
До змістуСтудентський меридіан// Новини університету. Новини факультетів. Спортивні новини.Соціальні мережіОсновне менюГОЛОВНАРЕДКОЛЕГІЯАРХІВ ВИПУСКІВКОНТАКТИСАЙТ УНІВЕРСИТЕТУАрхівістика: теорія, методика та практикаФормування та розвиток архівознавства як наукової галузі знаньта навчальної дисципліни в країнах Європи зазвичай пов’язують з кінцем XIX – початком XX ст. Дещопізніше формування архівної науки розпочалося на українських теренах.Великий внесок у розбудову вітчизняної архівістики зробила Подільська архівна комісія, котра стояла назахисті та збереженні власнеукраїнської архівної спадщини на початку ХХ століття.Закономірним є  те,  що саме  в  Кам’янець-Подільському національному університеті  імені  Івана  Огієнка11-12 квітня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Архівістика: теорія,методика, практика”, у якій взяли участь провідні фахівці-архівісти не лише з усіх куточків України, а йіз-за кордону. Перед  початком  конференції  відбулася  презентація  науковихвидань  Державного  архіву  Хмельницької  області  –  “В  боротьбі  за  Україну:  протистояння  ЯковаГальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 рр. на Поділлі” та “Церковні літописи Поділля. ДокументиФонду 315 “Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.)”.
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На  пленарному  засіданні  до  присутніх  звернувся  ректоруніверситету Сергій Копилов, який зазначив, що такі зустрічі є важливими, адже під час наукових дискусійвіднаходиться істина. Також  із  вітальними  словами  виступив  директор  Державногоархіву  Хмельницької  області  Володимир  Байдич,  котрий  закцентував  увагу  учасників  конференції  нанеобхідності жвавого обговорення нагальних проблем, що стосуються сучасної української архівістики. Задорученням  голови  Хмельниьцкої  обласної  ради  Михайла  Загороднього,  директор  держархіву  вручивграмоти  обласної  ради  працівникам  та  викладачам  університету.  Окрему  відзнаку  отримав  колективкафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін історичного факультетунашого вишу. Вітання учасникам конференції від міського голови Кам’янця-Подільського  Михайла  Сімашкевича  передав  секретар  виконавчого  комітету  міьскої  ради  ДмитроВасильянов. Він побажав усім присутнім плідної роботи та змістовних дискусій.
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На пленарному засіданні  були заслухані  доповіді  про  науковіздобутки  провідних  архівних  установ  України,  зокрема  своїми  досягненнями  поділилися  директорЦентрального  державного  електронного  архіву  України  Юрій  Ковтанюк,  директор  Центральногодержавного  кінофотофоноархіву  України  Владислав  Берковський,  директор  Українського  науково-дослідного інституту архівної  справи та документознавства Олександр Гаранін та директор Державногоархіву Хмельницької області Володимир Байдич.Загалом, конференція пройшла в атмосфері змістовних наукових дискусій. Сльозкін МаксимShare Our PostsShare this post through social bookmarks.КоментаріСкажіть нам, що ви думаєтеНавігаціяПошук по новинамПошук Знайшли помилку на сайті?Останні новини
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