Одразу два наймолодших архіви
відсвяткували 10-річний ювілей
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12 травня 2017 року свій 10-річний ювілей відсвяткували одразу два наймолодших
архіви - Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) та
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), що створені відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України № 279 та покликані поповнювати
Національний архівний фонд електронними документами, електронними
інформаційними ресурсами та документами зарубіжної україніки.

Урочисті заходи щодо відзначення ювілею розпочалися з прес-конференції,
приуроченої 10-ї річниці утворення ЦДЕА України та ЦДАЗУ, яка відбулася 12 травня
о 10 год. в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" за
участі представників Державної архівної служби України та інших державних органів,
керівників центральних державних архівів та інших архівних установ і музеїв України,
керівництва Спілки архівістів України, відомих українських науковців, громадських
діячів, представників ІТ-бізнесу.

Спікерами заходу були: Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова,
Голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр
Риженко, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і
духовності Наталія Колесніченко-Братунь, Голова правління Громадської організації
"Вікімедія Україна" Ілля Корнійко, директор ЦДЕА України Юрій Ковтанюк, директор
ЦДАЗУ Ірина Мага.

На фото: Директор ЦДЕА України Ковтанюк Юрій та Голова правління громадської організації Вікімедія України Корнійко Ілля
підписують договір про співпрацю

З вітальним словом до присутніх звернулася Голова архівної служби України Тетяна
Баранова, яка привітала колективи архів з ювілеєм та зазначила, що хоча два архіви
ЦДЕА України та ЦДАЗУ створені були одним розпорядженням Кабінету Міністрів
України, однак кожен з цих двох архівів унікальний. Небагато країн мають архівні
установи подібні до ЦДЕА України - єдиного в Україні державного архіву, 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. Тетяна Баранова наголосила, що 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.

Керівники двох наймолодших центральних державних архівів України розповіли про
здобутки, проблеми та бачення подальшого розвитку очолюваних ними архівів.
У рамках прес- конференції відбулося урочисте підписання договору між ЦДЕА
України та Громадською організацією "Вікімедіа Україна" й акта прийманняпередавання на проведення експертизи цінності електронного інформаційного
ресурсу "Український мовний розділ вільної енциклопедії "Вікіпедія".
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Під час прес-конференції архіви презентували свої колекції та знайомили із своєю
діяльністю, було представлено стаціонарну виставку "Миті історії: фрагменти
виставкової діяльності Центрального державного архіву зарубіжної україніки",
демонструвалися відеопрезентації про діяльність ЦДЕА України та ЦДАЗУ.

Запрошені гості скористалися можливістю привітати колективи архівів з ювілеєм та
вручити цінні подарунки.

