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Объект исследования: обеспечение сохранности архивных документов
на бумажной основе.
Цель дипломной работы: выработать предложения по решению
основных проблем в обеспечении сохранности документов на бумажной основе
в государственных архивных учреждениях Республики Беларусь, используя, в
том числе, опыт государственных архивных учреждений Российской
Федерации.
Методы исследования: При выполнении дипломной работы использован
метод системного анализа. При помощи данного метода проведена
комплексная оценка мер по обеспечению сохранности документов на бумажной
основе в государственных архивах Республики Беларусь, выявлены основные
проблемы и разработаны предложения.
Полученные результаты исследования: Проведен анализ различных
способов обеспечения сохранности архивных документов на бумажной основе
в Беларуси и России. Результаты работы, в том числе описанный в ней опыт
российских архивистов, можно будет использовать в практике работы
государственных архивных учреждений Республики Беларусь.
Предложено усовершенствовать подходы по обеспечению сохранности
документов на бумажной основе в белорусских архивах, в том числе путѐм
заимствования опыта ученых и практиков Российской Федерации, обучения
реставраторов в Российской Федерации, создания фонда пользования с
помощью сторонних организаций на условиях аутсорсинга, как в Российской
Федерации, применения электронно-микрографических технологий (СОМсистем) для создания страхового фонда и фонда пользования.
Рассмотренные в дипломной работе направления обеспечения
сохранности архивных документов требуют дополнительной финансовой
поддержки со стороны государства.
Структура и объѐм дипломной работы: Дипломная работа состоит из
введения, трѐх глав, заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений. Общий объем работы – 83 страницы. Из них: список
источников и литературы – 22 (85 наименований), реферат на русском,
белорусском и английском языках – 3, приложения – 5 страниц.
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Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі.
Ключавыя словы: ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЗАХАВАНАСЦІ ДАКУМЕНТАЎ,
НЕПАПРАЎНА ПАШКОДЖАНЫЯ ДАКУМЕНТЫ, РЭСТАЎРАЦЫЙНАКАНСЕРВАТЫЎНАЯ
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СТРАХАВЫ
ФОНД,
ФОНД
КАРЫСТАННЯ, ЛІЧБАВЫЯ КОПІІ.
Аб’ект даследавання – забеспячэнне захаванасці архіўных дакументаў
на папяровай аснове.
Мэта дыпламнай работы: выпрацаваць прапановы па вырашэнні
асноўных праблем у забеспячэнні захаванасці дакументаў на папяровай аснове
ў дзяржаўных архіўных установах Рэспублікі Беларусь, выкарыстоўваючы, у
тым ліку, вопыт дзяржаўных архіўных устаноў Расійскай Федэрацыі.
Метады даследавання: Пры выкананні дыпломнай работы выкарыстаны
метад сістэмнага аналізу. Пры дапамозе дадзенага метаду праведзена
комплексная ацэнка мер па забеспяэнні захаванасці дакументаў на папяровай
аснове ў дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь, выяўлены асноўныя
праблемы і распрацаваны прапановы.
Атрыманыя вынікі даследавання: Праведзены аналіз розных спосабаў
забеспячэння захаванасці архіўных дакументаў на папяровай аснове ў Беларусі
і Расіі. Вынікі работы, у тым ліку апісаны ў ѐй вопыт расійскіх архівістаў,
можна будзе выкарыстоўваць у практыцы работы дзяржаўных архіўных
устаноў Рэспублікі Беларусь.
Прапанавана ўдасканаліць падыходы па забеспячэнні захаванасці
дакументаў на папяровай аснове ў беларускіх архівах, у тым ліку шляхам
запазычвання вопыту вучоных і практыкаў Расійскай Федэрацыі, абучэння
рэстаўратараў у Расійскай Федэрацыі, стварэння фонду карыстання з дапамогай
іншых арганізацый на ўмовах аўтсорсінгу, як у Расійскай Федэрацыі,
прымянення электронна-мікраграфічных тэхналогій (СОМ-сістэм) для
стварэння страхавога фонду і фонду карыстання.
Структура і аб'ѐм дыпломнай работы: Дыпломная работа складаецца з
ўводзінаў, трох главаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры,
дадаткаў. Агульны аб'ѐм работы – 83 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры –
22 (85 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3,
дадаткі – 5 старонак.
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Object of the research: security providing of archival documents on paper
basis.
Aim of the diploma work: To develop suggestions on revealing the main
problems of security providing of documents on paper basis in goverenmental
archival establishments of the Republic of Belarus, using, inclusively, the experience
of goverenmental archival establishments of the Russian Federation.
Research methods: by doing the diploma work, system analysis method was
used. With the help of the given method, full assessment of security providing of
documents on paper basis in goverenmental archives of the Republic of Belarus was
held, the main problems were revealed and the suggestions were developed.
The results obtained: analysis of different ways of security providing of
archival documents on paper basis in Belarus and Russia was held. The results of the
work, inclusively the experiment, discribed in there, can be used in practice of the
work of goverenmental archival establishments of the Republic of Belarus.
It was suggested to improve concepts of security providing of documents on
paper basis in belarusian archives, inclusively in a borrowing way from the
experience of scientists and practicians of the Russian Federation, teachment of
restorers in the Russian Federation, creation of a usage fund with the help of the
forces of outside organisations on terms of outsorting, as in Russian Federation,
usage of advanced electronic-micrographic technologies (COM systems). All the
areas of security providing of archival documents, considered in the diploma work,
demand additional financing from goverenmental side.
Structure and size of the diploma work:The diploma work consists of
introduction, three chapters, conslusion, list of the used sources and literature,
annexes. Total size of the work - 83 pages. Among them: list of sources and literature
- 22 (85 nominations), report in Russian, Belorussian and English - 3, annexes - 5
pages.
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