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РЕФЕРАТ  

Федотовой Любови Романовны 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ 

ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АРХИВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Общий объем дипломной работы составляет 57 страниц включая 79 

трудов отечественных и российских авторов, архивные данные, материалы 

научных конференций, в том числе и Интернет ресурсы. А так же приложение 

включающее одну таблицу. 

Ключевые слова: ФОНД, ОПИСАНИЕ, АРХИВ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ДОКУМЕНТ, ИСТОЧНИК, СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЬ. 

Объектом дипломной работы являются фонды личного происхождения 

государственных архивов. Предмет – особенности комплектования и научно-

технической обработки фондов личного происхождения. 

Цель данной работы – определить особенности комплектования и научно-

технической обработки фондов личного происхождения в государственных 

архивах Республики Беларусь.  

Методологической основой исследования стали научные труды 

отечественных и российских авторов, результаты конференция, а так же 

Интернет ресурсы. Теоретическая значимость работы состоит в систематизации 

материалапо вопросам комплектования и научного описания фондов личного 

происхождения в Республике Беларусь. 

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Первая глава Источники и 

историография. Глава вторая Состав и содержание фондов личного 

происхождения в государственных архивах Республики Беларусь. Третья глава 

Особенности комплектования фондов личного происхождения в 

государственных архивах Республики Беларусь. Четвертая глава Особенности 

научного описания фондов личного происхождения в государственных архивах 

Республики Беларусь. 

Как далеко не ушел бы прогресс информационных технологий в 

документоведении, но документы личного происхождения останутся 

неотъемлемой частью жизни человека, его истории, формирования архивов 

городов и истории стран. 

В государственных архивах хранятся документы писателей, художников, 

актеров и режиссеров, ученых, краеведов, коллекционеров и т.д. Эти 

документы являются особой группой исторических источников, которые 

входят в негосударственную часть Национального архивного фонда Беларуси.  
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АСАБЛІВАСЦІ КАМПЛЕКТАВАННЯ І НАВУКОВАГА АПІСАННЯ 

ФОНДАЎ АСАБІСТАГА ПАХОДЖАННЯ Ў ДЗЯРЖАЎНЫХ АРХІВАХ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 57 старонак уключаючы 79 

прац айчынных і расійскіх аўтараў, архіўныя дадзеныя, матэрыялы навуковых 

канферэнцый, у тым ліку і Інтэрнэт рэсурсы. 

Ключавыя словы: ФОНД, АПІСАННЕ, АРХІЎ, КАМПЛЕКТАВАННЕ, 

ПАХОДЖАННЕ, ДАКУМЕНТ, КРЫНІЦА, СКЛАД, ЗМЕСТ, 

ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЬ. 

Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляюцца фонды асабістага паходжання 

дзяржаўных архивов. Предмет - асаблівасці камплектавання і навукова-

тэхнічнай апрацоўкі фондаў асабістага паходжання. 

Мэта дадзенай працы - вызначыць асаблівасці камплектавання і навукова-

тэхнічнай апрацоўкі фондаў асабістага паходжання ў дзяржаўных архівах 

Рэспублікі Беларусь. 

Метадалагічнай асновай даследавання сталі навуковыя працы айчынных і 

расійскіх аўтараў, вынікі канферэнцыя, а так жа Інтэрнэт рэсурсы. Тэарэтычная 

значнасць работы складаецца ў сістэматызацыі матэрыялу па пытаннях 

камплектавання і навуковага апісання фондаў асабістага паходжання ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Структура дыпломнай працы абумоўлена мэтай і задачамі даследавання. 

Праца складаецца з чатырох кіраўнікоў, ўвядзення, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Першая глава Крыніцы і гістарыяграфія. 

Раздзел другі Склад і змест фондаў асабістага паходжання ў дзяржаўных 

архівах Рэспублікі Беларусь. Трэцяя глава Асаблівасці камплектавання фондаў 

асабістага паходжання ў дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь. Чацвёртая 

глава Асаблівасці навуковага апісання фондаў асабістага паходжання ў 

дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь. 

Як далёка не сышоў бы прагрэс інфармацыйных тэхналогій у 

дакументазнаўства, але дакументы асабістага паходжання застануцца 

неад'емнай часткай жыцця чалавека, яго гісторыі, фарміравання архіваў гарадоў 

і гісторыі краін. 

У дзяржаўных архівах захоўваюцца дакументы пісьменнікаў, мастакоў, 

акцёраў і рэжысёраў, навукоўцаў, краязнаўцаў, калекцыянераў і г.д. Гэтыя 

дакументы з'яўляюцца асаблівай групай гістарычных крыніц, якія ўваходзяць у 

недзяржаўную частка Нацыянальнага архіўнага фонду Беларусі. 
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FEATURES OF ACQUISITION AND SCIENTIFIC DESCRIPTION OF FUNDS 

OF PERSONAL ORIGIN IN THE STATE ARCHIVES 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The total amount of the thesis is 57 pages including 79 works of Russian and 

Russian authors, archival data, materials of scientific conferences, including Internet 

resources. 
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The subject of the diploma work are foundations of the personal origin of state 

archives. The subject is the features of acquisition and scientific and technical 

processing of funds of personal origin. 

The purpose of this work is to determine the specifics of acquisition and 

scientific and technical processing of funds of personal origin in the state archives of 

the Republic of Belarus. 

The methodological basis of the research was the scientific works of Russian 

and Russian authors, the results of the conference, as well as Internet resources. The 

theoretical significance of the work is to systematize the material on the acquisition 

and scientific description of funds of personal origin in the Republic of Belarus. 

The structure of the thesis is determined by the purpose and objectives of the 

study. The work consists of four chapters, introduction, conclusion, list of sources 

used and literature. The first chapter Sources and historiography. Chapter Two 

Composition and content of funds of personal origin in the state archives of the 

Republic of Belarus. The third chapter features of the acquisition of funds of personal 

origin in the state archives of the Republic of Belarus. The fourth chapter Features of 

the scientific description of funds of a personal origin in the state archives of the 

Republic of Belarus. 

How far would the progress of information technologies in document 

management not go away, but documents of personal origin will remain an integral 

part of a person's life, history, the formation of city archives and the history of 

countries. 

The state archives contain documents of writers, artists, actors and directors, 

scholars, local lore, collectors, etc. These documents are a special group of historical 

sources that are part of the non-state part of the National Archival Fund of Belarus. 

 

 

 


