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Кожного року у жовтні міжнародний інститут архівної справи міст 
трієста та марібору (далі – IIAS) організовує і проводить міжнародний 
день архівів. Цьогорічний 23 міжнародний день архівів відбувся 21 та 
22 жовтня у м. трієст, розташованому у північній італії у регіоні Фрі-
улі-венеція-джулія у безпосередній близькості до словенії та австрії, 
що відкриває широкі можливості для комунікації архівістів цих країн.

 У конференції взяли участь більше 180 представників із 30 країн 
світу – аргентини, Барбадосу, Білорусі, Боснії-Герцеговини, велико-
британії, Греції, естонії, індії, македонії, Чеської Республіки, польщі, 
австрії, іспанії, німеччини, південної африки, Росії, Румунії, сербії, 
словенії, туреччини, Угорщини, України, Франції, Хорватії, Чилі, Чор-
ногорії. офіційні мови конференції – англійська, італійська, словенська.

Конференція відкрилася урочистим вітанням із 80 річним ювіле-
єм всесвітньовідомого архівіста Шарля Кечкеметі, почесного члена 
цього інституту, Генерального секретаря міжнародної ради архівів 
(International Council on Archives – ICA) з 1962 по 1988 роки. У віталь-
ному слові директор міжнародного інституту архівної справи трієста 
та марібору петер павел Класінц відзначив значний внесок ювіляра 
у розвиток архівістики та презентував спеціальний випуск журналу 
“ATLANTI”, до якого увійшли праці відомих архівістів – петера па-
вела Класінца, Уго Кова, лючіани дюранті, Крістіана Краузе, мар-
гіт Ксол-маркон, михайла ларіна, володимира тарасова та інших. 
статті присвячені різним проблемам архівної науки від історії націо-
нальних архівів до проблем розвитку архівної науки в епоху хмарних 
технологій.

* Ус Олена Миколаївна – директор Центрального державного електрон-
ного архіву України.
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петер павел Класінц у передмові до ювілейного випуску журна-
лу зазначив, що, на думку авторів, найкращим подарунком до ювілею 
для їхнього друга і колеги будуть праці з теорії та практики архівної 
справи, якій Шарль Кечкеметі присвятив усе своє життя. він зазначив, 
що Шарль Кечкеметі стояв біля витоків створення IIAS, що зразу був 
Центром з професійних та технічних питань в архівах, у 1986 році пе-
ретворився на міжнародний інститут архівної справи (архівних наук) 
спочатку при архіві м. марібор (словенія), а потім при Університеті 
м. марібор, де має штаб-квартиру і сьогодні. У 2006 році інститут став 
міжнародним у результаті підписання протоколу з італійським мініс-
терством культури з головною штаб-квартирою у місті трієст. сьогодні 
офіційними членами інституту є дев’ятнадцять країн: австрія, Боснія-
Герцеговина, великобританія, Канада, Китай, ізраїль, іспанія, італія, 
німеччина, польща, Росія, сербія, словацька Республіка, словенія, 
Угорщина, Україна, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія. 
наразі, зазначив петер павел Класінц, у планах інституту – відкриття 
відділення у москві. 

діяльність IIAS підтримується міжнародною Радою архівів. Цьому 
активно посприяв Шарль Кечкеметі, перебуваючи на посту Генераль-
ного секретаря цієї організації. із вступним словом на відкритті кон-
ференції виступили Генеральний секретар міжнародної Ради архівів 
девід лейч (Шотландія) та труді Хускамп петерсон (сШа) – голова 
робочої групи з прав людини міжнародної Ради архівів. 

теми цьогорічних дискусій були запропоновані асамблеєю членів 
IIAS: “історія архівів і архівної науки з 1950 років до сьогодення” та 
“Комунікація архівів із молодим поколінням та культурними інститу-
ціями”. 

З повними текстами статей, що були представлені на конференції у 
формі доповідей та презентацій, можна ознайомитися у трьох номерах 

Шарль Кечкеметі,
почесний член IIAS,

Генеральний секретар
міжнародної ради архівів 

(International Council
on Archives – ICA) з 1962

по 1988 роки.
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журналу ATLANTI, що передані до державної наукової архівної біблі-
отеки міста Києва.

перший день конференції був присвячений темі історії архівів і ар-
хівної науки з 50-х років до сьогодення, за якою представлено двадцять 
чотири доповіді. Генеральний секретар міжнародної Ради архівів де-
від лейч (Шотландія) зупинився на питаннях управління документною 
інформацією, впровадженні відповідних норм, правил, рекомендацій у 
міжнародних стандартах в умовах впровадження сучасних інформацій-
них технологій.

труді Хускамп петерсон (сШа) проаналізувала проблеми і завдан-
ня, що наразі постають перед міжнародною Радою архівів крізь призму 
історії створення цієї інституції у 1948 році. вона визначила основні 
напрямки міжнародного співробітництва архівів різних країн, у тому 
числі через розширення представництва у міжнародній Раді архівів 
прийняттям недержавних архівів та окремих архівістів-професіоналів1.

серед найцікавіших слід відзначити доповіді андрія Рибакова (ди-
ректора Білоруського науково-дослідного інституту документознавства 
та архівної справи) “Формування та розвиток архівної науки в Респу-
бліці Білорусь після набуття незалежності”2, президента асоціації архі-
вістів Чилі, доктора еугеніо Бустос Руз, присвячену розвитку архівної 
науки з 1950 року у латиноамериканських країнах3, Шарон алексан-
дер-Гудінг з Барбадосу про історичний розвиток Карибських архівів з 
50-х років до сьогодення4, міни Гаутам – консультанта міністерства 
культури індії національних архівів індії про історію архівів та архів-
ної науки індії5.

темі історії архівів були також присвячені і доповіді двох представ-
ників України анни Косової “актуальні проблеми державного архіву 
севастополя”6 та анни алєксєєнко “історія Центрального державного 
науково-технічного архіву України”7.

другий день конференції був присвячений темі “Комунікації архівів 
із молодим поколінням та культурними інституціями”. слід зазначити, 
що в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій, і з цим 
погоджувалися усі доповідачі, заохочення учнівської і студентської мо-
лоді до роботи в архівах, вивчення архівних документів, розвиток нави-
чок, вміння і зацікавленості у роботі із ними, розроблення спеціальних 
програм для вчителів історії, розвиток навичок, вміння і зацікавленос-
ті у роботі із архівними документами стає одним із пріоритетних за-
вдань для більшості архівів світу. працівники архівів ставлять собі за 
мету зацікавити молодь роботою з першоджерелами. У доповідях були 
представлені різні види такої діяльності архівів, у тому числі випуск 
книжок, постановка спектаклів для найменших відвідувачів архіву, але 
найширше використовуються проекти створення онлайн-ресурсів.
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як пише террі девіс, Генеральний секретар Ради Європи у перед-
мові до путівника Шарля Кечкеметі та івана секея “доступ до архівів”: 
“історичні джерела дозволять сформувати більш об’єктивне бачення 
минулого, й таким чином, допоможуть краще розуміти сьогодення й 
приймати обґрунтовані рішення в майбутньому. Завдяки цьому стане 
складніше маніпулювати історією й використовувати необґрунтова-
ні забобони для розпалення ворожнечі між народами. відкриття до-
ступу до архівних документів є, зокрема, одним із засобів запобіган-
ня міжкультурних й міжрелігійних конфліктів і зміцнення соціальних 
зв’язків”8.

У рамках заявленої теми були представлені 22 доповіді, у тому чис-
лі дві доповіді українських архівістів: директора Центрального держав-
ного електронного архіву України олени Ус “співпраця Центрального 
державного електронного архіву України із науковими установами та 
навчальними закладами з питань довготривалого зберігання електро-
нних документів та підготовки кадрів для роботи із електронними до-
кументами”9 та марії Кагальної “вивчення радянського повсякденного 
життя як напрямок співробітництва Центрального державного архіву 
громадських організацій України з науковими та освітніми установа-
ми”10.

дуже цікавою і змістовною стала доповідь директора Церковного 
історичного архіву провінції Біскайя (іспанія) анабелли Баррозо ара-
хуентес про створення інформаційного ресурсу ICARO Center (http://
www.centroicaro.net) для надання якнайширшого доступу користувачам 
в інтерактивному режимі через мережу інтернет до інформації доку-
ментів, що зберігаються в архіві, а також про освітні програми для сту-
дентів, школярів у поєднанні з екскурсійними11.

У своїй доповіді “навчання в архіві: естонський досвід” Хеліна 
теннасілм (естонія) розповіла про навчальні програми для учнів, сту-
дентів, вчителів історії, що розроблені національним архівом естонії. 
а також про архівну школу, представлену у мережі інтернет і доступ-
ну для усіх, хто цікавиться історією. на веб-сайті користувачі можуть 
вивчати архівні документи, знайомитися із виставками он-лайн. для 
школярів на базі архівних документів створено і розміщено на сайті 
ігри. наприклад, користувачу дається можливість спробувати виклас-
ти сучасною мовою палеографічний документ або вгадати ім’я відомої 
людини, що зображена на фотографії, та інші12.

основна думка, що прослідковувалася у доповідях учасників, – 
необхідність популяризації діяльності архівів особливо серед учнів 
та студентів, співробітництво з науковими, культурними, освітніми 
установами. архівісти намагаються стати ближчими до дітей та мо-
лоді, використовуючи засоби мультиплікації, кінематографії, видавни-
цтва книг. словенські архівісти представили свої фільми, подивитися 
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які можна в мережі інтернет у розділах “Zgodovinski arhiv ljubljana” и 
“Miška mica v arhivu” веб-сайту http://www.zal-lj.si.

23 жовтня 2013 р. після завершення роботи конференції відбуло-
ся відкриття 7-ї осінньої школи IIAS, а також пройшла 29 асамблея 
членів IIAS, на якій були затверджені теми конференції на наступний 
рік: “перша світова війна і архіви” та “архіви, політична влада і сус-
пільство (у контексті доступу, захисту даних, адвокатури)”. доопрацю-
вання формулювань тем доручена девіду лейчу та Шарлю Кечкеметі.

Учасники школи представляли такі країни, як: Боснія-Герцеговина, 
естонія, італія, македонія, Росія, Румунія, сербія, словенія, султанат 
оман, Угорщина, Україна, Хорватія, Чорногорія.

Була запропонована насичена програма лекцій і практичних за-
нять. перший день проходив у приміщенні архіву міста трієст. доктор 
джулія Барера, представник міністерства культури та туризму, розпо-
віла про спільну роботу міністерства та архівів італії у дослідженні 
питання переміщених архівів. Ця тема викликала жваву дискусію серед 
учасників школи, адже практично всі країни, які вони представляли, 
були учасниками світових воєн, як і, так і іі, Балканські країни пере-
жили нелегкі часи розпаду колишньої Югославії, етнічні конфлікти – у 
результаті усіх цих подій країни втрачали культурні цінності, зокрема 
архівні документи, або документи опинялися на території інших країн 
і повернення їх залишається відкритим питанням.

наступний день проходив в Університеті міста трієст. доктор ма-
ріела Гуерсіо представила програмне забезпечення Sinasi на базі систе-
ми комп’ютерної алгебри GAP (Groups, Algorithms, Programming – гру-
пи, алгоритми, програмування) для створення архівних баз даних.

директор архіву міста марібор мірослав новак представив інфор-
маційно-пошукову систему свого архіву.

організатори та учасники 7-ї осінньої школи IIAS.
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антоніо монтедуро – представник секретаріату Центрально-Євро-
пейської ініціативи (Central European Initiative – CEI) представив слов-
ник архівної термінології, що розробляється спільно із міжнародним 
інститутом архівної справи. словник постійно доповнюється, наразі він 
представлений і українським словником.

наступного дня доктор Хеліна теннасілм (національний архів ес-
тонії) представила тему “естонські архіви для шкіл”. естонські архі-
вісти приділяють багато уваги співпраці зі школярами, вчителями іс-
торії, студентами. проводяться архівні уроки і тренінги для студентів, 
разом із асоціацією вчителів історії проводяться інформаційні дні для 
вчителів. архів співпрацює із Центром профорієнтації міста тарту для 
популяризації професії архівіста серед молоді.

в останній день роботи школи було організовано відвідування ар-
хіву Кафедрального собору сан Густо – резиденції Єпископа трієсту. 
в архіві представлені документи, починаючи з Хіі сторіччя. 

не дивлячись на насиченість програми заходів слід відзначити пре-
красну організацію як роботи 23 міжнародного дня архівів, так і 7-ї 
осінньої школи міжнародного інституту архівної справи трієста та 
марібору.

атмосфера, у якій проходила робота і конференції і школи, була 
дуже дружньою, неформальною, організатори доклали максимум зу-
силь для того, аби учасники почувалися комфортно. Без сумніву, участь 
у подібних заходах необхідна українським архівістам для обміну зна-
ннями, досвідом, баченням подальшого розвитку архівної справи із за-
рубіжними колегами. вона дозволяє розширити межі власних знань і 
відчути себе частиною світової архівної спільноти.
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