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Тема: Роль Виленских научно-исторических обществ и архивноархеографических
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и
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Актуальность исследования заключается в практическом применении
результатов в работе исследователей для получения новых материалов по
этой теме
Цель настоящей дипломной работы — создать комплексное
исследование о генезисе и развитии в «русском Вильно» архивноархеографических обществ и учреждений, которые несмотря на присущий им
официально-охранительный характер способствовали формированию
источниковой базы по изучению социально-экономической, политической,
военной, конфессиональной истории Беларуси, не утратившей до сих пор
своей актуальности. Объект дипломной работы – деятельность архивноархеографических учреждений и научно-исторических обществ. Предмет
дипломной работы – выраженные в них задачи и методы архивной и
археографической
работы.
Теоретико-методологическую
основу
дипломной работы составляет комплекс методов исторической науки:
историко-генетический, историко-системный и метод контент-анализа.
Работа построена в соответствии с принципами объективности, историзма,
системности, ценностным подходом в истории.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно, помимо
изучения материалов о деятельности Виленских научно-исторических и
архивно-археографических учреждений, открыло тот факт, что по сей день
остаются неизученными многие вопросы, которые могут открыть много
нового о деятельности данных учреждений. В ходе исследования был
выявлен комплекс источников, который был разделен и классифицирован в
соответствии с внутренним содержанием информации.
Полученные результаты и их новизна. В результате проведенного
исследования было определено место и роль Виленских научноисторических обществ и архивно-археографических учреждений. Были
исследованы материалы, касающиеся их деятельности.
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Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из
реферата, введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников и литературы. Общий объём работы – 82 страницы. Из них:
список источников и литературы – 5 страниц (45 наименований), реферат на
русском, белорусском и английском языках – 4 страницы.
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крыніцазнаўчай базы па вывучэнню гісторыі Беларусі (другая палова XIX ст.
- 1915 г.)
Ключавыя словы: ВІЛЕНСКАЯ КАМІСІЯ ДЛЯ РАЗБОРУ І
ВЫДАННЯ СТАРАЖЫТНЫХ АКТАЎ, ВІЛЕНСКІ ЦЭНТРАЛЬНЫ АРХІЎ
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Актуальнасць даследавання заключаецца ў практычным прымяненні
вынікаў у працы даследчыкаў для атрымання новых матэрыялаў па гэтай
тэме.
Мэта сапраўднай дыпломнай працы – стварыць комплекснае
даследаванне пра генезіс і развіццё ў «рускай Вільні» архіўнаархеаграфічных таварыстваў і ўстаноў, якія нягледзячы на уласцівы ім
афіцыйна-захавальны характар спрыялі фармаванню крынічнай базы па
вывучэнні сацыяльна-эканамічнай, палітычнай, ваеннай, канфесіянальнай
гісторыі Беларусі, не страціўшы да гэтага часу сваёй актуальнасці. Аб'ект
дыпломнай працы – дзейнасць архіўна-археаграфічных устаноў і навуковагістарычных таварыстваў.
Прадмет дыпломнай працы – выяўленыя ў іх задачы і метады
архіўнай і археаграфічнай працы. Тэарэтыка-метадалагічную аснову
дыпломнай працы складае комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыкагенетычны, гісторыка-сістэмны і метад кантэнт-аналізу. Праца пабудавана ў
адпаведнасці з прынцыпамі аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці,
каштоўнасны падыход у гісторыі.
Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што яна, акрамя
вывучэння матэрыялаў аб дзейнасці Віленскіх навукова-гістарычных і
архіўна-археаграфічных устаноў, адкрыла той факт, што па сённяшні дзень
застаюцца нявывучанымі многія пытанні, якія могуць адкрыць шмат новага
пра дзейнасць гэтых устаноў. У ходзе даследавання быў выяўлены комплекс
крыніц, які быў падзелены і класіфікаваны ў адпаведнасці з унутраным
зместам інфармацыі.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку праведзенага даследавання
было вызначана месца і ролю Віленскіх навукова-гістарычных таварыстваў і
архіўна-археаграфічнай устаноў. Былі даследаваны матэрыялы, якія тычацца
іх дзейнасці.
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Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з
рэферата, ўводзін, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і
літаратуры. Агульны аб'ём працы - 82 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры
- 5 старонак (45 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай
мовах - 4 старонкі.
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THE ABSTRACT
Targonskiy Arseniy
The theme: Role of Vilna scientific and historical societies and archival
institutions in the formation of archaeological, conservation and utilization of the
source base on the history of Belarus (second half XIX - 1915.)
Keywords: WILENSKY COMMISSION FOR ANALYSIS AND
PUBLICATION OF ANCIENT ACTS, VILNA CENTRAL ARCHIVES OF
ANCIENT ACTS, THE MUSUM OF MEMORY COUNT M N MURAVIEV IN
WILNO, WILNO, ARCHIVAL DOCUMENTS, THE HISTORY OF BELARUS,
SOURCES ON THE HISTORY OF BELARUS.
The relevance of the study is the practical application of the results of the
research for new materials on the topic.
The purpose of this thesis is to create a comprehensive study of the genesis
and development of archival and archaeographic societies and institutions in the
"Russian Vilna", which, despite their inherent official and protective nature,
contributed to the formation of a source base for studying the socioeconomic,
political, military, religious history of Belarus, which has not lost its relevance to
this day. The subject of the thesis – expressed in their tasks and methods of
archival and archaeographic work. The theoretical and methodological basis
thesis of complex methods of history: historical genetic, historical system and
method of content analysis. The paper is structured in accordance with the
principles of objectivity, historicism, systemic, value approach to history.
The scientific novelty of the research lies in the fact that it was, opened up
by the fact that to this day remain unexplored, many questions that might open a
lot about the activities of these institutions in addition to the study of materials on
the activities of Vilna scientific and historical and archival of archaeological
institutions. The study identified a range of sources, which was divided and
classified according to the internal information content.
The results obtained and their novelty. The study was established the
place and role of Vilna scientific and historical societies and archival of
archaeological institutions. materials relating to their activities were examined.
The structure and volume of the thesis. Thesis consists of an abstract,
introduction, three chapters, conclusion, a list of sources used and literature. The
total volume of work – 82 pages. Among them: the list of sources and literature - 5
pages (45 items), the essay in Russian, Belarusian and English - 4 pages.
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