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Развитие использования документов и информации в государственном 

учреждении «Национальный архив Республики Беларусь» 

Объем работы составляет 105 страниц, в том числе наименований 

использованных источников и литературы – 182. 

Ключевые слова: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ 
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Актуальность темы исследования состоит в том что,  выработанные в 

процессе дипломного исследования рекомендации позволят усовершенствовать 

работу по использованию документов и информации ГУ «Национальный архив 

Республики Беларусь» и увеличить его посещаемость, а также повысить 

уровень доверия общества к работе государственных органов архивной отрасли 

Республики Беларусь и популяризировать их деятельность. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

улучшению организации использования архивных документов и информации в 

ГУ «Национальный архив Республики Беларусь». 

Объектом исследования является деятельность ГУ «Национальный архив 

Республики Беларусь». Предметом исследования выступает развитие работы по 

использованию документов и информации в ГУ «Национальный архив 

Республики Беларусь». 

В дипломной работе использовались следующие общенаучные методы: 

анализа, аналогии, обобщения, сравнения. 

В дипломной работе анализируется работа отдела использования 

документов и информации ГУ «Национальный архив Республики Беларусь». В 

первой главе представлен историографический обзор, охарактеризованы 

источники и литература по данной проблеме. Во второй главе представлена 

история Национального архива Республики Беларусь и развития использования 

документов и информации. В третьей главе раскрыты (определены) формы 

использования документов, дана их характеристика, формы  использования 

проанализированы,  такие как использование документов в средствах массовой 

информации, предоставление документов в читальный зал, организация 

информационных мероприятий,  выставочная деятельность, выдача 

подлинников документов и дел во временное пользование, публикационная 

деятельность архива. В  главе представлены и обоснованы рекомендации по 

улучшению организации использования архивных документов и информации в 

ГУ «Национальный архив Республики Беларусь».  
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Развіццё выкарыстання дакументаў і інфармацыі ў дзяржаўнай 

установе «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь» 

Аб'ѐм працы складае 105 старонак, у тым ліку найменняў выкарыстаных 

крыніц і літаратуры - 182. 

Ключавыя словы: ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРХІЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ВЫКАРЫСТАННЕ АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ, 

АДДЗЕЛ ВЫКАРЫСТАННЯ, ФОРМЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ДАКУМЕНТАЎ, 

АРХІЎНЫЯ ЗАКАНАДАЎСТВА, АРХІЎНАЯ СПРАВА. 

Актуальнасць тэмы даследавання складаецца ў тым што, выпрацаваныя ў 

працэсе дыпломнага даследавання рэкамендацыі дазволяць удасканаліць працу 

па выкарыстанні дакументаў і інфармацыі ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі 

Беларусь» і павялічыць яго наведвальнасць, а таксама павысіць ўзровень даверу 

грамадства да працы дзяржаўных органаў архіўнай галіны Рэспублікі Беларусь і 

папулярызаваць іх дзейнасць. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка рэкамендацый па 

паляпшэнні арганізацыі выкарыстання архіўных дакументаў і інфармацыі ў ДУ 

«Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь». 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзейнасць ДУ «Нацыянальны архіў 

Рэспублікі Беларусь». Прадметам даследавання выступае развіццѐ работы па 

выкарыстанні дакументаў і інфармацыі ў ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі 

Беларусь». 

У дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя агульнанавуковыя 

метады: аналізу, аналогіі, абагульнення, параўнання. 

У дыпломнай працы аналізуецца праца аддзела выкарыстання дакументаў і 

інфармацыі ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь». У першай частцы 

прадстаўлен гісторыяграфічны агляд, ахарактарызаваны крыніцы і літаратура 

па гэтай праблеме. У другой частцы прадстаўлена гісторыя Нацыянальнага 

архіва Рэспублікі Беларусь і развіцця выкарыстання дакументаў і інфармацыі. У 

трэцяй частцы раскрыты (вызначаны) формы выкарыстання дакументаў, 

дадзена іх характарыстыка, формы выкарыстання прааналізаваны, такія як 

выкарыстанне дакументаў у сродках масавай інфармацыі, прадастаўленне 

дакументаў у чытальную залу, арганізацыя інфармацыйных мерапрыемстваў, 

выставачная дзейнасць, выдача арыгіналаў дакументаў і спраў у часовае 

карыстанне, публікацыйная дзейнасць архіва. У частцы прадстаўлены і 

абгрунтаваны рэкамендацыі па паляпшэнні арганізацыі выкарыстання архіўных 

дакументаў і інфармацыі ў ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь». 
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Relevance of the topic of the study is that developed in the course of graduate 

study recommendations will improve the work on the use of documents and 

information SI «National Archive of the Republic of Belarus» and increase its 

attendance and to increase public confidence in the level of the work of state bodies 

Archival Industry of the Republic of Belarus and to promote their activities. 

The purpose of the course work is to develop recommendations for improving 

the organization of the use of archival documents and information in SI «National 

Archive of the Republic of Belarus». 

The object of study is the work of SI «National Archive of the Republic of 

Belarus». The subject of the study is the development work on the use of documents 

and information in SI «National Archive of the Republic of Belarus». 

In the thesis the following general scientific methods were used: analysis, 

analogy, generalization, comparison. 

In the thesis analyzes the work of a department document and information SI 

«National Archive of the Republic of Belarus». The first chapter provides an 

overview of the historiography, described the sources and literature on the subject. 

The second chapter presents the history of the National Archives and the 

development of the use of documents and information. In the third chapter revealed 

(identified) use forms of documents, given their characteristics, forms of use are 

analyzed, such as the use of documents in the media, the provision of documents in 

the reading room, the organization of information events, exhibition activities, the 

issuance of original documents and cases for temporary use, archive publishing 

activities. The chapter presented and substantiated recommendations for improving 

the organization of the use of archival documents and information in SI «National 

Archive of the Republic of Belarus». 


