
Тэма 1. Асноўныя этапы развіцця архівазнаўства 
 

У заходнееўрапейскай гістарыяграфіі гісторыя архівазнаўства падзяляецца на чатыры 
асноўных этапа:  

 зараджэння архіўнай справы (ад часоў старажытнасці да XVI ст.);  
 пачатак архівазнаўства (XVI—XVIII ст.);  
 станаўленне архівазнаўства як навуковай дысцыпліны (ХІХ ст.);  
 сталасць архівазнаўства (ХХ ст.).  

Да другога этапа трэба аднесці працы: 
Якуба фон Рамінгена «Аб рэгістратуры, яе уладкаванні і кіраванні», «Кароткае 

паведамленне аб разуменні некаторых відаў регістратур» (1571);  
Бальтазара Баніфацыя «Кніга аб архівах» (1632),  
Агасфера Фрытча «Юрыдычны трактат аб архіве і канцэлярыі» (1664), 
Якуба Венкера «Збіранне архіваў і канцэлярый» (1713) і інш.  

ХІХ ст:  
канцэпцыя прадметнага падзелу дакументаў (П’ер Дану).  
1804 г. Йозэф Антон Ёгг «Тэарэтычныя ідэі архівазнаўства».  
прынцып «павагі да фонда» у  Францыі 1841 г.  
Шарль Ланглуа артыкул «Навука аб архівах», 1895 г. «Міжнародны часопіс архіваў 

бібліятэк і музеяў»  
Самюэль Мюллер, Джон Фэйт і Роберт Фруін «Кіраўніцтва па прывядзенні ў 

парадак і апісанні архіваў» (1898).  
ХХ ст.:  

Хілары Джэнкінсан «Падручнік па кіраванні архівамі, уключаючы праблемы 
ваенных архіваў і стварэння архіваў» (1922),  

П’ер Фурнье «Практычныя парады па прывядзенні ў парадак і апісанні архіваў і 
выданні пісьмовых гістарычных дакументаў» (1924),  

Эўгеніа Казанова «Архівістыка» (1928).  
Адольф Брэннеке «Архівазнаўства» (Archivkunde) 1953, ГДР  
Йоханес Папіц «Архівазнаўства» (Archivwissenschaft), 1983, ФРГ  
Тэадор Шэленберг «Сучасныя архівы. Прынцыпы і тэхніка», 1956, ЗША 

 
Польшча 

1927 г. архівазнаўчы часопіс «Архэйон» (Archeion) 
1952 г. «Польскі архіўны слоўнік»  
Богдан Рышэўскі «Архівістыка — прадмет, межы, падзел» (1972)  
Галіна Рабутка, Богдан Рышэўскі і Анджэй Томчак «Архівістыка» (1989) 

 
Расія–СССР 

М.В. Калачоў (1819—1885) кіраўнік Маскоўскага архіва міністэрства юстыцыі  
Д.Я. Самаквасаў (1843—1911)  
І.Е. Андрэеўскі (1831—1891) дырэктар Археалагічнага інстытута ў Пецярбурзе. 

«архивовéдение» (гісторыя архіваў і устаноў, гісторыя архіўнага заканадаўства) і 
«архивоведéние» (практычныя пытанні фізічнага захавання, класіфікацыі, апісання, 
адбора на захоўванне і знішчэнне).  

1 чэрвеня 1918 г. – прынцып цэнтралізацыі.  
часопіс “Архіўная справа” 
К. Міцяеў «Тэорыя і практыка архіўнай справы» (1946)  
Л. Нікіфараў, Г. Бялоў «Тэорыя і практыка архіўнай справы» (1958, 1966) 
Ф. Далгіх і К. Рудэльсон «Тэорыя і практыка архіўнай справы» (1980)  
У. Аўтакратаў, Т. Хархордзіна, Б. Ілізараў, Я. Старасцін, У. Казлоў і інш.  

 



Украіна 
В. Раманоўскі (1927),  
У. Вераценнікаў (1931, 1932),  
А. Міцюкоў (1975)  
часопіс “Архіўная справа” (1925) 
І. Мацяш, К. Навахацкі, Г. Папакін, Г. Боряк і інш. 
падручнік «Архівазнаўства» (1998),  
«Украінская архіўная энцыклапедыя» (2008) і інш.  
штогоднік «Студыі з архіўнай справы і дакументазнаўства» і інш. 
 

Беларусь 
да 1917 г. — стварэнне эмпірычнай асновы для развіцця архівазнаўства (І. 
Грыгаровіч, М. Гарбачэўскі, І. Спрогіс, А. Сапуноў, З. Даўгяла, Е. Раманаў, М. 
Доўнар-Запольскі);  
1920-я гг. — першыя спробы тэарэтычных абагульненняў (З. Даўгяла,, Р. Мяніцкі, 
канферэжнцыі);  
1930—1960 гг. — жорсткая цэнтралізацыя архіўнай справы і спыненне навуковых 
распрацовак (М. Вахаеў, З. Жылуновіч, І. Шабацін і інш.);  
1960—1980 — стварэнне метадычных асноў архівазнаўства (А. Азараў, Д. Сняткоў, 
К. Жорава, Т.А. Трухіна, Т. Лявонцьева і інш);  
з 1990 па сённяшні час — перыяд станаўлення архівазнаўства як самастойнай 
навуковай дысцыпліны (М. Шумейка, У. Жумар, Г. Запартыка, Д. Караў, В. 
Скалабан, В. Насевіч, У. Фядосаў і інш.)  

 


