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Реферат 

 

Заровская Елена Сергеевна 

Тема дипломной работы – Деятельность государственного архива в 

г. Борисове в 1963 - 2014 годах.  

Ключевые слова использованные в дипломной работе: Госархив, 

зональный, государственный, г. Борисов, фонд, дело, единица хранения, 

комплектование, хранение, использование, учет, публикация. 

Цель данной дипломной работы – определить основные направления 

работы государственного архива в г. Борисове» в 1963-2014 годах. 

Поставленная цель конкретизировалась следующими задачами: 

1. Составить историографический обзор и охарактеризовать 

источники по теме исследования.  

2. Определить основные направления работы филиала 

государственного архива Минской области г. Борисове в 1963-1996 г.г.; 

3. Проанализировать деятельность ЗГА в г. Борисове на современного 

этапе. 

Объектом исследования является учреждение «Зональный 

государственный архив в г. Борисове». 

Предметом исследования является основные виды деятельности архива. 

Хронологические рамки 1963-2014 года охватывают пятидесятилетний 

промежуток времени деятельности архива с даты образования.  

При написании дипломной работы использовались специально-

исторические методы: 1) историко-генетический, 2) историко-сравнительный, 

3) статистический. 

Таким образом объем дипломной работы составляет 61 лист, 13 

приложений, 67 наименований использованных источников и литературы. 

Рассмотрены основные направления работы архива, дана характеристика 

некоторых источников, представлен анализ показателей основных направлений 

деятельности в динамике развития архива: составление учетной документации.  

Информация, находящаяся в документах архива была использована как 

свидетельство долгой работы учреждения «Зональный государственный архив 

в г. Борисове». Архивные документы дали возможность заглянуть назад, 

проникнуться духом того времени и попытаться охарактеризовать работу 

архива за полувековой период. Материалы фондов были использованы не 

только для воссоздания этапов комплектования, учета, использования 

документов, но и для понятия важности сохранности тех документов, которые 

создаются в настоящее время для будущих исследователей.  
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Реферат 

 

Зароўская Алена Сяргееўна 

Тэма дыпломнай працы – Дзейнасць дзяржаўнага архіва ў г. Барысаве ў 

1963 - 2014 гадах.  

Ключавыя словы выкарыстаныя ў дыпломнай працы: Дзяржархіў, 

занальны, дзяржаўны, г. Барысаў, фонд, справа, адзінка захоўвання, 

камплектаванне, захоўванне, выкарыстанне, улік, публікацыя. 

Мэта дадзенай дыпломнай працы – вызначыць асноўныя напрамкі працы 

дзяржаўнага архіва ў г. Барысаве» у 1963-2014 гадах. 

Пастаўленая мэта канкрэтызавалась наступнымі задачамі: 

1. Скласці гісторыяграфічны агляд і ахарактарызаваць крыніцы па тэме 

даследавання.  

2. Вызначыць асноўныя напрамкі работы філіяла дзяржаўнага архіва 

Мінскай вобласці ў г. Барысаве ў 1963-1996 г. г.; 

3. Прааналізаваць дзейнасць ЗГА у г. Барысаве на сучаснай этапе. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца ўстанова «Занальны дзяржаўны архіў у 

г. Барысаве». 

Прадметам даследавання з'яўляецца асноўныя віды дзейнасці архіва. 

Храналагічныя рамкі 1963-2014 года ахопліваюць пяцідзесяцігадовы 

прамежак часу дзейнасці архіва з даты адукацыі.  

Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся спецыяльна-

гістарычныя метады: 1) гісторыка-генетычны, 2) гісторыка-параўнальны, 3) 

статыстычны. 

Такім чынам аб'ѐм дыпломнай працы складае 61 ліст, 13 прыкладанняў, 

67 найменняў выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Разгледжаны асноўныя напрамкі работы архіва, дадзена характарыстыка 

некаторых крыніц, прадстаўлены аналіз паказчыкаў асноўных напрамкаў 

дзейнасці ў дынаміцы развіцця архіва: складанне ўліковай дакументацыі.  

Інфармацыя, якая знаходзіцца ў дакументах архіва была выкарыстаная як 

сведчанне доўгай працы ўстановы «Занальны дзяржаўны архіў у г. Барысаве». 

Архіўныя дакументы далі магчымасць зазірнуць назад, прасякнуцца духам таго 

часу і паспрабаваць ахарактарызаваць працу архіва за паўвекавы перыяд. 

Матэрыялы фондаў былі выкарыстаны не толькі для аднаўлення этапаў 

камплектавання, уліку, выкарыстання дакументаў, але і для паняцця важнасці 

захаванасці тых дакументаў, якія ствараюцца ў цяперашні час для будучых 

даследчыкаў. 
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Аbstract 

 

Zarovskaya Elena Sergeevna 

The theme of the thesis-the Activities of the state archive in Borisov in 1963 - 

2014.  

Keywords used in the thesis: state Archives, zonal, state, Borisov, Fund, 

business, storage unit, acquisition, storage, use, accounting, publication. 

The purpose of this thesis – to determine the main directions of the state 

archive in Borisov" in 1963-2014. 

The goal was concretized by the following tasks: 

1. Make a historiographical review and describe the sources on the topic of the 

study.  

2. To define the main directions of work of branch of the state archive of the 

Minsk region Borisov in 1963-1996.; 

3. To analyze the activity of ZGA in Borisov at the present stage. 

The object of the study is the establishment of "Zonal state archives in 

Borisov". 

The subject of the research is the main activities of the archive. 

The chronological framework of 1963-2014 covers a period of fifty years from 

the date of the archive.  

In writing the thesis used specially-historical methods: 1) historical-genetic, 2) 

historical-comparative, 3) statistical. 

Thus, the volume of the thesis is 61 sheets, 13 annexes, 67 items of used 

sources and literature. 

The main directions of the archive, the characteristic of some sources, the 

analysis of indicators of the main activities in the dynamics of the archive: the 

preparation of accounting documentation.  

The information in the documents of the archive was used as evidence of the 

long work of the institution "Zonal state archives in Borisov". Archival documents 

made it possible to look back, feel the spirit of the time and try to characterize the 

work of the archive for half a century. The materials of the funds were used not only 

to recreate the stages of acquisition, accounting, use of documents, but also to 

understand the importance of preserving those documents that are currently being 

created for future researchers. 
  


