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Dalyko anotacija 

Archyvistika kaip kompleksinė mokslinė disciplina. Archyvistikos objektas ir uždaviniai. 

Archyvistikos teorija, metodologija ir metodai. Archyvistikos vidinė struktūra. Archyvistikos ryšiai 

su kitais mokslais ir mokslinėmis disciplinomis. Archyvistikos vadyba. 

Archyvistikos istorija (archyvistikos mokslo radimasis ir jo raida). Pagrindinės mokslinės minties 

kryptys. Archyvistikos raida Lietuvoje. 

Archyvų dokumentų samprata ir reikšmė visuomenės raidoje. Jų tipologija ir klasifikacija.  
Archyvų institucijų samprata, uždaviniai ir socialinės funkcijos. Archyvų atsiradimas ir raidos 

esminiai bruožai Europos Sąjungos šalyse ir kitose šalyse. Archyvų tipologijos problema. Nacionaliniai ir 

valstybės archyvai. Organizacijų archyvai: valstybės įstaigų, politinių partijų, visuomeninių ir konfesinių bei 

kitų organizacijų archyvai. Privatūs archyvai. Bendruomenių archyvai. Garso, vaizdo įrašų ir kt. dokumentų 

tipų ir rūšių archyvai. Bibliotekų ir muziejų rankraštynai.  
Archyvų reikšmė šiuolaikinės visuomenės informacijos išteklių sistemoje. Archyvai šiuolaikiniame 

politiniame procese. Tarptautinis archyvų bendradarbiavimas (Tarptautinė archyvų taryba, Europos 

nacionalinių archyvarų taryba, Europos archyvų grupė, profesinės asociacijos ir kitos organizacijos).  
Lietuvos valstybės politika dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje. Nacionalinis 

dokumentų fondas (samprata ir struktūra). Valstybinė archyvų sistema. Šalies archyvai pasaulinėje archyvų 

sistemoje. 

Dokumentų valdymas ir naudojimas organizacijose ir archyvuose. Teisės aktai, reglamentuojantys 

dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą Lietuvoje. Dokumentų vertės ekspertizė ir jų kaupimas 

archyvuose (samprata, principai ir vertinimo kriterijai). Archyvų dokumentų tvarkymas ir aprašymas 

(samprata, principai ir jų taikymas, archyvų aprašymo standartai ir jų taikymas). Dokumentų apskaita ir 

saugojimas (apskaitos etapai, neigiamo poveikio dokumentams faktoriai, optimalių saugojimo sąlygų 

sudarymas, apsaugos priemonės). Dokumentų restauravimas ir konservavimas bei skaitmeninimas. 

Priėjimas prie archyvų dokumentų. Archyvų dokumentų naudojimas (eksponavimas, organizacijų 

ir gyventojų aptarnavimas). Paieškos priemonės archyvuose (archyvų fondų žinynai, kitos paieškos priemonės, 

tarp jų ir Elektroninio archyvo informacinė sistema). 

Archeografijos samprata. Archyvų dokumentų publikavimo teoriniai ir praktiniai aspektai. 
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