
національний університет культури і мистецтв, 31 травня) 

 


