
Департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції
Республіки Білорусь

Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та
архівної справи

Відділ з архівів та діловодства Головного управління юстиції
Вітебського виконкому

Національний архів Республіки Білорусь

організовують Міжнародну  наукову  конференцію, присвячену  100-річчю
Вітебської  вченої  архівної  комісії  “Минуле  та  сучасність:  архіви  у  системі
гуманітарних знань”, яка відбудеться у Мінську 20 травня 2009 року.

Тематика конференції:

Архіви Східної Європи в історично-соціальній ретроспективі

Архівна справа у східно-європейських державах в епоху середньовіччя та
у новий час
Документальний  спадок  Великого  князівства  Литовського  як  об'єкт
джерелознавчих,  документознавчих,  архівознавчих  та  археографічних
досліджень
“Провінційні архіви” та вчені архівні комісії у Російській імперії
Приватні та конфесійні архіви
Вітебськ  та  його  історична  роль  у  розвитку  архівної  справи  в  Білорусі
(Вітебський  центральний  архів  актових  книг,  Вітебська  вчена  архівна
комісія, Вітебський відділ Московського археологічного інституту)
Радянський досвід архівного будівництва: сучасний погляд

Роль архівів у сучасному супільстві

Запитуваність архівних  документів  у  сучасному  суспільстві.  Архіви  та
право
Документальні  зібрання  музеїв  та  бібліотек.  Практика  та  можливості  їх
використання. Перспективи співробітництва архівів, музеїв, бібліотек
Архіви організацій: стан та організаційно-методична робота з ними
Архіви спеціальної документації на сучасному етапі
Проблеми  комплектування  державних  архівів.  Ступінь  повноцінності  та
достатності  корпусу  документальних  джерел  з  сучасної  історії,  що
формується  архівами.  Експертиза  цінності  документів:  практичні  та
методичні аспекти
Вплив інформаційних технологій на теорію та практику архівної справи.
Електронний  документ  як  об'єкт  державного  збереження  та  історичне



джерело
Проблеми обліку та збереження архівних документів у сучасних умовах
Використання архівних документів та організація доступу до них
Архівна  справа  та  спеціальні  історичні  дисципліни  (археографія,
генеалогія, геральдика тощо). Архівне джерелознавство
Міжнародне  співробітництво  в  галузі  архівної  справи.  Реституція
архівних документів
Підготовка  кадрів  архівістів  та  соціальний  статус  архівного  працівника:
проблемні аспекти

Робочі мови конференції: білоруська, російська.

Оплата витрат — за рахунок сторони, що відряджає.

Учасників просимо надати до 1 квітня 2009 року наступну інформацію (з
відміткою “Конференція”):

− прізвище, ім'я, по-батькові;
− установа та її адреса, телефон/факс;
− e-mail;
− назва доповіді, виступу;
− необхідність бронювання готелю (розміщення для 1-, 2-, 3-х осіб).

За  результатами  конференції  планується  видання  збірника  матеріалів.
Оргкомітет рекомендує до початку конференції надати текст доповіді (виступу,
повідомлення)  на  паперовому  або  електронному  носіях  у  форматі  файлів  MS
Win  Word  версії  не  нижче  6,0  – шрифт  Times  New  Roman  Cyr,  12  кегль,
1,5 інтервал

Адреса оргкомітету:
220002, м. Мінськ, вул. Кропоткіна, 55 БілНДІДАС (БелНИИДАД)
Тел./факс 286-75-27, 286-09-51
E-mails vp@miensk.com, belniidad@tut.by 


