
Тэма 2. Архівазнаўства як навуковая дысцыпліна. 
 

Архівазнаўства – думка аб архівах, архіўных дакументах і архіўным захоўванні; 
комплексная навуковая дысцыпліна, якая распрацоўвае тэарэтычныя, прававыя і 
метадычныя пытанні архіўнай справы.  

Архіўны дакумент — дакумент, які захоўваецца або падлягае захоўванню, 
зыходзячы з яго каштоўнасці для гісторыі, культуры дзяржавы і грамадства, незалежна ад 
віда носьбіта. Гэта дакумент, функцыя якога трансфармавалася з фіксацыі грамадскіх 
працэсаў на іх адлюстраванне.  

Архіў (ад грэц. аrche — пачатак, аснова, прычына, канец) 
1.  арганізацыя або яе структурнае падраздзяленне для захоўвання дакументаў і 

арганізацыі іх выкарыстання; 
2.  сукупнасць дакументаў, якія захоўваюцца ў арганізацыі або ў асобы; 
3.  сховішча дакументаў, будынак; 
4.  перыядычнае выданне або зборнік дакументаў, дзе публікуюцца гістарычныя 

дакументы.  
Архіўны фонд — гэта сукупнасць архіўных дакументаў, генетычна звязаных паміж 

сабой, якія з’яўляюцца арганічным вынікам дзейнасці арганізацыі або асобы і сведчаць аб 
гэтай дзейнасці.  

Архіўная калекцыя — сукупнасць дакументаў штучна аб’яднаных па пэўнай 
прыкмеце, яно засноўваецца на прынцыпе пертыненцыі (прынцыпе штучнасці ўтварэння) 

 
Архівы могуць быць: 

 дзяржаўнымі і недзяржаўнымі; 
 архівы арганізацый, архівы навукова-тэхнічнай дакументацыі, архівы літаратуры і 

мастацтва, эканамічныя архівы, архівы вуснай гісторыі  
 традыцыйныя архівы (захоўваюць ў асноўным дакументы на папяровых носьбітах), 

кіна- і відэаархівы, фотаархівы, фонаархівы, архівы электронных дакументаў.  
.  
Асноваўтваральнымі прынцыпамі архівазнаўства з’яўляюцца прынцып правеніенцыі 

і прынцып пертыненцыі.  
Правеніенцыя (ад лац. provenio — адбывацца, з’яўляцца, стварацца; фр. respect des 

fonds; ням. registraturprinzip; англ. original order), (іншыя назвы: прынцып паходжання, 
прынцып арганічнасці стварэння, генетычны прынцып, фондавы прынцып) — гэта 
прынцып аб’яднання архіўных дакументаў у групы, з улікам генетычнай сувязі паміж імі, 
абумоўленай паходжаннем у выніку дзейнасці адной установы ці асобы.  

Прынцып пертыненцыі (ад лат. pertineo — мець адносіны, прыналежаць, 
садзейнічаць) (іншыя назвы: прынцып прыналежнасці, лагічны прынцып, прынцып 
штучнасці аб’яднання) — гэта прынцып штучнасці аб’яднання архіўных дакументаў па 
адной або некалькіх прыкметах.  

 
Да навуковых метадаў архівазнаўства адносяцца  
сістэмны, функцыянальны і інфармацыйны аналіз,  
параўнальны метад,  
сацыялагічныя метады (анкетаванне, апытанне і інш.),  
метад архіўнай рэканструкцыі (узнаўлення працэсу архівастварэння ў межах 

арганізацыі, для азначэння фондавай прыналежнасці). 
 
Архівазнаўства, вырашаючы свае задачы, абапіраецца на дасягненні гістарычнай 

навукі, гісторыі прыродазнаўства і тэхнікі, а таксама крыніцазнаўства, дакументазнаўства, 
інфарматыкі, гісторыі дзяржаўных устаноў, археаграфіі і інш. Дасягненні фізікі, хіміі, 
біялогіі і іншых навук дапамагаюць архівістам вырашаць пытанні захаванасці дакументаў.  



 


