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Документы фонда Белорусского государственного университета в
Национальном архиве республике Беларусь как источник по истории
развития науки в Беларуси (1921-1975 гг.)
Объем работы составляет 55 страниц, в том числе наименований
использованных источников и литературы – 62.
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Белорусский государственный университет был открыт 11 мая 1921 г.,
а фактически начал свою деятельность 30 октября 1921 г. При правлении
университета имелась общая канцелярия с административной, счётнофинансовой и хозяйственной частями, секретариатом по студенческим делам
и стипендиальной комиссией.
Цель дипломной работы – выявить информационный потенциал
документов архивного фонда «Белорусский государственный университет»
(фонд 205, НАРБ) для исследования научной деятельности университета.
Объектом исследования является архивный фонд 205 «Белорусский
государственный университет». В исследовании использованы общенаучные
(анализ, синтез, индукция, дедукция и др.), специальные исторические
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный и
др.) методы, метод количественного анализа.
Из документов фонда университета наибольшую ценность для
исследования истории науки в Беларуси имеют: протоколы заседаний
правления университета, протоколы заседаний социально-исторических
комиссий, протоколы заседаний совета университета, устав научного
общества при университете, переписка с вузами и научными учреждениями о
проведении юбилейных торжеств, отчёты о работе кафедр и сметы научноисследовательских работ, дело об этнографической экспедиции по Минской
губернии, материалы первой всебелорусской конференции историков, отчёты
о работе университета и списки научных работ изданных университетом, а
также тематика научно-исследовательской работы студентов исторического
факультета.
Полученные результаты могут быть использованы при написании
обобщающих работ по истории становления образования Беларуси, учебных
заведений, курсов лекций. Результаты исследования разработаны автором
дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах.
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Дакументы фонда Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэту ў
Нацыянальным архiве Беларусі як гістарычная крыніца па гiсторыi
развiцця навукi ў Беларусi (1921-1975 гг.)
Аб'ём працы складае 55старонак, у тым ліку наймення ўвыкарыстаных
крыніц і літаратуры – 62.
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Беларускі дзяржаўны універсітэт быў адкрыты 11 траўня 1921 г., а
фактычна пачаў сваю дзейнасць 30 кастрычніка 1921 г. На чале універсітэта
стаяла праўленне, якое ажыццяўляла кіраўніцтва ўсёй вучэбнай дзейнасцю
ўніверсітэта, кіраваў праўленнем ‒ рэктар. Пры праўленні ўніверсітэта
мелася агульная канцылярыя з адміністрацыйнай, лічыльна-фінансавай і
гаспадарчай часткамі, сакратарыятам па студэнцкіх справах і
стыпендыяльнай камісіяй.
Мэта дыпломнай працы: выявіць інфармацыйны патэнцыял дакументаў
архіўнага фонда 205 «Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт» для даследавання
навуковай дзейнасці універсітэта.
Аб'ектам даследавання з'яўляецца архіўный фонд «Беларускi
дзяржаўны унiверсiтэт».
У даследаванні выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз,
індукцыя, дэдукцыя і інш.), спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-генетычны,
гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны і інш.) метады, метад
колькаснага аналізу.
Сярод дакументаў фонду ўніверсітэта найбольшую каштоўнасць для
вывучэння развіцця навукі ў Беларусі маюць: пратаколы пасяджэнняў
праўлення універсітэта, пратаколы пасяджэнняў савета універсітэта, статут
навуковага таварыства пры універсітэце, справа аб этнаграфічнай
экспедыцыі па Мінскай губерні, матэрыялы першай усебеларускай
канферэнцыі гісторыкаў, справаздачы аб рабоце універсітэта і спісы
навуковых работ выдадзеных універсітэтам, а таксама тэматыка навуковадаследчай працы студэнтаў гістарычнага факультэта.
Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры напісанні
абагульняючых прац па гісторыі станаўлення адукацыі Беларусі,навучальных
устаноў, курсаў лекцый.
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Documents of the Belarusian state University's fonds in the National
Archive of the Republic of Belarus as a source on the history of science in
Belarus (1921-1975)
The volume of the work is 55 pages, including list of the used sources and
literature – 62.
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Belarusian State University was founded on May 11, 1921, and actually
began its activity on October 30, 1921. The University was given the task of
training the specialists in various fields. At the head of the University there was a
Board, the management of all educational activities of the University was headed
by the rector. Under the Board of the University there was a General office with
administrative, financial and economic parts, the Secretariat for Students' Affairs
and Scholarship Committee.
The purpose of the thesis is to reveal the informational potential of the
documents of the archival fonds "Belarusian State University" (Fonds 205, NARB)
for the study of scientific activity of the universitety.
The object of the research are the archival fonds 205 «Belarusian state
University».
The study used general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction,
etc.), special historical (historical-genetic, historical-comparative, historicalsystemic, etc.) methods, the method of quantitative analysis.
Among the documents of the University's archival fonds the most
importance for the reserches in the history of sciense in Belarus have the next ones:
the minutes of the meetings of the Board of the University, the minutes of the
meetings of the social and historical commissions, the minutes of the meetings of
the University Council, the Charter of the scientific society at the University,
correspondence with universities and research institutions on the conduct of the
anniversary celebrations, reports on the work of the departments and budgets of
scientific research, the case of an ethnographic expedition in the Minsk province,
the materials of the first all-Belarusian conference of historians, reports on the
work of the University and lists of scientific papers published by the University, as
well as the subject of research work of students of the Faculty of History.
The obtained results can be used in preparation of generalizing works on the
history of education in Belarus, educational institutions, lectures.
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