РЕФЕРАТ
Русак Анастасии Юрьевны
Тема:

Документирование и организация деятельности по
исполнению запросов социально-правового характера в архивных
учреждениях (на примере Центрального архива Министерства обороны
Республики Беларусь).
Ключевые слова: Запрос, обращение, информация, архивная
справка, база данных.
Актуальность: Исполнение запросов социально-правового
характера является одним из важных аспектов деятельности архивов, так
как данная деятельность является основополагающей в сфере работы с
документами, их использования и выдачи необходимой информации
гражданам. С документоведческой т.з. правильное и логичное оформление
ответов на данные запросы, важны при выдаче их гражданам.
Цель Дипломной работы: Целью дипломной работы является
разработка предложений по усовершенствованию документирования
деятельности по исполнению запросов социально-правового характера в
ЦАМО.
Результаты: Анализ работы по исполнению запросов социальноправового характера в ЦАМО. Разработка баз данных по документации,
хранящейся в ЦАМО. Определение степени важности правильного
оформления ответов на запросы, а также анкет-запросов от граждан и
юридических лиц.
Структура и объем дипломной работы: Дипломная работа
состоит из введения, тех глав, заключения, списка использованных
источников и литературы, приложений. Общий объем работы – 72
страницы. Из них: список источников и литературы – 4 (38
наименований), реферат на русском, белорусском, английском языках – 3,
приложения – 8 страниц.
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РЭФЕРАТ
РУСАК АНАСТАСІІ ЮР’ЕЎНЫ
Тэма: Дакументаванне і арганізацыя дзейнасці па выкананні
запытаў сацыяльна-прававога характару ў архіўных установах (на
прыкладзе Цэнтральнага архіва Міністэрства абароны Рэспублікі
Беларусь).
Ключавыя словы: Запыт, зварот, інфармацыя, архіўная даведка,
база дадзеных.
Актуальнасць: Выкананне запытаў сацыяльна-прававога характару
з'яўляецца адным з важных аспектаў дзейнасці архіваў, так як дадзеная
дзейнасць з'яўляецца асноватворнай у сферы працы з дакументамі, іх
выкарыстання і выдачы неабходнай інфармацыі грамадзянам. З
дакументазнаўчых т.з. правільнае і лагічнае афармленне адказаў на
дадзеныя запыты, важныя пры выдачы іх грамадзянам.
Мэта Дыпломнай працы: Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца
распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні дакументавання дзейнасці па
выкананні запытаў сацыяльна-прававога характару ў ЦАМА.
Вынікі: Аналіз работы па выкананні запытаў сацыяльна-прававога
характару ў ЦАМА. Распрацоўка баз дадзеных па дакументацыі, якая
захоўваецца ў ЦАМА. Вызначэнне ступені важнасці правільнага
афармлення адказаў на запыты, а таксама анкет-запытаў ад грамадзян і
юрыдычных асоб.
Структура і аб'ём дыпломнай працы: Дыпломная праца
складаецца з ўвядзення, тых кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных
крыніц і літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ём работы - 72 старонкі. З
іх: спіс крыніц і літаратуры - 4 (38 найменні), рэферат на рускай,
беларускай, англійскай мовах - 3, прыкладання - 8 старонак.
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ESSAY
RUSAK ANASTASII
Topic: Documentation and organization of activities for the execution of
requests of a social and legal nature in archival institutions (on the example of
the Central Archive of the Ministry of Defense of the Republic of Belarus).
Keywords: Request, reference, information, archival reference, database.
Relevance: Fulfillment of requests of a social and legal nature is one of
the important aspects of the activity of archives, since this activity is
fundamental in the sphere of working with documents, their use and issuing the
necessary information to citizens. From the documentary t.z. correct and logical
registration of answers to these requests, are important when they are issued to
citizens.
The purpose of the thesis: The purpose of the thesis is to develop
proposals for improving the documentation of the activities on the execution of
requests of a social and legal nature in CAMO.
Results: Analysis of the work on the implementation of requests of a
social and legal nature in the Central Administrative District. Development of
databases on documentation stored in CAMO. Determination of the degree of
importance of correct registration of answers to inquiries, as well as
questionnaires from citizens and legal entities.
Structure and volume of the thesis: The diploma work consists of an
introduction, those chapters, conclusion, a list of used sources and literature,
applications. The total amount of work is 72 pages. Of these: a list of sources
and literature - 4 (38 titles), abstract in Russian, Belarusian, English - 3,
annexes - 8 pages.
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