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Підсумки 
 
Вступ 
У вівторок 21 серпня 2012 року у м. Брісбені, Австралія, було 

проведено друге щорічне засідання Форуму національних архівістів. Під час 
засідання учасники Форуму обговорили ряд питань, що постають перед 
архівами у всьому світі. 

 
Привітання та вступне слово. 
Девід Фрікер, Генеральний директор Національного архіву Австралії, 

привітав делегатів Міжнародного конгресу архівів – 2012 та представив 
заступника керівника Бібліотек та Архівів Канади Даніеля Дж. Керона як 
голову Форуму національних архівістів. 

Даніель Дж. Керон також привітав учасників Форуму. У своєму 
виступі він підкреслив національні особливості та спільні проблеми, що 
постають перед національними архівами світу, та наголосив на важливій ролі 
Форуму національних архівістів як механізму для співпраці, обміну досвідом 
та практичними напрацюваннями. Даніель Дж. Керон ознайомився із 
порядком денним та представив ключового спікера, міністра Буркіна Фасо 
Сунгало Уаттара. 

Пан Уаттара торкнувся питання важливості ролі архівів та наголосив 
на тісному зв'язку між діяльністю архівів та ефективним управлінням. Він 
також ознайомив учасників Форуму з прогресом, якого досягли в Буркіна 
Фасо у напрямку досягнення своїх демократичних цілей шляхом 
забезпечення ефективного управління інформацією. Насамкінець пан 
Уаттара підкреслив важливість пошуку домовленостей на політичному рівні 
для підтримки діяльності архівів, пов'язаної з формуванням, зберіганням та 
забезпеченням доступу до документів. 

 
Обговорення минулорічних тем 
Форум національних архівістів обговорив низку питань, що 

піднімалися під час засідання Форуму минулого року, зокрема, відкритий 
уряд та роль архівів, важливість ролі архівів у цифрову еру, зберігання 
електронних документів. 

 
1. Відкритий уряд. 
При розгляді результатів досліджень з питань відкритого уряду 

Даніель Дж. Керон зазначив, що участь у цих ініціативах зросла завдяки 
конкретизації видів діяльності. 



Архівіст Сполучених Штатів Америки Девід С. Феррієро ознайомив 
учасників Форуму з планом дій США. Учасники Форуму обговорили 
відмінності між концепцією відкритих даних і концепцією відкритого уряду 
та у процесі дискусії погодилися про важливість подальшої розробки цих 
питань. 

 
2. Сучасна експертиза електронних інформаційних ресурсів 
Національний архівіст Нідерландів і Президент Міжнародної ради 

архівів Мартін Берендзе та Даніель Дж. Керон презентували сучасні підходи 
до експертизи та комплектування. Учасники Форуму погодилися, що 
експертиза документів у цифрову еру вимагає нових підходів. Тематичні 
дослідження Нідерландів та Канади чітко продемонстрували, що експертиза 
грає першочергову роль у процесі відбору документів. Канадський досвід 
засвідчив розрив з макро-оцінкою та адаптацію пан-суспільного підходу з 
оцінювання/експертизи інформаційних ресурсів.  

 
3. Подальший розвиток та удосконалення надійних електронних 

сховищ 
Національний архівіст та директор Національного архіву Данії 

Асбйорн Хеллум та Головний архівіст і Генеральний менеджер Архіву Нової 
Зеландії Грег Гулдінг презентували надійні електронні сховища та 
продемонстрували, як нові підходи впроваджуються у конкретних країнах. 
Надійні електронні сховища планується впровадити у роботу архівів Данії та 
Новій Зеландії вже за рік. Учасники Форуму погодилися, що нації повинні 
сприяти розвитку надійних електронних сховищ. Вони також наголосили на 
важливості залучення спеціалістів з інформаційних технологій, які мають 
пересвідчитись у відповідності електронних сховищ архівним вимогам. 

 
Учасники Форуму також запропонували дві нові теми: описування для 

доступу та професіоналізм у цифрову еру. 
 
4. Доступ до інформації та стандарти з описування 

неопублікованих матеріалів 
Генеральний директор Національного архіву Австралії Девід Фрікер 

виступив з презентацією по краудсорсингу та інформував про те, як 
інформація, створена користувачами архіву он-лайн, потрапляє до 
Національного архіву Австралії та інтегрується у фонди архіву з метою 
подальшого її використання. Учасники Форуму привітали Австралію з 
досягнутими результатами та висловили свою зацікавленість у подальшому 
удосконаленні цієї роботи. 

 
5. Вміння та професіоналізм у відборі матеріалів у цифрову еру 
Президент Національного архіву Японії Масайя Такайяма виступив з 

презентацією проведеної у Японії роботи з розробки навчальних та освітніх 
матеріалів для спеціалістів у сфері інформації. Пан Такайяма зазначив, що 



результатом цієї роботи став розвиток у спеціалістів нових умінь, таких як 
аналіз, усна та письмова комунікація, планування та проектування 
управління. Пан Такайяма також наголосив на важливості продовження цієї 
роботи, оскільки інформаційне середовище у цифрову еру вимагає 
відповідного рівня професіоналізму. 

 
Обговорення у форматі “круглого столу” питань, що становлять 

спільний інтерес. 
Наступним пунктом порядку денного стало проведення круглого 

столу з питань, що становлять спільний інтерес, зокрема, цілей та перспектив 
Форуму національних архівістів, важливості ефективної комунікації та чіткої 
позиції керівників національних архівних служб у Міжнародній раді архівів. 
Учасники Форуму обговорили Конституцію МРА та питання членства в 
організації. 

 
Заключне слово. 
Даніель Дж. Керон, Девід Фрікер та Мартін Берендзе виступили із 

заключним словом перед учасниками Форуму. Учасники Форуму погодилися 
продовжити обговорення вищезазначених п'яти тем на наступному засіданні 
Форуму у 2013 р. Канада має розробити механізм для обміну відповідною 
інформацією протягом року. 

 
 
 


