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  # ІСТОРІЯ # АРХЕОЛОГІЯ # ПРЕС-ЦЕНТР

ч е т в е р

1 1  т р а в н я ,

2 0 1 7

11 :30

Твіт

Теги: Історія,

архіви

12 травня о 10.00 у пріміщенні

Укрінформу (Зала 1) відбудеться прес-

конференція на тему: «З нагоди 10-ї

річниці утворення Центрального

державного електронного архіву

України (ЦДЕА України) та

Центрального державного архіву

зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)»

Коротко. Під час прес-конференції

архіви презентуватимуть свої колекції

та знайомитимуть із своєю діяльністю.

Зокрема, у конференц-залі буде

представлено стаціонарну виставку

«МИТІ ІСТОРІЇ: фрагменти виставкової

діяльності Центрального державного

архіву зарубіжної україніки». На

окремих стендах демонструватимуться

маловідомі архівні документи та

музейні предмети, що зберігаються у

Історія

Безцінні
українські реліквії
– 10 років Архіву
зарубіжної
україніки

ЧИТАЮТЬ ВИБРАНЕ

Б Л О Г И

На Львівщині
повісилась...

На Львівщині
застрелився...

Як викрадають
авто у...

0

Подобається

Поширити

Загроза техногенної

катастрофи біля

Трускавця посилилась

Мешканці Солонки

просять впізнати злодія

У Львові відзначили Свято

вулиці Віри, Надії, Любові

На Перемишлянщині

відкрили пам’ятні знаки на

місцях загибелі членів УВО

і ОУН

Ринок перевезень у Львові:

Садовий викурює Думу із

залізничного вокзалу

1917-2017: історія

біжить по колу?
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ЦДАЗУ: документи та особисті речі

протодиякона Василя Потієнка –

голови Всеукраїнської православної

церковної ради, активного діяча УАПЦ в

Україні та за кордоном, а також Павла

Дорожинського – відомого

українського громадсько-політичного

діяча, члена багатьох українських

еміграційних організацій, голови

проводу ОУН (державників) та

засновника видання «Українське

Слово».

У рамках заходу планується урочисте

підписання договору між ЦДЕА України

та Громадською організацією «Вікімедіа

Україна» й акта приймання-

передавання на проведення експертизи

цінності електронного інформаційного

ресурсу «Український мовний розділ

вільної енциклопедії «Вікіпедія».

Під час прес-конференції

демонструватимуться онлайн виставка

ЦДАЗУ «Безцінний спадок українців», а

також відеопрезентації про діяльність

ЦДЕА України та ЦДАЗУ.

Довідково. ЦДЕА України – єдиний в

Україні державний архів, що забезпечує

централізоване постійне зберігання

електронних документів, електронних

інформаційних ресурсів (веб-сайтів,

баз даних) та інших документів в

електронній формі, таких як

листування електронною поштою,

сторінок соціальних мереж, фото-,

аудіо-, відеодокументів. Шляхетну

місію збереження архівів світового

українства покладено на ЦДАЗУ, який

створено з метою повернути на

Батьківщину історико-культурну

спадщину розсіяних по світу українців,

акумулювати у стінах архіву документи

української еміграції різних хвиль і

заповнити лакуни пам’яті наших

співвітчизників.

Організатори: Центральний державний

електронний архів України та

Центральний державний архів

зарубіжної україніки. 

Учасники: Тетяна Баранова – Голова
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Погода в Івано-Франківську

вологість: 53% тиск: 747 мм
вітер: 3 м/с, південно-східний

Погода у Львові

вологість: 51% тиск: 745 мм
вітер: 2 м/с, південний

Погода у Кременчуці Погода у Стаханові

ЮРІЙ КМІТЬ

Станьте першим із друзів, кому це

сподобалося

Інформаційна агенція…
22 793 вподобань

Вподобати сторінку Поширити

На Львівщині
повісилась...

На Львівщині
застрелився...

Як викрадають
авто у Винниках

12
загальнодоступних...

Карпати вилетіли
з Кубка України...
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читайте також

Державної архівної служби

України; Олександр Риженко – Голова

Державного агентства з питань

електронного урядування

України; Наталія Колесніченко-

Братунь – завідувач секретаріату

Комітету ВР України з питань культури

і духовності; Юрій Ковтанюк –

директор ЦДЕА України; Ірина Мага –

директор ЦДАЗУ.

Укрінформ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її

мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

НА ГОЛОВНУ

День в історії – Нормандське завоювання

Англії

Презентація альбому-каталогу «Бабин Яр

пам'ять на тлі історії»

Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва –

книжкова новинка

Міносвіти рекомендує провести урок УПА в

школах 

День в історії – створення ордену єзуїтів

«Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про

нього» - книга-онлайн

День в історії – Перегонівський прорив

Нестора Махна 

Україна є прикладом як відкривати архіви КҐБ

– експерти 

Литва не буде оприлюднювати прізвища

агентів КГБ

Науково-інформаційний центр «Фонд Іофе» -

архів радянського терору

http://galinfo.com.ua/news/beztsinni_ukrainski_relikvii__10_rokiv_arhivu_zarubizhnoi_ukrainiky_259427.html?print
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2223009-bezcinni-ukrainski-relikvii-dvi-centralni-derzavni-arhivni-ustanovi-vidznacaut-desatiricca.html
http://galinfo.com.ua/
http://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__normandske_zavoyuvannya_anglii_270434.html
http://galinfo.com.ua/news/prezentatsiya_albomukatalogu_babyn_yar_na_tli_istorii_270380.html
http://galinfo.com.ua/news/getman_ruiny_ivan_bryuhovetskyy_ta_moskva__knyzhkova_novynka_270367.html
http://galinfo.com.ua/news/minosvity_rekomenduie_provesty_urok_upa_v_shkolah_270341.html
http://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__stvorennya_ordenu_iezuitiv_270336.html
http://galinfo.com.ua/news/babyn_yar_masove_ubyvstvo_i_pamyat_pro_nogo__knygaonlayn_270230.html
http://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__peregonivskyy_proryv_nestora_mahna_270231.html
http://galinfo.com.ua/news/ukraina_ie_prykladom_yak_vidkryvaty_arhivy_kgb__eksperty_270169.html
http://galinfo.com.ua/news/lytva_ne_bude_oprylyudnyuvaty_prizvyshcha_agentiv_kgb_270156.html
http://galinfo.com.ua/news/naukovoinformatsiynyy_tsentr_fond_iofe__arhiv_radyanskogo_teroru_270146.html
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CE9ZRuS3SWa_WF4OxYKq8qLgEtpSt1UemnrHP8QLAjbcBEAEgAGClrqOG_CKCARdjYS1wdWItMjcyMTgzMjgzMjg1ODg5OMgBCagDAaoEzgFP0AlzR2bxMf7zvTj0zQtOveZYjH4prsa5oIOaAK8aVmFF32xGpMNDPpVGkT38gg-Dr0fYsjYaA1IxVFZmmYEnwX82nv8EYSSJoAJfIAv63cNLDOxzUxaJWKRPMAc-Z7uF7lR8GOzaqUEgkQrkW7YJ2LuIztMOrhLgmc9fVWgCKiKjHVeswvB-V8JbMYE5zfzQ2uDEtTMyHU0zwSQYUxDy3LE3vmO1eFPWWT56kPgIDXkUojwdJtngA4q1Z3gTFE1MBrpH4kvmyZqlAhwOrYAGrKCJlcKEqZZSoAYhqAemvhvYBwDSCAUIgAEQAQ&num=1&sig=AOD64_1H-oWKFNEcSrM1uXxIzWwt2aM_GQ&client=ca-pub-2721832832858898&adurl=https://trafmag.com/letsgo?data=NzI5fDEwMzYyfDE4NS40Ni4xNTAuNDN8NDkzNzQ4fDE1MDY5NDY0OTF8ZDhhOGRhZjM0MDI5Mjg2NjM0ODY4YzI1MTU0MDI4ZTJ8NjY1&vid=1504317372978671&informer=3922816150&refer=http%3A%2F%2Fgalinfo.com.ua%2Fnews%2Fbeztsinni_ukrainski_relikvii__10_rokiv_arhivu_zarubizhnoi_ukrainiky_259427.html

