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Від упорядника 
 

«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» – міжвідомчий збірник наукових 

праць, який засновано 1999 р. Серед засновників видання: Держкомархів України, 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут 

історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. Грушевського НАН України, Інститут рукопису та Інститут біографістики 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка тощо. На сторінках видання публікуються статті з 

архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства, спеціальних історичних 

дисциплін, історії України, біографістики тощо. Збірник включає такі сталі розділи: 

«Архівознавство», «Археографія», «Документознавство», «Джерелознавство», «Історія 

України», «Рецензії, інформація, повідомлення». В залежності від тематики статей, 

збірник доповнюється розділами «Книгознавство», «Бібліотекознавство», «Бібліографія», 

«Біографістика», «Всесвітня історія», «Історія державних установ», «Краєзнавство», 

«Праці молодих дослідників», «Архівна справа за кордоном» тощо. 

У збірнику регулярно публікуються матеріали міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференцій та зібрань: наукова конференція «Архів і особа» (Київ, 22–

23 вересня 1999) (1999, Вип. 1); «Архівознавчі читання, присвячені 50-літтю кафедри 

архівознавства та спеціальних історичних дисциплін Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка» (2000, Вип. 2); Міжнародна наукова конференція 

«Архіви – складова інформ. ресурсів суспільства» (Київ, 17–18 жовт. 2001) (2002, Вип. 5); 

Міжнародна наукова конференція «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції» (Київ–

Трускавець–Дрогобич, 16–19 квіт. 2003) (2003, Вип. 6); Перша українсько-угорська 

міжнародна науково-практична конференція архівістів «Актуальні проблеми створення 

науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки і архівної 

гунгаріки» (Ужгород, 5–7 вересня 2005 р.) (2006, Вип. 8); Міжнародна наукова 

конференція «Невідома сусідка Україна» (Будапешт, 15–20 жовтня 2005 р.) (2006, Вип. 8). 

Виходили тематичні випуски збірника, присвячені видатним українським 

історикам, архівістам, джерелознавцям: Л. А. Дубровіній (2001, Вип. 3) та Р. Я. Пирогу 

(2001, Вип. 4). 

У систематичному покажчику представлено зміст 10 випусків збірника 

«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство», що вийшли у 1999–2009 рр. Покажчик 

включає 354 бібліографічні записи. Бібліографічні записи систематизовані у 8 тематичних 

рубриках та підрубриках, у середині рубрик та підрубрик – за алфавітом. 
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1. Архівознавство та архівна справа. 
1.1. Архівна наука та освіта. 
1.2. Історія архівної справи в Україні. 
1.3. Архіви та архівна справа в Україні. 
1.4. Архівознавство та архівна справа за кордоном. Архівна україніка. 

2. Документознавство. Діловодство. 
3. Археографія. 
4. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Огляди архівних джерел. 
5. Історія України. Всесвітня історія. 
6. Біографістика. 
7. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 
8. Рецензії, інформація, повідомлення. 

 

Довідковий апарат включає: перелік випусків збірника наукових праць 

«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство»; покажчик авторів; покажчик імен. 
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