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Актуальность. Создание в 1991 г. независимого государства – 

Республики Беларусь – сделало актуальной проблему исследования ранее 

неизученных или малоизученных вопросов в истории Беларуси. 

Фундаментальная разработка целого ряда тем требовала, в первую очередь 

осуществления активной поисковой и публикаторской работы. В связи с этим 

актуализировался вопрос оценки деятельности учреждений и отдельных 

ученых-историков и археографов в области публикации документов. 

Цель дипломной работы – комплексная оценка деятельности как 

учреждений, так и отдельных ученых-историков и археографов в области 

публикации документов с 1991 по 2016 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту. Изучение 

археографической работы в Беларуси имеет давние традиции и глубокие 

научные начала. Эта тема не раз раскрывалась в исследованиях белорусских 

ученых, а опубликованные работы касались разноообразных аспектов 

археографической деятельности 

Прошедшее 25-летие ознавменовано в первую очередь становлением 

комплексного подхода к публикации документов Национального архивного 

фонда Республики Беларусь. Сформирован целый комплекс, в состав которого 

вошли руководящие и архивные учреждения, специализированные учреждения. 

Упорная и кропотливая работа ученых-археографов дала возможность 

сформировать научную базу археографической деятельности в республике. 

Большое значение имеет археографическая деятельность архивных 

учреждений республики, которые одними из первых начали готовить 

документальные публикации. Ведущими в данном отношении являются 

Национальный архив Республики Беларусь и Национальный исторический 

архив Беларуси. Важное значсение имеет публикаторская деятельность 

периодических изданий. 

Структура и объем дипломной работы. Общий объем дипломной 

работы составляет 77 страниц, включая введение, 3 главы, список источников и 

литературы, включающий 49 позиций, 2 приложения.  
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Актуальнасць. Стварэнне ў 1991 г. незалежнай дзяржавы – Рэспублікі 

Беларусь – зрабіла актуальнай праблему даследаванні раней невывучаных або 

малавывучаных пытанняў у гісторыі Беларусі. Фундаментальная распрацоўка 

цэлага шэрагу тэм патрабавала, у першую чаргу ажыццяўлення актыўнай 

пошукавай і публікатарская працы. У сувязі з гэтым актуалізавалася пытанне 

ацэнкі дзейнасці ўстаноў і асобных вучоных-гісторыкаў і археаграфаў у галіне 

публікацыі дакументаў. 

Мэта дыпломнай працы – комплексная ацэнка дзейнасці як устаноў, так 

і асобных вучоных-гісторыкаў і археаграфаў у галіне публікацыі дакументаў з 

1991 па 2016 гг. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Вывучэнне 

археаграфічнай працы ў Беларусі мае даўнія традыцыі і глыбокія навуковыя 

пачатку. Гэтая тэма не раз раскрывалася ў даследаваннях беларускіх вучоных, а 

апублікаваныя працы тычыліся разнастайных аспектаў археаграфічнай 

дзейнасці 

Па выніках мінулага 25-годдзя аформіўся комплексны падыход да 

публікацыі дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь. 

Сфарміраваны цэлы комплекс, у склад якога ўвайшлі кіруючыя і архіўныя 

ўстановы, спецыялізаваныя ўстановы. Заўзятая і карпатлівая праца навукоўцаў-

археографаў дала магчымасць сфарміраваць навуковую базу археаграфічнай 

дзейнасці ў рэспубліцы. 

Вялікае значэнне мае археаграфічная дзейнасць архіўных устаноў 

рэспублікі, якія аднымі з першых пачалі рыхтаваць дакументальныя 

публікацыі. Вядучымі ў дадзеным стаўленні з'яўляюцца Нацыянальны архіў 

Рэспублікі Беларусь і Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Важнае 

значсение мае публікатарская дзейнасць перыядычных выданняў. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Агульны аб'ём дыпломнай працы 

складае 77 старонак, уключна з увядзеннем, 3 главы, спіс крыніц і літаратуры, 

які ўключае 49 пазіцый, 2 дадаткі. 
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Relevance. The creation in 1991 of an independent state – the Republic of 

Belarus – made the study of previously unexplored or poorly studied issues in the 

history of Belarus a topical issue. Fundamental development of a number of topics 

required, primarily the implementation of active search and publication work. In this 

regard, the issue of assessing the activities of institutions and individual historians 

and archaeographers in the field of document publication has been actualized. 

The purpose of the thesis is a comprehensive assessment of the activities of 

both institutions and individual historians and archaeographers in the field of 

publication of documents from 1991 to 2016. 

The main provisions to be defended. The study of archeographical work in 

Belarus has long traditions and deep scientific principles. This topic was repeatedly 

revealed in the studies of Belarusian scientists, and the published works dealt with 

diverse aspects of archeographic activity 

The past 25 years is marked, first of all, by the development of an integrated 

approach to the publication of documents of the National Archival Fund of the 

Republic of Belarus. A whole complex has been formed, which included leading and 

archival institutions, specialized institutions. The persistent and painstaking work of 

archaeo-scientists made it possible to form the scientific base of archeographic 

activity in the republic. 

Of great importance is the archaeographic activity of the archival institutions of 

the republic, which were among the first to start producing documentary publications. 

Leading in this respect are the National Archives of the Republic of Belarus and the 

National Historical Archives of Belarus. Publication activity of periodicals has an 

important significance. 

The structure and volume of the thesis. The total amount of the thesis is 77 

pages, including an introduction, 3 chapters, a list of sources and literature, including 

49 items, 2 applications. 

 

  


