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РЕФЕРАТ 

 

Тема. Развитие архивного дела в БССР. 

Ключевые слова. АРХИВНОЕ ДЕЛО, БССР, АРХИВЫ, РЕСТИТУЦИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ДОКУМЕНТЫ. 

Актуальность. Определение роли архивов в прошлом, их места в 

системе государственной, культурной и общественной жизни, может помочь 

нам найти современные культурные и нравственные ценности. Архивные 

документы широко используются для реконструкции нашего исторического 

прошлого, поэтому рассмотрение истории деятельности архивных учреждений 

становится вдвойне актуальным для специалистов в области истории и 

архивоведения. 

Цель дипломной работы. Выявление особенностей развития 

белорусского архивоведения в период 1917–1991 гг., определение сути работы 

архивов как части советского государственного аппарата, выявление 

закономерностей, характерных для архивных учреждений Беларуси в условиях 

советского государства.  

Объект. Архивоведение на территории БССР в период 1917–1991 гг., как 

институт сохранения ретроспективной информации. 

Предмет. История становления, а также организации и развития 

архивного дела на территории БССР в период 1917–1991 гг. 

Методы. Исследование проведено с использованием общеисторических и 

методов специальных исторических дисциплин. 

Основные положения, выносимые на защиту. В данной дипломной 

работе, посвященной развитию белорусского архивоведения в период 1917–

1991 гг., предпринята попытка взглянуть на исторический процесс с точки 

зрения самих архивов, а также оценить степень влияния на них различных 

политических решений и исторических событий. История развития архивного 

дела в БССР рассмотрена в тесной связи с существовавшей политической, 

общественной и культурной средой, с учетом тех особенностей, которые 

характерны конкретно для нашего государства. Имевшийся в распоряжении 

широкий историографический материал, посвященный истории архивного дела, 

позволил достичь поставленных в начале работы целей. 

Структура и объем работы. Дипломная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Первая глава представляет собой историографический обзор уже 

существующих исследований и публикаций по данной проблеме. Во второй 

главе рассматривается начальный этап становления архивов как части 

советского государственного аппарата. Третья глава посвящена положению 
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архивов в годы Великой Отечественной войны. В четвертой главе 

рассматривается послевоенный этап развития архивов БССР. 
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SUMMARY 

 

 Title. Development of archives in BSSR. 

 Keywords. BSSR, ARCHIVES, RESTITUTION, CENTRALIZATION, 

ACCOUNTING, COMPLETION, DOCUMENTS. 

 Relevance. Determining the role of archives in the past, their place in the 

system of state, cultural and public life, can help us find contemporary cultural and 

moral values. Archival documents are widely used for the reconstruction of our 

historical past, therefore the review of the history of the activities of archival 

institutions becomes doubly relevant for specialists in the field of history. 

 The purpose of the thesis. Identification of the specifics of the development 

of Belarusian archival studies in the period 1917–1991, the definition of the work of 

archives as part of the Soviet state apparatus, the identification of patterns 

characteristic of archival institutions of Belarus in the conditions of the Soviet state. 

An object. Archivology in the territory of the BSSR in the period 1917–1991, 

as an institution for the retention of retrospective information.  

  Subject. The history of formation, as well as the organization and development 

of archive business in the territory of the BSSR in the period 1917–1991.  

  Methods. The study was conducted using general historical methods and 

special historical disciplines.  

  The main provisions to be defended. In this thesis, dedicated to the 

development of Belarusian archival studies in the period 1917–1991, an attempt was 

made to look at the historical process from the point of view of the archives 

themselves, as well as to assess the degree of influence of various political decisions 

and historical events on them. The history of the archival business in the BSSR was 

examined in close connection with the existing political, social and cultural 

environment, taking into account those features that are specific to our state. The 

available wide historiographic material on the history of archival affairs made it 

possible to achieve the goals set at the beginning of the work.  

  Structure and amount of work. The thesis consists of an introduction, four 

chapters, a conclusion and a list of sources and literature used. The first chapter is a 

historiographic review of existing research and publications on this issue. The second 

chapter considers the initial stage of the formation of archives as part of the Soviet 

state apparatus. The third chapter is devoted to the situation of archives during the 

Great Patriotic War. The fourth chapter deals with the post-war stage of the 

development of the archives of the BSSR. 
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РЭФЕРАТ 

 

Тэма. Развіццё архіўнай справы ў БССР. 

  Ключавыя словы. АРХІЎНАЯ СПРАВА, БССР, АРХІВЫ, 

РЭСТЫТУЦЫЯ, ЦЭНТРАЛІЗАЦЫЯ, УЛІК, КАМПЛЕКТАВАННЕ, 

ДАКУМЕНТЫ. 

  Актуальнасць. Вызначэнне ролі архіваў у мінулым, іх месца ў сістэме 

дзяржаўнага, культурнага і грамадскага жыцця можа дапамагчы нам знайсці 

сучасныя культурныя і маральныя каштоўнасці. Архіўныя дакументы шырока 

выкарыстоўвацца для рэканструкцыі нашага гістарычнага мінулага, таму 

разгляд гісторыі дзейнасці архіўных устаноў становіцца ўдвая больш 

актуальным для спецыялістаў у галіне гісторыі і архівазнаўства. 

  Мэта дыпломнай работы. Выяўленне асаблівасцей развіцця беларускага 

архівазнаўства ў перыяд 1917–1918 гг., вызначэнне сутнасці работы архіваў як 

часткі савецкага дзяржаўнага апарата, выяўленне заканамернасцей, 

характэрных для архіўных устаноў Беларусі ва ўмовах савецкай дзяржавы. 

  Аб'ект. Архівазнаўства на тэрыторыі БССР у перыяд 1917–1991 гг. як 

інстытут захавання рэтраспектыўнай інфармацыі. 

  Прадмет. Гісторыя станаўлення, а таксама арганізацыі і развіцця 

архіўнай справы на тэрыторыі БССР у перыяд 1917–1991 гг. 

  Метады. Даследаванне праведзенае з выкарыстаннем 

агульнагістарычных і метадаў спецыяльных гістарычных дысцыплін. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцця на абарону. У дадзенай дыпломнай 

рабоце, прысвечанай развіццю беларускага архівазнаўства ў перыяд 1917–1991 

гг., прадпрынятая спроба зірнуць на гістарычны працэс з пункту гледжання 

саміх архіваў, а таксама ацаніць ступень уплыву на іх розных палітычных 

рашэнняў і гістарычных падзей. Гісторыя развіцця архіўнай справы ў БССР 

разгледжаная ў цеснай сувязі з існаваўшым палітычным, грамадскім і 

культурным асяроддзем, з улікам тых асаблівасцей, якія характэрныя канкрэтна 

для нашай дзяржавай. Наяўны ў распараджэнні шырокі гістарыяграфічны 

матэрыял, прысвечаны гісторыі архіўнай справы, дазволіў дасягнуць 

пастаўленых у пачатку работы мэтаў. 

  Структура і аб'ём работы. Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, 

чатырох глаў, заключэння і спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры. Першая 

глава ўяўляе сабой гістарыяграфічны агляд ужо існуючых даследаванняў і 

публікацый па дадзенай праблеме. У другой главе разглядаецца пачатковы этап 

станаўлення архіваў як часткі савецкага дзяржаўнага апарата. Трэцяя глава 

прысвечаная становішчу архіваў у гады Вялікай Айчыннай вайны. У чацвёртай 

главе разглядаецца пасляваенны этап развіцця архіваў БССР. 

 


