
Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö
Karjalan tasavallan Kansallisarkisto

Petroskoin valtion yliopisto
Venäjän historiantutkijoiden ja arkistomiesten seuran Karjalan tasavallan osasto

Kansainvälinen kommunikaatioperusta 
«Arkistotietoihin liittyvä työinformaatio 2000-luvulla: innovaationäkökulmia»

Kansainvälinen projektiseminaari 
«Alue — ja kunnanarkistoja tiedoyhteiskunnassa»

Seminaarin ohjelma

27. marraskuuta
Petroskoin valtion yliopisto, Leninin valtakatu, 33, luentosali 146 

09.30-10.00 Osaanottajien rekisteröinti

10.00-13.30 Yleiskokous

10.00-10.20 Karjalan  tasavallan  kultturiministerin  ja  filologian  kandidaatin  E.V.  Bogdanovan 
tervehdyspuhe (Petroskoi)

10.20-10.30 Karjalan  tasavallan  lainsäädäntökokouksen  koulutuksen,  kulttuurin,  urheilun  ja 
nuorisoasian komitean puheenjohtajan A.S. Rogalevitshin tervehdyspuhe (Petroskoi
)

10.30-10.40 Petroskoin valtion yliopiston Uusien informatioteknologien aluekeskuksen johtajan, 
dosentin,  Venäjän  federaation  hallituksen  koulutuspalkinnon  voittajan  N.S. 
Ruzanovan tervehdyspuhe (Petroskoi)

10.40-11.00 Ovatko  arkistot  pelkkä  papereiden  varastoja  vai  muistojen  säilytyspaikkoja?  
Nykyaikaisten kommunikaatiovälineiden osa arkistojen imagon tekemisessä
Pietarin  arkistokomitean  puheenjohtaja,  Luoteisen  federatiivisen  piirin  tieteellis-
metodisen neuvoston puheenjohtaja S.V. Shtukova (Pietari)

11.00-11.20 Suomen Kansallisarkiston johtajan ja teologian tohtorin Jussi Nuortevan videoesitys 
(Helsinki, Suomi)

11.20-11.30 Venäjän  federaation  jäsenen  arkistotoiminnan  ohjelman  mukainen  
tarkoituksellinen  kehityssuunnittelu:  perusosoittimien  ja  suuntojen  
määrittämisen  periaatteet  (ulkomainen  ja  kotimainen  kokemus)  (esitelmän  
yleiskatsaus) 
O. A. Naumova, historiantutkija ja arkistovirkailija, Venäjän federaation ansioitunut 
kultturityöntekijä (Vologda)

11.30-12.00 Kahvitauko

12.00-12.20 Valtiovallan elimien välisen toiminnan järjestäminen 
S.A. Zhdanovitsh, Karjalan tasavallan Informaatio — ja kommunikaatioteknologien 
kehityksen komitean varapuheenjohtaja  (Petroskoi)

12.20-12.40 Informaatioteknologien käyttäminen Krasnojarskin aluepiirin arkistotoimiston ja  
paikallisten itsehallintoelimien yhteistyössä (online) 



A.B. Kazitsin, Krasnojarskin aluepiirin arkistotoimiston johtaja  (Krasnojarsk)

12.40-13.00 Arkiston kehityksen käsitys: federatiivisten ja paikallisten yhteisyys 
O.M. Zharinova, Karjalan tasavallan kansallisarkiston johtaja, filologian kandidaatti 
(Petroskoi)

13.00-13.20 Arkisto  ja  informaatioteknologiat:  Murmanskin  alueen  valtion  laitos  
«Murmanskin alueen valtion  arkisto» (online) 
S.G. Rudenko,  Murmanskin alueen valtion laitoksen «Murmanskin alueen valtion 
arkisto» varajohtaja ja varastojen pääarkistonhoitaja (Murmansk)

13.20-13.30 Venäjän  federaation  arkistotoiminnan  kehityksen  käsitys  2020  mennessä  -  
yhteiskunnallisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen mielipide
L.D.  Boitshenko,  Venäjän  oikeusministeriön  Venäjän  oikeusakatemian  Pohjoisen 
haaraosaston  (Petroskoi)  ja  Petroskoin  valtion  yliopiston  dosentti,   Alueen 
yhteiskunnallisen yhteisön «Karjalan sosiaalisten sukupuolien tutkimusten keskus», 
Venäjän  Naisliiken  Karjalan  tasavallan  osaston  puheenjohtaja  ja  historian 
kandidaatti  (Petroskoi)

13.30 -14.30 Lounas

14.30-16.45 Yleiskokouksen jatkaminen

14.30-14.50 Valko-Venäjän  tasavallan  Kansallisen  arkistovaraston  asiakirjoille  vapaan  
pääsyn systeemin perustaminen 
V.L.  Nosevitsh,  valtion  viraston  «Valko-Venäjän  sähködokumentoinnin  tieteellis-
tutkimuskeskus» johtaja, historian kandidaatti (Minsk, Valko-Venäjä)

14.50-15.10 Arkistojen  tieteellis-  ja  tiedonannon  sähköapparaatti:  uusi  vaihe  kehityksessä  
(online)
L.P.  Afanasjeva,  Venäjän  humanistisen  valtionyliopiston  Historia-  ja 
arkistoinstituutti arkistotoiminnan  tiedekunnan  arkistotieteen  laitoksen  dosentti, 
Venäjän  uusimman  ajan  historian  laitoksen  dosentti  ja  historian  kandidaatti 
(Moskova)

15.10-15.30 Kunnallisarkisto:  partneerisuhteiden  resursseja  ja  yhteistoiminnan  ongelmat  
(Pitkärannan  kunnallispiirin  hallintoasioiden  johtamisen  arkistoosaston  
työkokemuksesta)
S.N.  Fedotova,  Pitkärannan  kunnallispiirin  hallintoasioiden  johtamisen 
arkistoosaston  johtaja (Pitkäranta)

15.30-15.50 Murmanskin  alueen  valtion  laitoksen  «Murmanskin  alueen  valtion  arkisto  
Kirovskissa»  verkkosivun  tekeminen  —  valtion  palvelujen  laadun  ja  
käyttömahdollisuuden parantamisen välttämätön ehto  (online)
S.А. Makarov,  Murmanskin alueen valtion laitoksen «Murmanskin alueen valtion 
arkisto Kirovskissa» johtava asiantuntija (Kirovsk)

15.50-16.10 Nomenklatuurin  osa  Petroskoin  valtion  yliopiston  asiakirjojen  varaston  
säilyttämisen turvaamisessa asiakirjojen vaihtoon siirtymisen puitteissa
T.V.  Vinogradova,  Petroskoin  valtion  yliopiston  arkiston  hoitaja,  historian 
kandidaatti (Petroskoi)

16.10-16.45 Väittely

17.00-18.00 Venäjän historiantutkijoiden ja arkistomiesten seuran Karjalan tasavallan 
osaston kokous

28.marrakuuta



09.30-10.00 Osaanottajien rekisteröinti

10.00-13.00 Sukututkimuksen osaston kokous
(Karjalan tasavallan kansallismuseo, Leninin aukio 1)

10.00-10.10.  Karjalan tasavallan kansallisarkiston johtajan O.M. Zharinovan tervehdyspuhe

10.10-10.35. Karjalan  tasavallan  Kansallisarkiston  toiminta  -  väestön  tutustuminen  
sukututkimuksiin. «Kirkonkirjat»tietokannan esittely 
Usatsheva Е.V.,  Karjalan  tasavallan Kansallisarkiston asiakirjojen käyttämisen  ja 
julkaisemisen osaston johtaja  (Petroskoi)

10.35-11.15. Perhe — ja sukuperinteiden tutkiminen ja säilyttäminen Suomessa
Eine Kuismin, Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri (Helsinki, Suomi)

11.15-11.35 Kahvitauko

11.35-11.55 Siviilirekisteritoimiston arkistovaraston sisällöstä ja siviilirekisterin asiakirjojen  
uudellen saamisesta 
L.A.Fedoseeva, Karjalan tasavallan siviilirekisterihallinnon valtion siviilirekisterin, 
informatisaation ja arkistotoiminnan osaston johtaja (Petroskoi)

11.55-12.15 Aunuksen läänin aatelis- sukukirjan korjaamisen ongelmat 
I.V.Savitskij,  historian  kandidaatti  ja  Petroskoin  valtion  yliopiston  dosentti 
(Petroskoi)

12.15-12.35 Sukutauluni tekemisen kokemuksesta
Т.М. Anohova, sukututkimuksen harrastaja (Petroskoi)

12.35-13.00 Miten ja miksi minä etsin esi-isiäni
 J.G.Svintsova, sukututkimuksen harrastaja  (Petroskoi)

13.00-14.00 Seminaarin toiminnan yhteenvetojen tekemisen kokous (Karjalan tasavallan 
kultturiministeriö, Leninin aukio 2)

15.00-16.00 Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin-toimipisteen konsuuli
Anna Maria-Liukko  ja Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri  Eine Kuismin 
käyvät Karjalan tasavallan Kansallisarkistossa (Kuibyshevin katu 6а) 


