РЕФЕРАТ
Дьячковой Марии Леонидовны
ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Дипломная работа посвящена анализу состояния архивов и организации
архивного дела в белорусских губерниях в контексте нормативной базы
Российской империи во второй половине XIX– начале XX веков. Объем
дипломной работы – 90 страниц. В работе имеются 3 приложения.
Ключевые слова: архивное дело, архивный фонд, нормативная база,
архивная реформа, археографические комиссии, ученые архивные комиссии.
Цель дипломной работы: определить значимость архивного дела и роль
архивных учреждений в указанный период в сохранении архивного культурноисторического наследия страны.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что изучение истории
архивного дела позволяет проследить процесс формирования исторических
важных источников по истории белорусского народа, его состав, размещение,
организацию.
Объект исследования – архивное дело на белорусских землях в период
второй половины XIX- начала XX века. Предмет исследования – организация и
деятельность основных архивов и региональных архивных комиссий и их роль
в развитии архивного дела на белорусских землях.
В работе использованы методы историко-типологического анализа,
историко-сравнительный, актуализации и периодизации.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
указанный период отмечен созданием первых исторических архивов, комиссий.
Проводимую ими архивную работу можно считать прогрессивной, т.к.
собранные

и

опубликованные

ими

материалы

являются

составляющими источниковедческой базы современной истории.
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ABSTRACT
Dyachkova Maria Leonidovna
ORGANIZATION OF THE ARCHIVAL AFFAIRS ON THE BELARUSIAN
LANDS FROM THE SECOND HALF OF THE XIXth - THE BEGINNING
OF THE XXth CENTURIES
This diploma work deals with the analysis of archives and their
organization in the Belarusian provinces in the context of the normative base of
the Russian Empire in the second half of the XIXth - early XXth centuries. The
work contains 90 pages and 3 applications.
Key words: archival affairs, archival fund (records), normative base,
archival reform, archaeographic commissions, scientific archival commissions.
The purpose of the work is to determine the importance of archives and the
role of archival institutions in this period in preserving the archival cultural and
historical heritage of the country.
The relevance of the research topic is explained by the fact that the study
of the history of archival affairs makes it possible to trace the process of the
formation of historical important sources on the history of the Belarusian
people, their composition, location, organization.
The object of the research is archival affairs on Belarusian lands during the
second half of the XIXth and the beginning of the XXth century. The subject of
the study is the organization and activities of the main archives and regional
archival commissions and their role in the development of archival affairs on
the Belarusian lands.
While writing the work the following methods were used: the method of
historical-typological analysis, historical-comparative one, methods of
actualization and periodization.
On the basis of the conducted research it can be concluded that this period
was marked by the formation of the first historical archives and commissions.
The archival work carried out by them can be considered progressive, because
they have collected and published materials that are the main components of the
source study of modern history.
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РЭФЕРАТ
Дзьячковай Марыi Леанiдаўны
АРГАНIЗАЦЫЯ АРХIЎНАЙ СПРАВЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У
ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX - ПАЧАТКУ XX СТ.
Дыпломная праца прысвечана аналізу стану архіваў і арганізацыі архіўнай
справы ў беларускіх губернях у кантэксце нарматыўнай базы Расійскай імперыі
ў другой палове XIX- пачатку XX стагоддзяў. Аб'ѐм дыпломнай працы - 90
старонак. У працы маюцца 3 дадатка.
Ключавыя словы: архіўная справа, архіўны фонд, нарматыўная база,
архіўная рэформа, археаграфічная камісія, навуковыя архіўныя камісіі.
Мэта дыпломнай працы: вызначыць значнасць архіўнай справы і ролю
архіўных устаноў ва ўказаны перыяд у захаванні архіўнага культурнагістарычнай спадчыны краіны.
Актуальнасць тэмы даследавання тлумачыцца тым, што вывучэнне
гісторыі архіўнай справы дазваляе прасачыць працэс фарміравання гістарычнаважных крыніц па гісторыі беларускага народа, іх склад, размяшчэнне,
арганізацыю.
Аб'ект даследавання - архіўная справа на беларускіх землях у перыяд
другой паловы XIX- пачатку XX стагоддзя. Прадмет даследавання арганізацыя і дзейнасць асноўных архіваў і рэгіянальных архіўных камісій і іх
роля ў развіцці архіўнай справы на беларускіх землях.
У

рабоце

выкарыстаны

метады

гісторыка-тыпалагічнага

аналізу,

гісторыка-параўнальны, актуалізацыі і перыядызацыі.
На падставе праведзенага даследавання можна зрабіць выснову аб тым,
што ўказаны перыяд адзначаны стварэннем першых гістарычных архіваў,
камісій. Праводзімую імі архіўную працу можна лічыць прагрэсіўнай, таму што
сабраныя і апублікаваныя імі матэрыялы з'яўляюцца асноўнымі складнікамі
крыніцазнаўчай базы сучаснай гісторыі.
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