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Объектом данного исследования является Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны.
Цель данной дипломной работы – выявление и определение научной
значимости и информационного потенциала источников по созданию и
деятельности музея Великой Отечественной войны в Государственном
учреждении «Национальный архив Республики Беларусь».
В работе использованы специально-исторические методы: историкосистемный, историко-сравнительный, историко-типологический, историкогенетический.
Перед музеем Великой Отечественной войны лежит задача передачи
памяти о наиболее страшном событии нашей истории, поэтому результаты
деятельности данного музея носят существенный вклад в воспитание
патриотизма и культурного населения белорусского народа.
Впервые в данном исследовании проведена систематизация,
классификация и характеристика архивных документов по созданию и
деятельности музея Великой Отечественной войны. Выявленные источники
можно разделить на следующие группы: нормативные правовые акты,
организационную,
распорядительную,
справочно-информационную,
финансовую
документацию.
Документация
обладает
значительным
информативным потенциалом.
В результате проведенного исследования был выявлен основной
комплекс архивных документов по созданию и деятельности музея Великой
Отечественной войны.
Результаты исследования могут быть в дальнейшем применены для
разработки указателя. Отдельные группы и документы, выявленные в ходе
исследования, могут быть задействованы при организации музейных и
выставочных экспозиций.
Дипломная работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений. Общий объем работы
– 83 страниц. Из них: список источников и литературы составляет 10 страниц и
включает 75 наименований, реферат на русском, белорусском и английском
языках – 3 страницы, приложения – 17 страниц.
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Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца Беларускі дзяржаўны музей
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Мэта дадзенай дыпломнай працы – выяўленне і вызначэнне навуковай
значнасці і інфармацыйнага патэнцыялу крыніц па стварэнні і дзейнасці музея
Вялікай Айчыннай вайны ў Дзяржаўнай установе «Нацыянальны архіў
Рэспублікі Беларусь».
У працы выкарыстаны спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыкасістэмны,
гісторыка-параўнальны,
гісторыка-тыпалагічны,
гісторыкагенетычны.
Перад музеем Вялікай Айчыннай вайны ляжыць задача перадачы памяці
пра найбольш страшнай падзеі нашай гісторыі, таму вынікі дзейнасці дадзенага
музея носяць істотны ўклад у выхаванне патрыятызму і культурнага
насельніцтва беларускага народа.
У выніку праведзенага даследавання быў выяўлен асноўны комплекс
архіўных дакументаў па стварэнні і дзейнасці музея Вялікай Айчыннай вайны.
Упершыню ў дадзеным даследаванні праведзена сістэматызацыя,
класіфікацыя і харктарыстыка архіўных дакументаў па стварэнні і дзейнасці
музея Вялікай Айчыннай вайны. Выяўленыя крыніцы можна падзяліць на
наступныя групы: нарматыўныя прававыя акты, арганізацыйную, распарадчую,
даведачна-інфармацыйную, фінансавую дакументацыю. Дакументацыя валодае
значным інфарматыўным патэнцыялам.
Вынікі даследавання могуць быць у далейшым выкарыстаны для
распрацоўкі паказальніка. Асобныя групы і дакументы, выяўленыя ў ходзе
даследавання, могуць быць задзейнічаны пры арганізацыі музейных і
выставачных экспазіцый.
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння,
спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ѐм працы
– 83 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры складае 10 старонак і ўключае 75
найменняў, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3 старонкі,
прыкладання – 17 старонак.
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The object of this study is the Belarusian State Museum of the History of the
Great Patriotic War.
The purpose of this thesis is identify and determine the scientific significance
and information potential of sources for the creation and operation of the Museum of
the Great Patriotic War in the State institution «National Archives of the Republic of
Belarus».
Special historical methods are used in the work: historical–system, historical–
comparative, historical–typological, historical–genetic.
Before the Museum of the Great Patriotic War is the task of transferring
memory of the most terrible event in our history, therefore the results of the activity
of this museum are significant contributors to the upbringing of patriotism and the
cultural population of the Belarusian people.
As a result of the research, the main complex of archival documents on the
creation and operation of the Museum of the Great Patriotic War was revealed.
For the first time in this study, the systematization, classification and
characterization of archival documents on the creation and operation of the Museum
of the Great Patriotic War was carried out. Revealed sources can be divided into the
following groups: regulatory legal acts, organizational, administrative, reference and
financial documentation. The documentation has a significant informative potential.
The results of the study can be further applied to the development of the pointer's.
Individual groups and documents identified during the study can be used to organize
museum and exhibition expositions.
The diploma work consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list
of used sources and literature, applications. The total amount of work is 83 pages. Of
these: a list of sources and literature is 10 pages and includes 75 titles, an abstract in
Russian, Belarusian and English – 3 pages, applications – 17 pages.
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