
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 ліста па да 2007 г. № 44

8/18050
(28.01.2008)

Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб па рад ку кам плек та ван -
ня му зей ных фон даў, унут ры му зей на га ўліку, на ву ко -
вай ап ра цоўкі і захоўван ня му зей ных прад ме таў і му -
зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных
ма тэ рыя лаў і Па ла жэн ня аб фон да ва-за ку пач най
камісіі му зея

На пад ста ве пунк та 4 ар ты ку ла 3 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 12 снеж ня 2005 го да «Аб му -
зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь», пунк та 22 Па ла жэн ня аб Му зей ным фонд зе Рэс -
публікі Бе ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 10 чэр ве -
ня 2006 г. № 730, Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзiць прык лад зе ныя:
Iнструкцыю аб па рад ку кам плек та ван ня му зей ных фон даў, унут ры му зей на га ўлiку, на -

ву ко вай ап ра цоўкі і за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у
Му зей ны фонд Рэспублiкi Бе ла русь, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных ма тэ рыя лаў;

Па ла жэн не аб фон да ва-за ку пач най камісіі му зея.
2. Уп раўлен ню ўста ноў куль ту ры і на род най твор часці Міністэр ст ва куль ту ры Рэспублiкi 

Бе ла русь, га лоўным уп раўлен ням, уп раўлен ням (адд зе лам) куль ту ры аб лас ных, Мінска га
га рад ско га, ра ён ных, га радскіх вы ка наўчых камітэ таў і мяс цо вых адміністра цый раё наў у
га ра дах за бяс пе чыць да 1 студ зе ня 2009 г. пе ра ход дзяр жаўных му зеяў на ўлік му зей ных
прад ме таў і му зей ных ка лек цый у аўта ма ты за ва ным рэ жы ме.

Міністр У.Ф.Мат вей чук

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
18.09.2007

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.П.Ан д рэй чан ка
24.10.2007 

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.С.Якаб сон
24.10.2007 

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.Я.Саўчан ка
25.10.2007
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УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Л.Ф.Кру пец
24.10.2007

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
25.10.2007 

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.Я.Паўлаў
26.10.2007 

ЗА ЦВЕРД ЖА НА

Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
01.11.2007 № 44

ІНСТРУКЦЫЯ
аб парадку камплектавання музейных фондаў,
унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкі і захоўвання
музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у
Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных і
сыравінных матэрыялаў

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Інструк цыя аб па рад ку кам плек та ван ня му зей ных фон даў, унут ры му зей на га ўлiку, на -
ву ко вай ап ра цоўкі і за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му -
зей ны фонд Рэспублiкi Бе ла русь, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных ма тэ рыя лаў (да лей –
Інструк цыя) рас пра ца ва на ў ад па вед насці з За ко нам Рэс публікі Бе ла русь ад 12 снеж ня
2005 года «Аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 197, 2/1167), Па ла жэн нем аб Му зей ным фонд зе
Рэс публікі Бе ла русь, за цверд жа ным пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад
10 чэр ве ня 2006 г. № 730 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 93, 5/22433), і вы зна чае па ра дак кам плек та ван ня му зей ных фон даў, унут ры му зей -
на га ўліку, на ву ко вай ап ра цоўкі і за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук -
лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных ма тэ рыя -
лаў і рас паўсюд жва ец ца на ўсе дзяр жаўныя му зеі, якія з’яўля юц ца як юры дыч нымі асо бамі,
так і струк тур нымі пад разд зя лен нямі юры дыч ных асоб (да лей – музеі), а так са ма на пры ват -
ныя музеі, якія захоўва юць му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны
фонд Рэс публікі Бе ла русь.

2. На пад ста ве дад зе най Інструк цыі му зеі мо гуць рас пра цоўваць улас ныя інструк цыі аб
па рад ку кам плек та ван ня, унут ры му зей на га ўлiку, на ву ко вай ап ра цоўкі і за хоўван ня му зей -
ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных ма тэ рыя лаў з
улікам спе цыфікі му зея.

3. За сна вальнік му зея аба вя за ны за бяс пе чыць му зей бу дын кам (па мяш кан нем), які ад па -
вя дае профілю му зея і пат ра ба ван ням па за хоўванні му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый, а так са ма аб ста ля ван нем і фінан са вымі, тэхнічнымі і іншымі срод камі, не аб ход нымі
для ажыц цяўлен ня му зей най дзей насці.

4. Кіраўнік му зея ня се ад каз насць за ства рэн не на леж ных умоў для за хоўван ня му зей ных 
прад ме таў і му зей ных ка лек цый, за ар ганіза цыю пра цэ су іх кам плек та ван ня і ўліку, на ву ко -
вую інвен та ры за цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у ад па вед насці з пат ра ба -
ван нямі дад зе най Інструк цыі, суп раць па жар ны стан му зея.

5. Не пас рэд ную ад каз насць за цэ лас насць і за хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, ар ганіза цыю іх уліку ў ад па вед насці з пат ра ба ван нямі дад зе най Інструк цыі, свое -
ча со вую кан сер ва цыю і рэс таўра цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый ня се га -
лоўны за ха вальнік му зея.

6. На меснік кіраўніка му зея па на ву ко вай ра бо це (пры ад сут насці та кой па са ды ў му зеі гэ -
тыя функ цыі вы кон вае кіраўнік му зея) ня се ад каз насць за кам плек та ван не му зей на га фон -
ду, на ву ко вую ап ра цоўку му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, іх вы ка ры стан не.
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7. Кіраўнік служ бы бяс пекі му зея ня се ад каз насць за ар ганіза цыю ахо вы ўсіх па мяш кан -
няў і аб’ектаў му зея, му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый.

У му зе ях, дзе штат ным рас кла дам не пра дуг лед жа на па са да кіраўніка служ бы бяс пекі,
ад каз насць за ар ганіза цыю ахо вы і аба ро ны па мяш кан няў і аб’ектаў, му зей ных прад ме таў і
му зей ных ка лек цый уск ла да ец ца на на месніка ды рэк та ра па адміністра цый на-гас па дар чай
ра бо це.

8. Кіраўнікі спе цы яліза ва ных служ баў му зея (на меснікі ды рэк та ра па капіталь ным бу -
даўніцтве, адміністра цый на-гас па дар чай ра бо це, га лоўны інжы нер і іншыя) ня суць ад каз -
насць за за бес пя чэн не на леж на га тэм пе ра тур на-вільгот нас на га, біялагічна га, свет ла во га рэ -
жы маў у па мяш кан нях му зея, стан санітар на-тэхнічна га і элек тра тэхнічна га аб ста ля ван ня,
свое ча со вы ра монт па мяш кан няў, за бес пя чэн не ўліко ва-за ха вальніцкай і рэс таўра цый най
служ баў не аб ход нымі ма тэ рыя ламі і аб ста ля ван нем. Кіраўнікі вы шэй ад зна ча ных служ баў
усе ра бо ты па за бес пя чэнні ахо вы і па ляп шэнні ўмоў за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му -
зей ных ка лек цый аба вя за ны ка ар ды на ваць і ўзгад няць з га лоўным за ха вальнікам, а пры ад -
сут насці апош ня га – з асо бай, якая яго за мяш чае.

9. Му зей адыг ры вае вя ду чую ро лю ў спра ве прадухiлення пра цэ су дэградацыi
гiстарычных, пры род ных, археалагiчных, этнаграфiчных, лiтаратурных i мастацкiх
помнiкаў краiны.

10. У дад зе най Інструк цыі пры мя ня юц ца на ступ ныя па няцці і іх вы зна чэнні:
ву чо ны са вет – да рад чы ор ган му зея, які ства ра ец ца для аб мер ка ван ня най больш знач -

ных і ак ту аль ных праб лем на ву ко ва-дас лед чай дзей насці му зея. У склад ву чо на га са ве та ўва -
ход зяць спе цы ялісты па ўсіх галінах на ву ко вых ве даў, прад стаўле ных у му зеі, як з ліку на -
ву ко вых суп ра цоўнікаў му зея, так і іншых на ву ко ва-дас лед чых ар ганіза цый. Склад ву чо на -
га са ве та за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея;

рэс таўра цый ны са вет – ра бо чы ор ган му зея, на раз гляд яко га вы но сяц ца ўсе ме рап ры ем -
ст вы, звя за ныя з праб ле мамі кан сер ва цыі і рэс таўра цыі му зей ных прад ме таў. Рэс таўра цый -
ны са вет за цвярд жае га да выя пла ны па рэс таўра цыі му зей ных прад ме таў, дае рэ ка мен да цыі
па ме то ды цы іх кан сер ва цыі і рэс таўра цыі, а так са ма за клю чэн не аб вы ка нанні най больш
скла да ных ра бот па кан сер ва цыі і рэс таўра цыі, аб якасці гэ тых ра бот.

У склад рэс таўра цый на га са ве та ўва ход зяць суп ра цоўнікі струк тур ных пад разд зя лен няў
му зея, якія зай ма юц ца кан сер ва цы яй і рэс таўра цы яй му зей ных прад ме таў і му зей ных ка -
лек цый, га лоўны за ха вальнік ці на меснік кіраўніка му зея па на ву ко вай ра бо це (стар шы ня
рэс таўра цый на га са ве та). Склад рэс таўра цый на га са ве та за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея;

профіль му зея – ка тэ го рыя класіфіка цыі му зеяў, якая вы зна чае су вязь му зей най дзей -
насці з профільнай дыс цыплінай, а ме навіта з кан крэт най галіной на вукі, тэхнікі, вы твор -
часці, куль ту ры, відам мас тац тва (на прык лад, му зеі гіста рыч ныя, літа ра тур ныя, мас тацкія, 
ком плекс ныя і іншыя);

тып му зея – ка тэ го рыя класіфіка цыі му зеяў, якая вы зна чае іх раз мер ка ван не ў за леж -
насці ад гра мад ска га вы ка ры стан ня, ас ноўна га пры зна чэн ня (на прык лад, му зеі-за па -
веднікі, ме ма ры яль ныя му зеі, эка му зеі і іншыя);

экс пе ды цыя му зей ная – мэ та накіра ва ная па езд ка гру пы му зей ных ра ботнікаў (ад на з фор -
маў на ву ко вых ка мандзіро вак му зей ных ра ботнікаў) для вы ву чэн ня пэўнай тэ мы, пра дуг лед -
жа най пра гра май кам плек та ван ня му зей ных фон даў, і пра вяд зен ня збіральніцкай ра бо ты.

ГЛАВА 2
КАМПЛЕКТАВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДАЎ

11. Кам плек та ван не му зей ных фон даў з’яўля ец ца ад ным з ас ноўных відаў му зей най
дзей насці, які ўяўляе са бой мэ та накіра ва ны, пла на вы, за сна ва ны на ме та да лагічных прын -
цы пах профільных на ву ко вых дыс цыплін і му зея логіі пра цэс выяўлен ня і збо ру прад ме таў
му зей на га зна чэн ня ці аб ме ну му зей нымі прад ме тамі ў мэ тах фарміра ван ня і па паўнен ня му -
зей ных фон даў, іх за хоўван ня ў інта рэ сах гра мад ст ва і дзяр жа вы.

12. Кам плек та ван не му зей ных фон даў ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з профілем му зея,
пра гра май кам плек та ван ня му зей ных фон даў, уз год не най ву чо ным са ве там і за цверд жа най
дзяр жаўным ор га нам кіра ван ня па пад па рад ка ва насці му зея.

Пра гра ма кам плек та ван ня му зей ных фон даў павінна быць за бяс пе ча на вы лу чэн нем ад -
па вед ных фінан са вых срод каў.

13. Пра гра ма кам плек та ван ня му зей ных фон даў пе ра гля да ец ца і ка рэкціру ец ца му зе ем у 
ад па вед насці са зме намі ў пер спек тыўным пла не дзей насці му зея.

14. Фор мамі кам плек та ван ня му зей ных фон даў з’яўля юц ца:
на быц цё прад ме таў му зей на га зна чэн ня пад час му зей най экс пе ды цыі і іншых на ву ко вых

ка мандзіро вак;
за куп ка прад ме таў му зей на га зна чэн ня ў юры дыч ных і фізічных асоб, у тым ліку на вы -

стаўках, аўкцыё нах, ан ты к вар ных рын ках;

№ 8/18050 -73- 05.03.2008



ат ры ман не прад ме таў му зей на га зна чэн ня ў дар ад фізічных або ад юры дыч ных асоб;
ат ры ман не па за вяш чанні;
вы ка нан не арыгіналь ных аль бо капійных ра бот па за ка зе му зея;
аб мен му зей нымі прад ме тамі і (або) му зей нымі ка лек цы ямі;
іншыя фор мы, якія не су пя рэ чаць за ка на даўству.
15. Дзей насць му зея, якая звя за на з арганiзацыяй i пра вяд зен нем на ву ко вых экс пе ды -

цый з мэ тай на быц ця прад ме таў му зей на га зна чэн ня, павiнна ажыц цяўляц ца ў ад па вед насці
з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

16. Для вы ра шэн ня пы тан няў кам плек та ван ня му зей ных фон даў ства ра ец ца фон да ва-за -
ку пач ная камісія му зея (да лей – ФЗК).

17. Му зеі суп ра цоўнiчаюць i пра во дзяць кан суль та цыі памiж музеямi па пы тан нях кам -
плек та ван ня му зей ных фон даў, асаблiва ў ме жах ад на го профілю ці ў ме жах ад на го ты пу му -
зеяў.

ГЛАВА 3
ГАЛОЎНЫ ЗАХАВАЛЬНІК МУЗЕЙНЫХ ФОНДАЎ

18. Га лоўны за ха вальнік му зей ных фон даў (да лей – га лоўны за ха вальнік), які пад па рад -
коўва ец ца не пас рэд на кіраўніку му зея, з’яўля ец ца асо бай, упаўна ва жа най ад імя му зея
ажыц цяўляць пры ём і пе ра да чу му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый на пас та ян нае і
ча со вае за хоўван не, з’яўля ец ца чле нам ву чо на га, рэс таўра цый на га са ве таў, ФЗК му зея.

19. Га лоўны захавальнiк ажыц цяўляе кiраўнiцтва ра бо тай па ўлiку, за ха ванні,
кансервацыi i рэс таўрацыi му зей ных прад ме таў, кан троль за яе вы ка нан нем. Ён кан тра люе
до пуск асоб у фондасховiшча i за бяс печ вае вы ка нан не ўста ноўле ных правiл ка ры стан ня
музейнымi прад ме тамі.

20. Га лоўны захавальнiк раз мяр коўвае памiж навуковымi суп ра цоўнiкамi – ад каз нымі
за ха вальнікамі на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не му зей ныя прад ме ты і му зей ныя
калекцыi, уносiць свае пра па но вы на раз гляд i за цвярд жэн не кіраўніка му зея.

21. На га лоўна га захавальнiка ўскла да ец ца аба вя зак кан тро лю за ўвяд зен нем у прак ты ку 
аўта ма ты за ва ных сістэм улiку му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый.

22. Пры ём i зда ча спраў пры прызначэннi на па са ду цi вызваленнi з яе га лоўна га
захавальнiка пра во дзяц ца па ак тах, якія фiксуюць да ныя аб коль касці і наяўнасці му зей ных 
прад ме таў і му зей ных ка лек цый ад па вед на ўліко вай да ку мен та цыі, стан іх улiку i за хоўван -
ня.

23. Пад час ад па чын ку, хва ро бы аль бо адсутнасцi га лоўна га захавальнiка па іншай пры -
чы не яго пра вы i абавязкi ўскла да юц ца на iншага ра ботніка, якi пры зна ча ец ца спе цы яль -
ным за га дам па му зеі.

24. Уся да ку мен та цыя, звя за ная з пра цэ сам уліку, за хоўван ня, кан сер ва цыі і рэс таўра -
цыі му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый, з іх ру хам (пры ём i вы да ча, пе ра да ча з
ад на го адд зе ла ў другi), павiнны вiзiравацца або падпiсвацца га лоўным захавальнiкам.

25. Указаннi i распараджэннi га лоўна га захавальнiка па ўлiку і за ха ванні му зей ных прад -
ме таў і му зей ных ка лек цый, дад зе ныя ў ад па вед насці з нор мамі і пат ра ба ван нямі дад зе най
Інструк цыі, з’яўля юц ца аба вяз ко вымі для ўсiх суп ра цоўнiкаў му зея.

26. Усе прызначэннi, звальненнi, пе ра во ды ці перамяшчэннi суп ра цоўнікаў, якія зай ма -
юц ца ўлікам, за хоўван нем, кан сер ва цы яй i рэс таўра цы яй, а так са ма на гляд чы каў экс -
пазіцый ных за лаў уз гад ня юц ца з га лоўным захавальнiкам.

27. Га лоўны захавальнiк аба вя за ны за бяс пе чыць:
ар ганіза цыю і кан троль за пра вяд зен нем пла на вых і апе ра тыўных зве рак наяўнасці му -

зей ных прад ме таў з уліко вай да ку мен та цы яй і афарм лен нем ад па вед най да ку мен та цыі па іх
выніках;

рас пра цоўку бя гу чых і пер спек тыўных пла наў уліко ва-за ха вальніцкай ра бо ты, пра цы па 
кан сер ва цыі і рэс таўра цыі му зей ных прад ме таў, ка ар ды на цыю і кан троль за іх вы ка нан нем,
свое ча со вую рас пра цоўку ўнут ры му зей ных iнструкцый, якія вы зна ча юць дак лад ны па ра -
дак ра бот па ўлiку, за хоўванні, кан сер ва цыі і рэс таўрацыi му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, ад каз насць кож на га ад каз на га захавальнiка за ад па вед ны ўчас так
улiкова-захавальнiцкай ра бо ты;

кан троль за пра цай за гад чы каў адд зе лаў, ад каз ных захавальнiкаў i iншых суп ра -
цоўнiкаў у галiне ўлiку, за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, iх упа коўкi
для транспарцiроўкi.

28. Пра ўсе выпадкi крад зя жу, паш код жан няў цi стра ты му зей ных прад ме таў і (або) му -
зей ных ка лек цый га лоўны за ха вальнік аба вя за ны тэрміно ва паведамiць у пра ваа хоўныя ор -
га ны.

29. Ва ўсiх вы пад ках паш код жан няў цi сур’ёзных за хвор ван няў му зей ных прад ме таў га -
лоўны за ха вальнік аба вя за ны тэрмiнова скласцi дэ фект ны акт, у якiм дак лад на павінна быць 
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зафiксавана сту пень паш код жан ня цi за хвор ван ня му зей на га прад ме та, пры чы ны i
абставiны паш код жан ня. Да дэ фект на га ак та да да ец ца фо таз ды мак паш код жа на га прад ме -
та. Дэ фект ны акт падпісва ец ца га лоўным за ха вальнікам, за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея.
Му зей аба вя за ны так са ма пры няць ва ўста ноўле ным па рад ку ме ры па кан сер ва цыі ці рэс -
таўрацыi му зей на га прад ме та i лiквiдацыі пры чы ны за хвор ван няў. Пры пашкоджаннi му -
зей на га прад ме та му зей павiнен за бяс пе чыць за ха ва насць усiх яго час так i пе ра даць iх рэс -
таўра цый най майстэрнi ад на ча со ва з пе ра да чай му зей на га прад ме та на рэс таўра цыю ці кан -
сер ва цыю.

30. Па пы тан нях, якія звя за ны з ар ганіза цы яй бяс пекі му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, га лоўны за ха вальнік узае мад зейнічае з кіраўнікамі спе цы яліза ва ных служ баў
му зея.

31. Га лоўны за ха вальнік мае пра ва:
пат ра ба ваць ад кіраўніка му зея ства рэн ня ад па вед ных умоў для за хоўван ня му зей ных

прад ме таў і му зей ных ка лек цый, якія га ран ту юць іх бяс пе ку ад паш код жан няў і крад зя жоў, 
за бес пя чэн ня му зей ных фон дас ховішчаў не аб ход ным аб ста ля ван нем, тэхнічнымі срод камі,
упа ко вач нымі ма тэ рыя ламі, за бес пя чэн ня ахо вы пра цы ў фон дас ховішчах;

у вы пад ку ат ры ман ня ад кіраўніка му зея рас па ра джэн ня, якое су пя рэ чыць за ка на даўству
Рэс публікі Бе ла русь, га лоўны захавальнiк аба вя за ны тэрмiнова паведамiць яму ў пiсьмовай
фор ме аб не ад па вед насці дад зе на га iм рас па ра джэн ня за ка на даўству Рэс публікі Бе ла русь. Пры
пацвярджэннi кіраўніком у пiсьмовай фор ме свай го рас па ра джэн ня га лоўны захавальнiк мае
пра ва не вы кон ваць яго і аба вя за ны тэрмiнова паведамiць аб гэ тым у ор га ны кіра ван ня куль ту -
рай у адпаведнасцi з пад па рад ка ва нас цю ў вус най, а за тым i ў пiсьмовай фор ме.

ГЛАВА 4
ФУНКЦЫІ НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА – АДКАЗНАГА ЗАХАВАЛЬНІКА

32. За хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, якія зна ход зяц ца ў фон дах
му зея, му зей ных экс пазіцы ях і вы стаўках, рэс таўра цый ных адд зе лах і май стэр нях, уск ла -
да ец ца на ма ло дшых на ву ко вых, на ву ко вых або стар шых на ву ко вых суп ра цоўнікаў адд зе ла
фон даў му зея, якія вы кон ва юць функ цыю ад каз ных за ха вальнікаў му зей ных ка лек цый (да -
лей – ад каз ныя за ха вальнікі).

33. Ад каз ны за ха вальнік пры зна ча ец ца на па са ду і вы зва ля ец ца ад па са ды за га дам
кіраўніка му зея і па ўзгад ненні з га лоўным за ха вальнікам.

34. Ад каз ны за ха вальнік ва ўста ноўле ным па рад ку ня се пер са наль ную ад каз насць за
ўлік і за хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, якія зна ход зяц ца на яго ад каз -
ным за хоўванні, ажыц цяўляе свае функ цыі ў ад па вед насці з пат ра ба ван нямі дад зе най
Інструк цыі, унут ры му зей най інструк цы яй і служ бо вымі аба вяз камі.

35. Ад каз ны за ха вальнік аба вя за ны:
пры пры зна чэнні на па са ду пры няць на ад каз нае за хоўван не му зей ныя ка лек цыі, якія пе -

ра да юц ца яму па вод ле за га да кіраўніка му зея і ак тах прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ -
ры яль на ад каз нае за хоўван не па фор ме згод на з да дат кам 1 да дад зе най Інструк цыі;

пры маць па ак тах прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не ўсе
му зей ныя прад ме ты, якія пас ту па юць на пас та ян нае за хоўван не ў му зей і раз мяр коўва юц ца
па вод ле пра та ко ла ФЗК па му зей ных ка лек цы ях, за якія ён ад каз вае;

за бяс пе чыць свое ча со вую на ву ко вую інвен та ры за цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, якія пас ту па юць яму на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не;

сістэ ма ты за ваць му зей ныя прад ме ты па мес цах за хоўван ня ў ад па вед насці з правіламі за -
хоўван ня, скла даць та па графічныя вопісы;

ажыц цяўляць аўта ма ты за ва ны ўлік му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый;
ажыц цяўляць звер ку наяўнасці му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый з уліко вай да -

ку мен та цы яй у ад па вед насці з за цверд жа нымі кіраўніком му зея бя гу чымі і пер спек тыўнымі 
пла намі-графікамі;

са чыць за ру хам му зей ных прад ме таў і кож ны год прад стаўляць у адд зел уліку (аль бо га -
лоўна му за ха вальніку) звод ныя да ныя пра рух му зей ных прад ме таў, якія зна ход зяц ца на яго 
ад каз ным за ха ванні;

пра водзіць сістэ ма тыч нае назіран не за ста нам за ха ва насці му зей ных прад ме таў і му зей -
ных ка лек цый і пры маць уд зел у прафілак тыч ных аг ля дах, якія пра во дзяц ца адзін раз у ме -
сяц;

фікса ваць вынікі аг ля даў у ак це і, калі ёсць та кая не аб ход насць, ставіць пы тан не пра
тэрміно вую кан сер ва цыю ці рэс таўра цыю му зей ных прад ме таў;

са чыць за ста нам аб ста ля ван ня фон дас ховішчаў, а так са ма за ста нам зам коў, плом баў і
пя ча так. Рас пя чат ван не плом бы або пя чаткі, пас таўле най ад каз ным за ха вальнікам, у яго ад -
сут насць не да пус ка ец ца. У вы пад ку край няй не аб ход насці рас пя чат ван ня фон дас ховішча
аль бо за ха вальніцка га аб ста ля ван ня пры ад сут насці ад каз на га за ха вальніка рас пя чат ван не
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фон дас ховішча ажыц цяўля ец ца камісіяй у склад зе трох ча ла век з аба вяз ко вай пры сут нас цю 
га лоўна га за ха вальніка або кіраўніка му зея, а пры ад сут насці апошніх – асоб, якія іх за мяш -
ча юць. Пры гэ тым скла да ец ца акт, у якім фіксу юц ца пры чы ны і вынікі рас пя чат ван ня;

па ве дам ляць га лоўна му за ха вальніку або на месніку кіраўніка му зея па на ву ко ва-фон да -
вай ра бо це, у вы пад ку ад сут насці апошніх – кіраўніку му зея аб выяўле ных па ру шэн нях умоў 
за хоўван ня ў экс пазіцый ных і вы ста вач ных за лах (рас пя чат ван не фон дас ховішчаў без ад -
каз ных асоб, па ру шэнні плом баў і пя ча так);

кан тра ля ваць рэ жы мы за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у фон да -
с ховішчах, экс пазіцый ных і вы ста вач ных за лах, пры маць ад па вед ныя ме ры для іх
стабіліза цыі і весці жур нал тэм пе ра тур на-вільгот нас на га рэ жы му;

па ве дам ляць га лоўна му за ха вальніку або кіраўніку му зея аб усіх вы пад ках стра ты, крад зя -
жу, за хвор ван няў, паш код жан няў му зей ных прад ме таў, адхілен няў тэм пе ра тур на-вільгот нас -
на га і іншых рэ жы маў ад ус та ноўле ных нор маў;

акціра ваць усе вы падкі крад зя жоў, за хвор ван няў, паш код жан няў му зей ных прад ме таў,
дак лад на фіксую чы аб ставіны, пры якіх гэ тыя вы падкі ад быліся. Да ак та павінны прык ла -
дац ца фо таз дымкі му зей на га прад ме та, а пры не маг чы масці зрабіць фо таз ды мак – апісан не
му зей на га прад ме та па інвен тар най кнізе або на ву ко вым паш пар це;

аказ ваць да па мо гу камісіям, якія ажыц цяўля юць пра вер ку ўліку і за ха ва насці му зей -
ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый;

пры маць уд зел у санітар ных днях і кан тра ля ваць убор ку па мяш кан няў у ад па вед насці з
правіламі ўнут ра на га рас па рад ку ў му зеі.

36. Ад каз ны за ха вальнік мае пра ва:
пат ра ба ваць ад га лоўна га за ха вальніка ства рэн ня ад па вед ных умоў для за хоўван ня пе ра -

дад зе ных яму на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый згод на з нор мамі дад зе най Інструк цыі і ўнут ры му зей най інструк цыі;

вы носіць пра па но вы на ФЗК аб мэ таз год насці на быц ця тых ці іншых прад ме таў му зей на -
га зна чэн ня, аб вы дзя ленні ў склад зе ас ноўна га фон ду ка лек цый на га фон ду, аб ад ня сенні му -
зей ных прад ме таў да ас ноўна га, аб мен на га фон ду ці фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя -
лаў;

быць чле нам або пры маць уд зел у пра цы ву чо на га і рэс таўра цый на га са ве таў, ФЗК му зея.
37. Пры вы зва ленні ад каз на га за ха вальніка ад служ бо вых аба вяз каў кіраўнік му зея павінен 

за бяс пе чыць свое ча со вае ства рэн не камісіі для пе ра да чы му зей ных прад ме таў і му зей ных ка -
лек цый, якія зна ход зяц ца на яго ма тэ ры яль на ад каз ным за хоўванні, но ва му ад каз на му за ха -
вальніку ў ад па вед насці з дад зе най Інструк цы яй і ўнут ры му зей най інструк цы яй.

ГЛАВА 5
СТРУКТУРА ФОНДАЎ МУЗЕЯ

38. Струк ту ра фон даў му зея за ста ец ца няз мен най пры лю бых маг чы мых зме нах іх скла ду
і ўклю чае на ступ ныя часткі:

фонд му зей ных прад ме таў;
фонд сы равінных ма тэ рыя лаў;
фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў;
фонд ча со ва га за хоўван ня;
фонд ча со ва га ка ры стан ня.
39. Фонд му зей ных прад ме таў скла да ец ца з куль тур ных каш тоўна сцей ці унікаль ных

пры род ных аб’ектаў, якія ат ры малі ста тус му зей ных прад ме таў. Ён пад зя ля ец ца на ас ноўны
і аб мен ны фон ды му зей ных прад ме таў.

40. Усе пы танні, звя за ныя з ад ня сен нем прад ме таў му зей на га зна чэн ня да ас ноўна га, аб -
мен на га фон даў му зей ных прад ме таў ці фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў, вы ра ша -
юц ца ФЗК, фіксу юц ца ў пра та ко ле яе па сяд жэн ня і за цвярд жа юц ца кіраўніком му зея.

41. Ас ноўны фонд му зей ных прад ме таў (да лей – ас ноўны фонд) – най больш каш тоўная
ча ст ка фон ду му зей ных прад ме таў, якія ад па вя да юць профілю і ты пу му зея, кан цэп цыі яго
развіцця. Ён ук лю чае арыгіналь ныя куль тур ныя каш тоўнасці роз ных ты паў: ру хо мыя і не -
ру хо мыя му зей ныя прад ме ты, пры род ныя аб’екты.

42. Ук лю ча ныя ў ас ноўны фонд му зей ныя прад ме ты ар ганізу юц ца па асоб ных му зей ных ка -
лек цы ях згод на з класіфіка цы яй му зей ных прад ме таў у ад па вед насці з да дат кам 2 да дад зе най
Інструк цыі.

43. Склад ас ноўна га фон ду фіксу ец ца ў кнізе пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна -
га фон ду (га лоўная інвен тар ная кніга) (да лей – КП) згод на з да дат кам 3 да дад зе най Інструк -
цыі.

44. У ас ноўны фонд мо жа пры мац ца не больш за пяць ідэн тыч ных прад ме таў. У вы ключ -
ных вы пад ках гэ тая коль касць мо жа быць боль шай, калі:

усе му зей ныя прад ме ты з’яўля юц ца унікаль нымі;
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скла да юць кам плект (6 лы жак, на бор з 12 паш то вак);
усе дуб лет ныя эк зэм п ля ры з’яўля юц ца ча ст кай ма нет на га, ма нет на-рэ ча ва га або рэ ча ва -

га скар бу;
усе дуб лет ныя эк зэм п ля ры ўва ход зяць у склад ка лек цыі, якая бы ла саб ра на зна камітым

ву чо ным, ка лек цыя не рам, дзяр жаўным дзея чам і іншай вы дат най асо бай (бібліятэ ка
пісьменніка, нумізма тыч ная ка лек цыя).

45. Пры не аб ход насці ра шэн нем ФЗК му зей мо жа ства раць у склад зе ас ноўна га фон ду ка -
лек цый ны фонд асабліва каш тоўных му зей ных прад ме таў, якія ма юць вялікую на ву ко вую,
гіста рыч ную або мас тац кую каш тоўнасць і зна ход зяц ца ў адзіным эк зэм п ля ры або з’яўля -
юц ца леп шымі з не калькіх ад ноль ка вых эк зэм п ля раў. Пры на леж насць да ка лек цый на га
фон ду фіксу ец ца ў кар та тэ цы ці ад зна кай у ба зе да ных му зей ных прад ме таў і му зей ных ка -
лек цый.

46. Аб мен ны фонд му зей ных прад ме таў (да лей – аб мен ны фонд) – асоб ная ча ст ка му зей -
ных прад ме таў, якая вы лу ча ец ца са скла ду фон ду му зей ных прад ме таў і пры зна ча ец ца для
міжму зей на га аб ме ну. У яго склад ува ход зяць:

му зей ныя прад ме ты, якія не ад па вя да юць профілю му зея і трапілі ў му зей ны фонд у пра -
цэ се кам плек та ван ня вы пад ко ва або па мыл ко ва;

дуб лет ныя му зей ныя прад ме ты – му зей ныя прад ме ты, якія ад па вя да юць профілю му зея і 
скла да юць асоб ную гру пу ідэн тыч ных прад ме таў, якія не былі пры ня ты ў ас ноўны фонд
згод на з пунк там 44 дад зе най Інструк цыі.

47. У вы пад ках, калі аб мен ны фонд налічвае знач ную коль касць прад ме таў, для зруч -
насці ар ганіза цыі міжму зей на га аб ме ну ён мо жа пад зя ляц ца на фонд ня профільных эк зэм п -
ля раў (ук лю ча юц ца му зей ныя прад ме ты, ад зна ча ныя ў аб за цы другім пунк та 46 дад зе най
Інструк цыі) і фонд дуб лет ных эк зэм п ля раў (ук лю ча юц ца му зей ныя прад ме ты, ад зна ча ныя ў
аб за цы трэцім пунк та 46 дад зе най Інструк цыі).

48. Склад аб мен на га фон ду фіксу ец ца ў кнізе ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду
(да лей – КАФ) згод на з да дат кам 4 да дад зе най Інструк цыі.

49. Аб мен ны фонд вы ка ры стоўва ец ца для аб ме ну з іншымі му зе ямі на прад ме ты, якія ад -
па вя да юць профілю му зея і мо гуць быць вы ка ры ста ны ва ўсіх відах му зей най дзей насці. Му -
зей ныя прад ме ты аб мен на га фон ду пе ра да юц ца інша му му зею на пас та ян нае за хоўван не па
за гад зе Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (да лей – Міністэр ст ва куль ту ры), які вы -
да ец ца на пад ста ве ра шэн ня ФЗК му зея.

50. У пры ро даз наўчых му зе ях ак ра мя ас ноўна га фон ду асоб на вы лу ча ец ца фонд сы -
равінных ма тэ рыя лаў, які ўклю чае пры род ныя аб’екты, пры зна ча ныя для ла ба ра тор ных
дас ле да ван няў і прэ па ра ван ня: ску ры жы вёл, сы рыя экс пе ды цый ныя і кан сер ва ва ныя ма тэ -
рыя лы.

Склад фон ду сы равінных ма тэ рыя лаў му зея фіксу ец ца ў кнізе ўліку фон ду сы равінных
ма тэ рыя лаў згод на з да дат кам 5 да дад зе най Інструк цыі.

51. Фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў – ча ст ка фон даў му зея, якая скла да ец ца з
ма тэ рыя лаў, на бы тых або спе цы яль на вы раб ле ных па за ка зе му зея для рас крыц ця зме сту
тэм экс пазіцыі або вы ста вы. Яны не ва ло да юць уласцівас цямі му зей на га прад ме та, не ма юць
ста ту са му зей на га прад ме та і вы кон ва юць да па мож ную функ цыю ў пра цэ се вы ву чэн ня, вы -
ка ры стан ня і экс па на ван ня му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый.

52. Да фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў ад но сяц ца ма тэ рыя лы, якія за мя ня юць
аўтэн тыч ныя (арыгіналь ныя) прад ме ты:

копіі, му ля жы, ма ке ты, ма дэлі, злепкі, рэплікі, дубліка ты;
табліцы, схе мы, дыя гра мы, чар ця жы;
пла ны, кар ты;
рэ кан ст рук цыі;
ксе ра копіі;
фо та копіі;
мікра- і ма краз дымкі;
копіі на элек трон ных носьбітах.
53. Да фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў да пус ка ец ца ад ня сен не арыгіналь ных

(аўтэн тыч ных) прад ме таў, якія не ма юць ус та ноўле на га му зей на га ста ту са, не вы зна ча ны іх
ат ры бу цый ныя ха рак та ры стыкі, на прык лад час і мес ца вы твор часці, аўтар ская пры на леж -
насць. Пас ля скла дан ня дак лад най на ву ко ва аб грун та ва най ат ры бу цыі такі прад мет ра шэн -
нем ФЗК пе ра водзіцца ў фонд му зей ных прад ме таў.

54. Да пус ка ец ца ад ня сен не да фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў арыгіналь ных
(аўтэн тыч ных) прад ме таў, доўга тэрміно вае за хоўван не якіх за бяс пе чыць не маг чы ма. Да гэ -
тай ка тэ го рыі ад но сяц ца: прад ме ты з са ло мы, пла стыліну, гіпсу, сінтэ тыч ных і палімер ных
ма тэ рыя лаў, хар чо выя пра дук ты (вя сель ны ка ра вай), фар ба вальнікі, узо ры сель ска гас па -
дар чых куль тур і іншых на ту раль ных ма тэ рыя лаў.
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55. Чар цёж, схе ма, план, кар та або табліца ма юць ста тус му зей на га прад ме та і залічва юц -
ца ў ас ноўны фонд, калі яны з’яўля юц ца арыгіналь нымі прад ме тамі, тво рамі мас тац тва, узо -
рамі дру ка ва най пра дук цыі аль бо ру капісам, зроб ле ным ву чо ным, дзяр жаўным дзея чам або
іншай вы дат най асо бай.

56. У вы пад ку, калі арыгінал стра ча ны аль бо зна ходзіцца за ме жамі краіны, дак лад ная
копія арыгіналь на га му зей на га прад ме та або прад ме та му зей на га зна чэн ня мо жа быць ад не -
се на да ас ноўна га фон ду.

57. Склад фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў фіксу ец ца ў кнізе ўліку фон ду на ву ко -
ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў (да лей – кніга НД) згод на з да дат кам 6 да дад зе най Інструк цыі.

58. Фонд ча со ва га за хоўван ня фарміру ец ца з прад ме таў му зей на га зна чэн ня, якія бя руц -
ца му зе ем на тэрмін не бо лей 2 ме ся цаў для вы зна чэн ня іх ста ту са на ФЗК.

59. Склад фон ду ча со ва га за хоўван ня фіксу ец ца ў спе цы яль най кнізе ўліку прад ме таў
фон ду ча со ва га за хоўван ня згод на з да дат кам 7 да дад зе най Інструк цыі.

60. Фонд ча со ва га ка ры стан ня фарміру ец ца з му зей ных прад ме таў, якія ат ры ма ны му зе -
ем на аб ме жа ва ны пе ры яд – ад 1 дня да 1 го да, і прад ме таў му зей на га зна чэн ня, якія мо гуць
быць ат ры ма ны му зе ем на за хоўван не тэрмінам да 3 га доў для вы ка ры стан ня ў экс пазіцыі, на 
вы ста вах, для на ву ко ва га дас ле да ван ня і ў іншых мэ тах пры ўмо ве вяр тан ня ўла дальніку ў
абу моўле ны тэрмін.

61. Му зей пры мае на ча со вае ка ры стан не му зей ныя прад ме ты і на ву ко ва-да па мож ныя
ма тэ рыя лы ад іншых му зеяў, а так са ма прад ме ты му зей на га зна чэн ня роз на га ты пу
(выяўлен чыя, пісьмо выя, фо та да ку мен таль ныя, рэ ча выя і іншыя) ад юры дыч ных і фізічных 
асоб на пад ста ве да га во раў ва ўста ноўле ным за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь па рад ку.

62. Склад фон ду ча со ва га ка ры стан ня фіксу ец ца ў спе цы яль най кнізе ўліку прад ме таў
фон ду ча со ва га ка ры стан ня згод на з да дат кам 8 да дад зе най Інструк цыі.

ГЛАВА 6
АРГАНІЗАЦЫЯ ФОНДУ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

63. Фонд му зей ных прад ме таў скла да ец ца з усіх му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый, якія за хоўва юц ца ў му зеі. Яго склад фарміру ец ца зы ход зя чы з профілю му зея і змя ня -
ец ца ў за леж насці ад та го, колькі прад ме таў на бы та ў му зей ны фонд або вы клю ча на з яго.
Змя ненні скла ду фон ду му зей ных прад ме таў вы зна ча юц ца кан цэп цы яй развіцця му зея, пра -
гра май кам плек та ван ня і пра цэ самі ап тыміза цыі му зей ных фон даў.

64. Склад фон ду му зей ных прад ме таў фарміру ец ца на пад ста ве пры ня тай у му зея логіі і
му зей най прак ты цы класіфіка цыі, з улікам ства рэн ня най больш спры яль ных умоў за -
хоўван ня, вы ву чэн ня і вы ка ры стан ня му зей ных прад ме таў. Ад ня сен не му зей на га прад ме та
да кан крэт на га ты пу куль тур ных каш тоўна сцей павінна быць абу моўле на пры ро дай па ход -
жан ня гэ та га прад ме та, спо са бам кадзіра ван ня інфар ма цыі, якую ён ут рымлівае. Прад ме ты,
пры ня тыя ў фонд му зей ных прад ме таў, павінны быць ад не се ны да ад па вед на га ты пу ці віду
куль тур ных каш тоўна сцей у ад па вед насці з класіфіка цы яй му зей ных прад ме таў згод на з да -
дат кам 2 да дад зе най Інструк цыі.

65. Усе му зей ныя прад ме ты раз мяр коўва юц ца па му зей ных ка лек цы ях.
Вы зна чэн не коль касці му зей ных ка лек цый і іх скла ду ад бы ва ец ца ад па вед на профілю і кан -

цэп цыі развіцця му зея, у за леж насці ад скла ду фон ду му зей ных прад ме таў кан крэт на га му зея,
коль касці му зей ных прад ме таў, якія ўвайшлі ў му зей ныя ка лек цыі, паўна ты і прад стаўніцтва
фон даў му зея. Пе ралік му зей ных ка лек цый, якія фарміру юц ца ў му зеі, павінен быць аб мер ка -
ва ны на ФЗК і за цверд жа ны ву чо ным са ве там му зея. Інфар ма цыя аб му зей ных ка лек цы ях зна -
ходзіць ад лю с тра ван не ў інвен тар ных кнігах, на ву ко ва-да па мож ных кар та тэ ках, дру ка ва ных і 
элек трон ных ка та ло гах, ба зе да ных інфар ма цый на-по шу ка вай сістэ мы му зея.

66. Усе му зей ныя прад ме ты, якія былі пры ня ты на пас та ян нае за хоўван не ў му зей ныя
фон ды, павінны быць ад не се ны да ад па вед най му зей най ка лек цыі. Кож ны прад мет, які ўвай -
шоў у склад му зей най ка лек цыі, павінен быць за рэгістра ва ны і за да ку мен та ва ны ў ад па вед -
насці з гла вой 7 дад зе най Інструк цыі.

67. Му зей ная ка лек цыя з’яўля ец ца ас ноўным эле мен там ства рэн ня сістэ мы за хоўван ня
му зей ных прад ме таў не за леж на ад ты пу за хоўван ня (па відах му зей ных прад ме таў або ком -
плекс на га за хоўван ня му зей ных прад ме таў роз ных ты паў). Коль касць і па ме ры прад ме таў у
му зей ных ка лек цы ях, а так са ма пер спек ты вы іх да лей ша га па паўнен ня ўлічва юц ца пры
пра ек та ванні фон дас ховішчаў, якія пры зна ча ны для раз мяш чэн ня му зей ных фон даў.

68. Му зеі, прад ме там за хоўван ня якіх з’яўля юц ца «жы выя» ўзо ры (жы вая фаўна і фло -
ра), аба вя за ны пе рыя дыч на за мя няць ці аб наўляць ча ст ку сваіх ка лек цый.

ГЛАВА 7
УНУТРЫМУЗЕЙНЫ ЎЛIК МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ

69. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, што за хоўва юц ца ў му зе ях, пад ля га юць
дак лад на му ўлiку, якi за бяс печ вае iх ахо ву i ства рае ўмо вы для вы ву чэн ня i ра цыя наль на га
вы ка ры стан ня.
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70. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі бух гал тар ска му ўлiку не пад ля га юць.
71. Улiк му зей ных прад ме таў пра дуг лед жвае дзве аба вяз ко выя ступенi:
пер шас ная рэгістра цыя му зей ных прад ме таў;
на ву ко вая інвен та ры за цыя му зей ных прад ме таў.
72. Уліко вымі дакументамi му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый (да лей – уліко выя 

да ку мен ты) з’яўля юц ца:
ак ты прыё му му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на пас та ян нае за -

хоўван не, склад зе ныя па фор мах згод на з да дат камі 9, 10;
ак ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не, склад зе ныя па фор -

мах згод на з да дат камі 11, 12;
ак ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня у ча со вае ка ры стан не (ад фізічнай асо бы),

склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 13;
ак ты прыё му му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня), на ву ко ва-да па мож -

ных ма тэ рыя лаў у ча со вае ка ры стан не (ад юры дыч най асо бы), склад зе ныя па фор ме згод на з
да дат кам 14;

ак ты зва ро ту ўла дальніку прад ме таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча со ва га за хоўван ня,
склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 15;

ак ты зва ро ту ўла дальніку прад ме таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча со ва га ка ры стан ня
(для фізічнай асо бы), склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 16;

ак ты зва ро ту ўла дальніку му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня), на ву ко -
ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў з фон ду ча со ва га ка ры стан ня (для юры дыч най асо бы), склад зе -
ныя па фор ме згод на з да дат кам 17;

ак ты пе ра да чы му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на пас та ян нае
за хоўван не, склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 18;

ак ты пе ра да чы му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на ча со вае за -
хоўван не, склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 19;

ак ты ўнут ры му зей най пе ра да чы, склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 20;
ак ты зва рот на га прыё му му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў, пе ра -

дад зе ных на ча со вае за хоўван не, склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 21;
ак ты прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не, склад зе ныя па

фор ме згод на з да дат кам 1;
кнiга пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду (га лоўная інвен тар ная кніга),

склад зе ная па фор ме згод на з да дат кам 3;
кніга ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду, склад зе ная па фор ме згод на з да дат -

кам 4;
інвен тар ныя кнігі, склад зе ныя па фор ме згод на з да дат кам 22;
кніга ўліку прад ме таў фон ду ча со ва га за хоўван ня, склад зе ная па фор ме згод на з да дат кам 7;
кніга ўліку прад ме таў фон ду ча со ва га ка ры стан ня, склад зе ная па фор ме згод на з да дат -

кам 8;
жур нал рэгістра цыі ак таў прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не,

склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 23;
жур нал рэгістра цыі ак таў прыё му му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня)

у ча со вае ка ры стан не, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 24;
жур нал рэгістра цыі ак таў прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не, склад зе -

ны па фор ме згод на з да дат кам 25;
жур нал рэгістра цыі ак таў прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за -

хоўван не, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 26;
жур нал рэгістра цыі ак таў зва ро ту ўла дальніку прад ме таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча -

со ва га за хоўван ня, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 27;
жур нал рэгістра цыі ак таў зва ро ту ўла дальніку му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на -

га зна чэн ня) з фон ду ча со ва га ка ры стан ня, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 28;
жур нал рэгістра цыі ак таў зва рот на га прыё му му зей ных прад ме таў, пе ра дад зе ных на ча -

со вае за хоўван не, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 29;
жур нал рэгістра цыі ак таў пе ра да чы му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не,

склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 30;
жур нал рэгістра цыі ак таў пе ра да чы му зей ных прад ме таў на ча со вае за хоўван не, склад зе -

ны па фор ме згод на з да дат кам 31;
жур нал рэгістра цыі ак таў унут ры му зей най пе ра да чы, склад зе ны па фор ме згод на з да дат -

кам 32;
жур нал рэгістра цыі пра та ко лаў фон да ва-за ку пач най камісіі, склад зе ны па фор ме згод на

з да дат кам 33;
жур нал уліку блан каў уліко вых да ку мен таў, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 34;
акт на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг згод на з да дат кам 35;
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акт зверкі наяўнасці му зей ных прад ме таў з уліко вай да ку мен та цы яй згод на з да дат кам 36;
та па графічны вопіс, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 37;
вопіс інвен тар ных кніг, склад зе ны па фор ме згод на з да дат кам 38.
73. Уліко выя да ку мен ты вя дуц ца на элек трон ных носьбітах з да па мо гай аўта ма ты за ва -

най му зей най сістэ мы (да лей – АМС).
74. Уліко выя да ку мен ты му зея, вы ка на ныя ў рэ жы ме АМС, раз дру коўва юц ца з ба зы да -

ных, за хоўва юц ца ў дру ка ва ным вы гляд зе і да дат ко ва – на знешніх элек трон ных носьбітах.
Пе рыя дыч насць раз дру коўкі і капіра ван ня на элек трон ных носьбітах ад бы ва ец ца па ме ры
за паўнен ня ўліко вых да ку мен таў.

75. Уліко выя да ку мен ты павінны за паўняц ца дак лад на, без не аб грун та ва ных вы -
праўлен няў.

76. Вы праўлен не запiсаў ва ўліко вых да ку мен тах да пус ка ец ца толькi ў вы ключ ных вы -
пад ках пры да пуш чэнні не дак лад нас цей ці па мы лак. Пры неабходнасцi ўня сен ня вы -
праўлен няў пры ма ец ца ад па вед нае ра шэн не ФЗК, вяд зец ца элек трон ны жур нал фікса цыі
вы праўлен няў у кнізе пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду, кнізе ўліку му -
зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду згод на з да дат кам 39 да дад зе най Інструк цыі, у якім
фіксу юц ца да ныя аб вы праўлен нях. Жур нал раз дру коўва ец ца ў кан цы спра ваз дач на га го да.
Запісы аб вы праўлен нях за вя ра юц ца подпісам кіраўніка му зея і пя чат кай му зея.

Ва ўліко вых да ку мен тах, аформ ле ных на па пя ро вых носьбітах, вы праўленні ў запісах,
зроб ле ных па ра шэнні ФЗК, вы кон ва юц ца чырвонымi чарнiламi. Пры гэ тым ста рыя запiсы
закрэслiваюцца ад ной ры сай, но выя запiсы павiнны до б ра чы тац ца. Вы праўлен не за вя ра ец -
ца подпiсам кіраўніка му зея, га лоўна га захавальнiка, пя чат кай му зея.

ГЛАВА 8
ПАРАДАК ПРЫЁМУ ПРАДМЕТАЎ МУЗЕЙНАГА ЗНАЧЭННЯ, МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

НА ЧАСОВАЕ І ПАСТАЯННАЕ ЗАХОЎВАННЕ, У ЧАСОВАЕ КАРЫСТАННЕ

77. Прад ме ты му зей на га зна чэн ня, якія пас ту па юць у му зей у пра цэ се кам плек та ван ня,
павінны быць пры ня ты і аформ ле ны па ак тах прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со -
вае за хоўван не і пад рых та ва ны для раз гля ду на ФЗК.

78. Му зей ны ра ботнік, які пра водзіць кам плек та ван не му зей на га фон ду, скла дае акт
прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не.

За хоўван не ў музеi прад ме таў му зей на га зна чэн ня, якiя не аформ ле ны актамi прыё му
прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не, за ба ра ня ец ца.

79. Пры неабходнасцi, калi прад мет пат ра буе да дат ко вай атрыбуцыi, да ак та прыё му
прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не прык ла да ец ца за клю чэн не
спецыялiстаў або экс перт най камiсii, за ве ра нае подпісам ад каз най асо бы і пя чат кай ар -
ганіза цыі, якая праводзiла экс пер ты зу.

80. Для археалагiчных ма тэ рыя лаў да ак та прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча -
со вае за хоўван не прык ла да ец ца па ля вы або ка лек цый ны вопiс прад ме таў, які скла да ец ца
ар ганіза цы яй, што пра водзіла ар хеа лагічныя рас копкі.

81. Ак ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не пад ля га юць
рэгiстрацыi ў жур на ле рэгiстрацыi ак таў прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае
за хоўван не. Запісы вя дуц ца на пра ця гу го да, за тым жур нал раз дру коўва ец ца, пад шы ва ец ца
ў асоб ную спра ву, праш ну роўва ец ца, за вя ра ец ца подпісам га лоўна га за ха вальніка і пя чат -
кай му зея.

Ак ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не з’яўля юц ца пад ста -
вай для запiсу ў кнiгу ўліку фон ду ча со ва га за хоўван ня.

82. У ча со вае ка ры стан не му зей ныя прад ме ты або прад ме ты му зей на га зна чэн ня пры ма -
юц ца му зе ем для ар ганіза цыі экс пазіцый і вы ста вак, для пра вяд зен ня ра бот па кан сер ва цыі і
рэс таўра цыі, для дас ле да ван ня і экс перт на га за клю чэн ня па ак тах прыё му му зей ных прад -
ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня) у ча со вае ка ры стан не.

83. Ак ты прыё му му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня) у ча со вае ка ры -
стан не пад ля га юць рэгiстрацыi ў жур на ле рэгiстрацыi ак таў прыё му му зей ных прад ме таў
(прад ме таў му зей на га зна чэн ня) у ча со вае ка ры стан не. Запісы вя дуц ца на пра ця гу го да, за -
тым жур нал раз дру коўва ец ца, пад шы ва ец ца ў асоб ную спра ву, праш ну роўва ец ца, за вя ра ец -
ца подпісам га лоўна га за ха вальніка і пя чат кай му зея.

Ак ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае ка ры стан не з’яўля юц ца пад ста -
вай для запiсу ў кнiгу ўліку фон ду ча со ва га за хоўван ня.

84. Ну мар ак та прыё му прад ме таў на ча со вае за хоўван не (ка ры стан не) прыс вой вае за гад -
чык сек та ра ўлiку або на ву ко вы суп ра цоўнiк, ад каз ны за ўлiк му зей ных фон даў, ад ра зу ў ба -
зе да ных. Ну ма ра цыя ак таў прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не
(ка ры стан не) што год па чы на ец ца з пер ша га ну ма ра. У кан цы кож на га ка лян дар на га го да ак -
ты прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не (ка ры стан не) ну ма ру юц ца
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па лістах, пад шы ва юц ца ў хра на лагічным па рад ку ў асоб ную спра ву, праш ну роўва юц ца, за -
вя ра юц ца подпісамі га лоўна га за ха вальніка, кіраўніка му зея і пя чат кай му зея.

85. На ву ко вы суп ра цоўнiк му зея, якi выявiў i пры няў прад ме ты му зей на га зна чэн ня ў му -
зей па ак це прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не да пе ра да чы iх са -
кра та ру ФЗК, ня се ад каз насць за iх за хоўван не.

86. На пра ця гу пяці пра цоўных дзён з мо ман ту пас ту п лен ня прад ме таў му зей на га зна чэн -
ня ў му зей яны раз ам з ак тамі прыё му прад ме таў му зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не
пе ра да юц ца са кра та ру ФЗК, які па вод ле за га да кіраўніка му зея з’яўля ец ца ма тэ ры яль на ад -
каз най асо бай за за ха ва насць прад ме таў з мо ман ту iх пас ту п лен ня да раз гля ду на пасяджэннi
ФЗК i да зда чы на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не.

87. Са кра тар ФЗК пры мае прад ме ты му зей на га зна чэн ня па ак тах прыё му прад ме таў му -
зей на га зна чэн ня на ча со вае за хоўван не ад на ву ко вых суп ра цоўнiкаў му зея раз ам з
суправаджальнымi дакументамi (ле ген да, экс перт нае за клю чэн не спецыялiстаў, да вед ка,
вопіс (па не аб ход насці) i iншыя ма тэ рыя лы). Са кра тар ФЗК з’яўля ец ца ад каз ным за вяд зен -
не пра та ко ла ФЗК і жур на ла рэгістра цыі пра та ко лаў ФЗК.

88. ФЗК вы зна чае ста тус прад ме таў му зей на га зна чэн ня. У 15-дзён ны тэрмін пас ля па сяд -
жэн ня ФЗК скла да ец ца пра та кол ФЗК згод на з да дат кам 40, які раз дру коўва ец ца, падпісва -
ец ца ўсiмi членамi камiсii, за цвярд жа ец ца кіраўніком і за вя ра ец ца пя чат кай му зея.

89. Для прад ме таў, якія па ра шэнні ФЗК павінны быць ук лю ча ны ў му зей ны фонд, прыс -
вой ва юц ца ідэн тыфіка цый ныя ну ма ры, скла да юц ца ак ты прыё му му зей ных прад ме таў на
пас та ян нае за хоўван не. Яны раз дру коўва юц ца ў двух (пры да рэнні), трох (пры за куп цы) эк -
зэм п ля рах, падпісва юц ца га лоўным за ха вальнікам і здат чы кам (фізічнай ці юры дыч най асо -
бай) і за вя ра юц ца пя чат кай му зея.

Ну ма ра цыя ак таў прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не фарміру ец ца
год ад го ду, па чы наю чы з пер ша га ну ма ра.

Ну мар ак та прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не прыс вой вае за гад чык
сек та ра ўлiку або на ву ко вы суп ра цоўнiк, ад каз ны за ўлiк му зей ных фон даў, ад ра зу ў ба зе да -
ных.

90. Адзін эк зэм п ляр ак та прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не зна -
ходзіцца ў му зеі, другi (у вы пад ку закупкi) – пе ра да ец ца ў бух гал тэ рыю, трэцi – асо бе, у якой
на бы ты прад мет (да лей – здат чык).

91. Пры за куп цы аль бо да рэнні прад ме таў му зей на га зна чэн ня ад фізічных асоб пас ля па -
сяд жэн ня ФЗК раз ам з ак там прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не афарм -
ля ец ца ад па вед на да га вор куплі-про да жу аль бо да га вор да рэн ня ва ўста ноўле ным за ка на -
даўствам Рэс публікі Бе ла русь па рад ку.

92. Не аб ход насць на быц ця ан ты к вар ных прад ме таў, ра ры тэт ных вы дан няў, у тым ліку
праз букiнiстычную або ан ты к вар ную кра му, па пя рэд не вы ра шае ФЗК. Пры набыццi прад -
ме таў му зей на га зна чэн ня праз букiнiстычную або ан ты к вар ную кра му выпiсваецца ра ху -
нак, якi пе ра да ец ца ў бух гал тэ рыю му зея ці бух гал тэ рыю ар ганіза цыі, струк тур ным пад -
разд зя лен нем якой з’яўля ец ца му зей. Ап ла та ажыц цяўля ец ца ва ўста ноўле ным за ка на -
даўствам Рэс публікі Бе ла русь па рад ку.

93. Ак ты прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не раз ам з пра та ко лам ФЗК 
з’яўля юц ца пад ста вай для ўня сен ня ад па вед на га запiсу ў кнiгу пас ту п лен няў му зей ных
прад ме таў ас ноўна га фон ду, кнігу пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду,
кнігу ўліку фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў і іншыя ўліко выя да ку мен ты.

94. Кнiга пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду (да лей – КП), як і іншая
ўліко вая да ку мен та цыя, вяд зец ца ў элек трон ным вы гляд зе. Яна раз дру коўва ец ца па ме ры
запісу но вых пас ту п лен няў, ну ма ру ец ца і пад шы ва ец ца ў асоб ную спра ву. Кож ны вы вед зе ны
тэкст падпісва ец ца га лоўным захавальнiкам, кіраўніком му зея i за вя ра ец ца пя чат кай му зея.

У кан цы кож на га ка лян дар на га го да КП пе ра п ля та ец ца ў асоб ны том ці не калькі та моў,
праш ну роўва ец ца і падпісва ец ца на ты туль ным лісце кіраўніком му зея, за вя ра ец ца пя чат -
кай му зея.

95. На пе ры яд пе ра хо ду на аўта ма ты за ва ную сістэ му ўліку даз ва ля ец ца вяд зен не КП на
па пя ро вых носьбітах. У гэ тым вы пад ку яна да за паўнен ня павінна быць пра ну ма ра ва на,
праш ну ра ва на, за цверд жа на подпісам га лоўна га за ха вальніка, кіраўніка му зея, за ве ра на
пя чат кай му зея.

96. Ска ро ча ная на зва му зея i па рад ка вы ну мар па КП і кнізе пас ту п лен няў му зей ных
прад ме таў аб мен на га фон ду (да лей – КАФ) пра стаўля юц ца на кож ным му зей ным прад ме це.

97. Усе му зей ныя прад ме ты пад ля га юць аба вяз ко вай фо тафікса цыі.
98. Да запiсу му зей на га прад ме та ў КП цi КАФ і на дан ня яму ўлiковых аба зна чэн няў за ба -

ра ня ец ца вы да ча яго ў ка ры стан не.
99. Скар бы, а так са ма пры ват ныя ка лек цыі, не дзялімыя ком плек сы і на бо ры рэ чаў, якiя

пе ра да юц ца ў му зей, за хоўва юц ца ў поўным склад зе i не мо гуць змеш вац ца з iншымi
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прадметамi. Кож на му му зей на му прад ме ту, які ўва ходзіць у склад скар бу ці пры ват най ка -
лек цыі (на бо ру рэ чаў), прыс вой ва ец ца асоб нае ўліко вае аба зна чэн не, а ў ба зе да ных у полі
«Агуль нае прад мет нае імя» ў ад па вед насці са струк ту рай на ву ко ва га апісан ня му зей на га
прад ме та згод на з да дат кам 41 фіксу ец ца пры на леж насць дад зе на га прад ме та да та го ці інша -
га скар бу ці пры ват най ка лек цыі (на бо ру рэ чаў).

100. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі пас ля рэгістра цыі ў КП ці КАФ пе ра да юц -
ца на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не на ву ко вым суп ра цоўнікам – ад каз ным за ха -
вальнікам ка лек цый па ак тах прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за -
хоўван не.

Па ак тах прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не му зей ныя
прад ме ты пе ра да юц ца з фон даў му зея на экс пазіцыю (вы стаўку) на гляд чы ку экс пазіцыі (вы -
стаўкі).

101. Пад ста вай для афарм лен ня ак та прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз -
нае за хоўван не з’яўля ец ца акт прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не і пра -
та кол ФЗК.

102. Ак ты прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не падпісва юц ца
асо бамі, якія здалі і пры нялі прад ме ты, візіру юц ца га лоўным за ха вальнікам, за цвярд жа юц ца
кіраўніком і за вя ра юц ца пя чат кай му зея. Яны скла да юц ца ў двух эк зэм п ля рах: пер шы за ста -
ец ца ў адд зе ле ўліку, другі – пе ра да ец ца ад каз на му за ха вальніку му зей най ка лек цыі.

103. Ак ты прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры яль на ад каз нае за хоўван не рэгістру -
юц ца ў спе цы яль ным жур на ле рэгістра цыі ак таў прыё му му зей ных прад ме таў на ма тэ ры -
яль на ад каз нае за хоўван не ў па рад ку скраз ной ну ма ра цыі.

ГЛАВА 9
ПАРАДАК ВЯРТАННЯ ПРАДМЕТАЎ МУЗЕЙНАГА ЗНАЧЭННЯ І МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

З ФОНДУ ЧАСОВАГА ЗАХОЎВАННЯ І ФОНДУ ЧАСОВАГА КАРЫСТАННЯ

104. У вы пад ку, калі ФЗК ад маўля ец ца ад на быц ця прад ме та му зей на га зна чэн ня з фон ду
ча со ва га за хоўван ня, ён вяр та ец ца ўла дальніку асабiста, аб чым скла да ец ца акт зва ро ту ўла -
дальніку прад ме таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча со ва га за хоўван ня. Адзін эк зэм п ляр ак та
пе ра да ец ца ўла дальніку, другі – за ста ец ца ў му зеі. Ак ты зва ро ту прад ме таў му зей на га зна -
чэн ня ўла дальніку рэгістру юц ца ў жур на ле рэгістра цыі ак таў зва ро ту ўла дальніку прад ме -
таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча со ва га за хоўван ня.

105. Пры вяр танні ўла дальніку му зей ных прад ме таў ці прад ме таў му зей на га зна чэн ня з
фон ду ча со ва га ка ры стан ня скла да ец ца акт зва ро ту ўла дальніку му зей ных прад ме таў ці прад -
ме таў му зей на га зна чэн ня з фон ду ча со ва га ка ры стан ня. Адзін эк зэм п ляр ак та пе ра да ец ца ўла -
дальніку, другі – за ста ец ца ў му зеі. Ак ты зва ро ту рэгістру юц ца ў жур на ле рэгістра цыі ак таў
зва ро ту му зей ных прад ме таў (прад ме таў му зей на га зна чэн ня) з фон ду ча со ва га ка ры стан ня.

ГЛАВА 10
НАВУКОВАЯ ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

106. Усе му зей ныя прад ме ты ас ноўна га фон ду пад ля га юць на ву ко вай інвен та ры за цыі,
якая з’яўля ец ца ас ноўнай фор май іх дас ле да ван ня, на ву ко ва га апісан ня і ат ры бу цыі.

107. У пра цэ се на ву ко вай iнвентарызацыi му зей ныя прад ме ты сiстэматызуюцца па гру -
пах у адпаведнасцi з пры ня тай i за цверд жа най му зе ем класiфiкацыяй му зей ных прад ме таў.
Класіфіка цыя му зей ных прад ме таў рас пра цоўва ец ца му зе ем у ад па вед насці з па рад кам
класіфіка цыі му зей ных прад ме таў.

108. Згод на з за цверд жа най му зе ем класiфiкацыяй му зей ных прад ме таў i коль кас цю ас -
ноўных груп усе му зей ныя прад ме ты ас ноўна га фон ду раз мяр коўва юц ца памiж адпаведнымi
му зей нымі ка лек цы ямі. Кож ная му зей ная ка лек цыя мае сваю інвен тар ную кнiгу i шыфр.

109. На ву ко вы суп ра цоўнiк му зея, які ат ры маў му зей ны прад мет для на ву ко ва га дас ле -
да ван ня, у ап ты маль ны тэрмiн, але не бо лей чым два тыдні, вы ву чае прад мет, пра водзіць яго
на ву ко вае апісан не ў ба зе да ных у ад па вед насці са струк ту рай на ву ко ва га апісан ня му зей на -
га прад ме та згод на з да дат кам 41.

Пры вяд зенні ўліко вай да ку мен та цыі ў аўта ма ты за ва ным рэ жы ме інвен тар ныя кнігі му -
зей ных ка лек цый і на ву ко вы паш парт му зей на га прад ме та згод на з да дат кам 42 фарміру юц -
ца на пад ста ве інфар ма цыі, увед зе най у ба зу да ных му зея.

Пра цэс на ву ко ва га апісан ня му зей на га прад ме та ка ар ды ну ец ца і кан тра лю ец ца га -
лоўным за ха вальнікам ці на меснікам кіраўніка му зея па на ву ко вай ра бо це.

110. Аб’ём раз дру ка ва най інвен тар най кнігі, пе рыя дыч насць пе ра ня сен ня элек трон най
версіі на па пя ро вы носьбіт вы зна ча юц ца ўнут ры му зей най інструк цы яй. Раз дру ка ва ная
інвен тар ная кніга павінна быць пад шы та ў асоб ную спра ву, праш ну ра ва на, ста ронкі пра ну -
ма ра ва ны. Яна павінна быць падпіса на га лоўным за ха вальнікам, кіраўніком му зея і за ве ра -
на пя чат кай му зея.

05.03.2008 -82- № 8/18050



111. На пе ры яд пе ра хо ду на аўта ма ты за ва ную сістэ му ўліку даз ва ля ец ца вяд зен не інвен -
тар ных кніг му зей ных ка лек цый і на ву ко вых паш пар тоў му зей ных прад ме таў на па пя ро вых
носьбітах. У гэ тым вы пад ку інвен тар ная кніга да за паўнен ня павінна быць пра ну ма ра ва на,
праш ну ра ва на, за цверд жа на подпісам га лоўна га за ха вальніка, кіраўніка му зея, за ве ра на
пя чат кай му зея.

У ру капісным ва ры ян це інвен тар ныя кнігі і на ву ко вы паш парт му зей на га прад ме та за -
паўня юц ца ў ад па вед насці з фор мамі, якія да да юц ца да дад зе най Інструк цыі.

112. Усе ак ты, кніга пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду, кніга ўліку му -
зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду, кніга ўліку фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў,
кніга ўліку фон ду сы равінных ма тэ рыя лаў, інвен тар ныя кнiгi, пра та ко лы ФЗК і іншыя
ўліко выя да ку мен ты скла да юць архіў уліко ва-за ха вальніцкай да ку мен та цыі, які за хоўва -
ец ца ў асоб ным па мяш канні або ме талічнай ша фе, што ап ламбіру юц ца ў кан цы пра цоўна га
дня. Дос туп да ўліко вай да ку мен та цыі кан тра лю ец ца га лоўным за ха вальнікам, за гад чы кам
адд зе ла ўліку му зея.

Вы нас усiх пералiчаных да ку мен таў i кнiг за ме жы му зея за ба ра ня ец ца, ак ра мя вы пад -
каў, пра дуг лед жа ных за ка на даўствам.

ГЛАВА 11
ПАРАДАК ПЕРАДАЧЫ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ,

НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ НА ЧАСОВАЕ І ПАСТАЯННАЕ ЗАХОЎВАННЕ

113. Пе ра да ча му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, якія ўклю ча ны ў Му зей ны
фонд Рэс публікі Бе ла русь, а так са ма на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў ад ад на го му зея да
інша га і ад му зея да іншай ар ганіза цыі на ча со вае за хоўван не тэрмінам да ад на го го да ажыц -
цяўля ец ца на пад ста ве да моўле насці паміж імі, а для дзяр жаўных му зеяў, за рэгістра ва ных
як юры дыч ныя асо бы, так са ма пры наяўнасці пісьмо ва га даз во лу за сна вальніка му зея.

Пе ра да ча на ча со вае за хоўван не тэрмінам да ад на го го да му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь, якія з’яўля юц ца гісто ры -
ка-куль тур нымі каш тоўна сцямі 0, 1, 2-й ка тэ го рыі, а так са ма тых, што ста яць на спе цы яль -
ным уліку, ажыц цяўля ец ца з пісьмо ва га даз во лу Міністэр ст ва куль ту ры.

114. Ас ноўнымі да ку мен тамі для пе ра да чы му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек -
цый, а так са ма на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на ча со вае за хоўван не іншым му зе ям і ар -
ганіза цы ям з’яўля юц ца:

акт пе ра да чы му зей ных прад ме таў і на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на ча со вае за -
хоўван не;

га ран тый нае пісьмо ад му зея ці іншай ар ганіза цыі, якой пе ра да юц ца му зей ныя прад ме ты 
і (або) му зей ныя ка лек цыі, на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы;

да ве ра насць на асо бу, якой вы да юц ца му зей ныя прад ме ты і (або) му зей ныя ка лек цыі, на -
ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы.

115. За ба ра ня ец ца пе ра да ча му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў,
якiя зна ход зяц ца на ча со вым захаваннi, іншым му зе ям і ар ганіза цы ям без зго ды iх
уладальнiка.

116. Пры стварэннi вы стаўкi або экспазiцыi ў музеi i яго фiлiялах му зей ныя прад ме ты і
на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы вы да юц ца па ак це ўнут ры му зей най пе ра да чы.

117. Іншы рух му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў унут ры му зея
(пе ра да ча ў фо та ла ба ра то рыю, для на ву ко вай ра бо ты або напiсання на ву ко вых паш пар тоў,
для пра вяд зен ня ра бот па кан сер ва цыі і рэс таўра цыі) ажыц цяўля ец ца з даз во лу га лоўна га
захавальнiка i афарм ля ец ца так са ма ак там унут ры му зей най пе ра да чы.

Ак ты ўнут ры му зей най пе ра да чы рэгістру юц ца ў спе цы яль ным жур на ле рэгістра цыі ак -
таў унут ры му зей най пе ра да чы.

118. Кан троль за свое ча со вым вяр тан нем му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый,
якія былі пры ня ты або вы дад зе ны на ча со вае за хоўван не, вяд зе за гад чык сек та ра ўлiку або
ад каз ны на ву ко вы суп ра цоўнiк му зея.

119. Па скан чэнні тэрмiну пе ра да чы му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый на
ча со вае за хоўван не ён мо жа быць па доўжа ны ў па рад ку, па зна ча ным у пунк це 113, але не бо -
лей чым на адзiн год.

120. Му зей ныя прад ме ты, на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы, якiя не ўвайшлi ў
экспазiцыю цi ў склад вы стаўкі, вяр та юц ца ў му зей ныя фон ды на пра ця гу трох дзён пас ля ад -
крыц ця вы стаўкi, экспазiцыi.

У вы ключ ных вы пад ках, калі му зей ныя прад ме ты або му зей ныя ка лек цыі, на ву ко ва-да -
па мож ныя ма тэ рыя лы былі вы дад зе ны на вы стаўку, якая экс па ну ец ца на да лё кай ад ле -
гласці ад му зея, тэрмiн іх вяр тан ня мо жа быць па доўжа ны па ўзгад ненні з га лоўным
захавальнiкам і кіраўніком му зея на пе ры яд, які пат ра бу ец ца для іх вяр тан ня.

121. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны фонд, вы ва зу за
ме жы Рэс публікі Бе ла русь на пас та ян нае за хоўван не не пад ля га юць, за вы клю чэн нем вы -
пад каў, пра дуг лед жа ных за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

№ 8/18050 -83- 05.03.2008



122. Му зей ныя прад ме ты і (або) му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь, мо гуць пе ра да вац ца ад ад на го дзяр жаўна га му зея да дру го га ў па рад ку
універ саль най пра ва пе ра ем насці, у вы пад ку аб ме ну на іншы му зей ны прад мет і (або) му зей -
ную ка лек цыю ці іншым спо са бам, які не су пя рэ чыць за ка на даўству, толькі па да моўле насці 
паміж му зе ямі або юры дыч нымі асо бамі, струк тур нымі пад разд зя лен нямі якіх з’яўля юц ца
му зеі, і з даз во лу Міністэр ст ва куль ту ры ў фор ме за га да.

123. Пе ра да ча му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, якія ўклю ча ны ў Му зей ны
фонд Рэс публікі Бе ла русь, ад ад на го му зея да інша га і ад му зея да іншай ар ганіза цыі на пас та -
ян нае за хоўван не ажыц цяўля ец ца па ак тах пе ра да чы му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за -
хоўван не, якія рэгістру юц ца ў жур на ле ак таў пе ра да чы му зей ных прад ме таў на пас та ян нае
за хоўван не.

ГЛАВА 12
ПАРАДАК ЗВАРОТНАГА ПРЫЁМУ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ,
НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ, ЯКІЯ БЫЛІ ПЕРАДАДЗЕНЫ НА ЧАСОВАЕ

ЗАХОЎВАННЕ

124. Вяр тан не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ -
рыя лаў, якія былі пе ра дад зе ны на ча со вае за хоўван не, ажыц цяўля ец ца па ак тах зва рот на га
прыё му му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў, пе ра дад зе ных на ча со вае
за хоўван не.

125. Ак ты зва рот на га прыё му му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў,
пе ра дад зе ных на ча со вае за хоўван не, рэгістру юц ца ў жур на ле рэгістра цыі ак таў зва рот на га
прыё му му зей ных прад ме таў, пе ра дад зе ных на ча со вае за хоўван не.

ГЛАВА 13
ПАРАДАК СПІСАННЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

126. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі вы клю ча юц ца з Му зей на га фон ду Рэс -
публікі Бе ла русь і пад ля га юць спісан ню з фон ду му зей ных прад ме таў му зея, калі яны:

паш код жа ны ў та кой сту пені, што іх не маг чы ма рэс таўры ра ваць;
страцілі сваю куль тур ную, гіста рыч ную, на ву ко вую і (або) мас тац кую вар тасць;
стра ча ны або знішча ны ў выніку ўздзе ян ня пры род ных фак та раў;
вы крад зе ны, што пац вярд жа ец ца ад па вед нымі дзяр жаўнымі ор га намі;
зна ход зяц ца ў му зей ным фонд зе пры ват на га му зея і вы клю ча юц ца на пад ста ве пісьмо ва

аформ ле най зая вы гэ та га му зея;
аб мень ва юц ца згод на з за ка на даўствам на іншы му зей ны прад мет, які зна ходзіцца ў за -

меж ным му зеі, або прад мет му зей на га зна чэн ня ці на іншую му зей ную ка лек цыю, якія зна -
ход зяц ца ў за меж ным му зеі.

127. Для пры няц ця ра шэн ня аб вы клю чэнні му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек -
цый з Му зей на га фон ду му зей або юры дыч ная асо ба, струк тур ным пад разд зя лен нем якой
з’яўля ец ца му зей, па дае ў Міністэр ст ва куль ту ры зая ву, у якой па зна ча ны пры чы ны вы клю -
чэн ня му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый, пра дуг лед жа ныя ў пунк це 126 дад зе -
най Інструк цыі, ад па вед ную выпіску з пра та ко ла фон да ва-за ку пач най камісіі му зея (для
дзяр жаўных му зеяў), а так са ма вопіс му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый, што
пад ля га юць вы клю чэн ню. Пры раз гляд зе пы тан няў аб вы клю чэнні му зей ных прад ме таў і
(або) му зей ных ка лек цый з Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь па сяд жэн не фон да ва-за ку -
пач най камісіі му зея ад бы ва ец ца з аба вяз ко вым уд зе лам прад стаўніка дзяр жаўна га ор га на
кіра ван ня па пад па рад ка ванні му зея. Ра шэн не аб вы клю чэнні му зей ных прад ме таў і (або)
му зей ных ка лек цый з Му зей на га фон ду пры мае Міністэр ст ва куль ту ры ў фор ме за га да.

128. За гад Міністэр ст ва куль ту ры з’яўля ец ца пад ста вай для спісан ня і вы клю чэн ня му -
зей ных прад ме таў з КП або КАФ і інвен тар ных кнiг му зея.

129. Ад зна ка аб выключэннi му зей на га прад ме та з КП, КАФ, інвен тар ных кнiг робiцца ў
гра фе «Заўвагi» са спа сыл кай на за гад Мiнiстэрства куль ту ры, падпiсваецца га лоўным
захавальнiкам i за вя ра ец ца пя чат кай му зея.

130. За ба ра ня ец ца вы ка ры стан не iнвентарных ну ма роў, вы зва ле ных пас ля вы клю чэн ня
му зей ных прад ме таў, для запiсу iншых му зей ных прад ме таў.

131. Пе ра вод му зей на га прад ме та з ад ной інвен тар най кнiгi ў іншую i ад па вед на зме на
iнвентарнага ну ма ра i шыф ра ро бяц ца па ра шэнні ФЗК, якое за цвярд жа ец ца кіраўніком му -
зея пры ўмо ве, што му зей ны прад мет за ста ец ца ў ас ноўным фонд зе.

132. За ме на ста рых інвен тар ных кнiг новымi маг чы ма толькi ў вы ключ ных вы пад ках,
калі кнігі прыйшлі ў дрэн ны стан і не пад ля га юць уз наўлен ню, i з даз во лу Мiнiстэрства куль -
ту ры. Пры атрыманнi даз во лу i пас ля за вяр шэн ня ра бо ты па за ме не ста рых iнвентарных кнiг
скла да ец ца акт на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг згод на з да дат кам 35. Акт за цвярд жа -
ец ца кіраўніком му зея.
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133. У ак це на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг дак лад на фiксуюцца да та, да ку мен -
ты, на пад ста ве якiх ад бы ла ся за ме на кнiг, пры чы на за ме ны, ап роч та го, у ак це павiнны быць 
ад зна ча ны:

коль касць ну ма роў, пе ра не се ных у но выя кнiгi;
коль касць ну ма роў, ра ней вы клю ча ных;
коль касць стра ча ных ну ма роў.
134. Акт на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг скла да ец ца ў 2 эк зэм п ля рах: пер шы за -

хоўва ец ца ў адд зе ле фон даў му зея, другі – пе ра да ец ца Мiнiстэрству куль ту ры.
Да за цвярд жэн ня ак та на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг дзею чым лiчыцца ста ры

iнвентар.
135. Калі му зей мае му зей ныя прад ме ты, ад нос на якіх ёсць до ка зы, што яны трапілі да

яго ў ка лек цыю з па ру шэн нем нор маў міжна род ных да га ва роў Рэс публікі Бе ла русь, му зей
павінен спры яць вяр тан ню гэ тых прад ме таў у краіну па ход жан ня.

ГЛАВА 14
УЛІК ФОНДУ НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ І ФОНДУ СЫРАВІННЫХ

МАТЭРЫЯЛАЎ

136. Ма тэ рыя лы фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў акцiруюцца па фор мах ак таў
прыё му му зей ных прад ме таў і на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на пас та ян нае за хоўван не
згод на з да дат камі 9, 10 i за но сяц ца ў кнiгу ўлiку фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў
згод на з да дат кам 6 (да лей – кніга НД).

137. Ма тэ рыя лы фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў на ву ко вай iнвентарызацыі не 
пад ля га юць.

138. Вы да ча ма тэ рыя лаў фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў у ча со вае i пас та ян -
нае за хоўван не i вы клю чэн не iх з кнiгi НД праводзiцца па вод ле ра шэн ня ФЗК і за га да
кіраўніка му зея.

139. Пе ра вод ма тэ рыя лаў з фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў у фонд му зей ных
прад ме таў праводзiцца па ра шэнні ФЗК, пе ра вод з ас ноўна га фон ду му зей ных прад ме таў у
фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў маг чы мы пас ля пры няц ця ра шэн ня аб вы клю чэнні
му зей ных прад ме таў з Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь па во ле за га да Мiнiстэрства
куль ту ры.

140. Сыравiнныя ма тэ рыя лы за но сяц ца ў кнiгу ўліку сыравiнных ма тэ рыя лаў згод на з
да дат кам 5 і ў залежнасцi ад вынiкаў да лей шай ап ра цоўкi па ра шэнні ФЗК за но сяц ца ў ас -
ноўны фонд цi фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў.

141. Абрэвiятура му зея i па рад ка вы ну мар па кнізе ўліку фон ду на ву ко ва-да па мож ных
ма тэ рыя лаў і кнізе ўліку фон ду сы равінных ма тэ рыя лаў пра стаўля юц ца на прад ме це.

142. Спісан не ма тэ рыя лаў фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў і фон ду сы равінных
ма тэ рыя лаў ажыц цяўля ец ца па вод ле пісьмо ва га за га да кіраўніка му зея на пад ста ве ра шэн -
ня ФЗК.

ГЛАВА 15
ПАРАДАК УЛІКУ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ У ФІЛІЯЛАХ МУЗЕЯ

143. У му зе ях, якія ма юць філіялы, вяд зец ца цэн траліза ва ны ўлiк му зей ных фон даў у га -
лаўным му зеі.

144. У асоб ных вы пад ках, калi фiлiялы ма юць знач ныя гiстарычна сфармiраваныя збо -
ры, да пус ка ец ца асоб ны ўлік му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый не пас рэд на ў
філіяле, які вяд зец ца ў ад па вед насці з правіламі, вы зна ча нымі дад зе най Інструк цы яй. Ра -
шэн не аб вяд зенні філіялам му зея асоб на га ўліку му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый
пры ма ец ца кіраўніком му зея і афарм ля ец ца за га дам.

Ба за да ных му зей ных фон даў філіяла му зея павінна мець элек трон ную копію ў га лаўным
му зеі, у якой да ныя пас та ян на аб наўля юц ца.

145. Звод ныя да ныя пра рух му зей ных прад ме таў у фiлiяле (вы дад зе ных i пры ня тых на
пас та ян нае за хоўван не) фіксу юц ца ў га да вой спра ваз да чы га лаўно га му зея вы шэй стая чай
арганiзацыi ў адпаведнасцi з пад па рад ка ван нем.

ГЛАВА 16
ЗВЕРКА НАЯЎНАСЦІ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ, НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

З УЛІКОВАЙ ДАКУМЕНТАЦЫЯЙ

146. Музеi аба вя за ны сiстэматычна праводзiць звер ку наяўнасцi му зей ных прад ме таў,
на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў з уліко вай да ку мен та цы яй (да лей – звер ка наяўнасці).

147. Музеi, якiя ма юць калекцыi да 3 ты сяч адзiнак, звер ку наяўнасцi му зей ных прад ме -
таў пра во дзяць што год.

148. Музеi, калекцыi якiх скла да юць 3 ты ся чы і больш адзiнак, што год пра во дзяць звер -
ку наяўнасцi му зей ных прад ме таў па му зей ных ка лек цы ях у адпаведнасцi з пла нам, за -
цверд жа ным кіраўніком му зея.
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Звер ка наяўнасці на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў ад бы ва ец ца раз у тры га ды ў ад па -
вед насці з пла нам, за цверд жа ным кіраўніком му зея.

149. Звер ку наяўнасці праводзiць камiсiя ў склад зе не ме ней 3 ча ла век, пры зна ча ная за -
га дам кіраўніка му зея.

150. Кан чат ко выя вынiкi зверкi наяўнасцi му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый з
уліко вай да ку мен та цы яй фiксуюцца ў ак це зверкі наяўнасці му зей ных прад ме таў з уліко вай
да ку мен та цы яй згод на з да дат кам 36, якi падпiсваецца чле намі камісіі, га лоўным
захавальнiкам фон даў i за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея.

151. У вы пад ку, калi ў вынiку зверкi выяўле ны не да хоп му зей ных прад ме таў, акт зверкi
накiроўва ец ца ў вы шэй стая чую арганiзацыю з да дат кам усёй не аб ход най дакументацыi i
тлу ма чаль най запiскай кіраўніка му зея аб пры чы нах стра ты i пры ня тых ме рах.

ГЛАВА 17
УЛІКОВЫЯ АБАЗНАЧЭННІ (ІДЭНТЫФІКАЦЫЙНЫЯ НУМАРЫ)

152. Ад на ча со ва з за ня сен нем му зей ных прад ме таў, на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў у 
КП, кнігу НД i інвен тар ныя кнiгі на iх пра стаўля юц ца ўлiковыя абазначэннi (ідэн тыфіка -
цый ныя ну ма ры): аб рэвіяту ра му зея, ну мар па КП, КАФ аль бо па кнізе НД, ну мар па інвен -
тар най кнiзе.

153. Прад ме ты, якія не ма юць ідэн тыфіка цый ных ну ма роў, не мо гуць зна ходзіцца ў фон -
дас ховішчах му зея, экс па на вац ца, пе ра да вац ца для экс па на ван ня ў іншыя му зеі і ар ганіза -
цыі, публіка вац ца.

154. Ідэн тыфіка цый ны ну мар на носіцца на тую ча ст ку му зей на га прад ме та, якая не буд зе
бач най пры яго экс па на ванні.

155. У вы пад ку немагчымасцi праставiць улiковыя абазначэннi не пас рэд на на му зей ным
прад ме це іх пра стаўля юць на яго аз даб ленні (ра ме, фу та ра ле, кан вер це, пас пар ту i гэ так да -
лей) у вы гляд зе этыкеткi цi яр лы ка, якi ма цу ец ца да прад ме та.

156. Усе ста рыя этыкеткi, ідэн тыфіка цый ныя ну ма ры на му зей ных прад ме тах ска су юц -
ца пры за ме не iх новымi, але ска соўва юц ца ўмоўным зна кам (ка сым кры жом) чор най туш -
шу, для графiкi – графiтным алоўкам, пры гэ тым яны павiнны лёг ка чы тац ца. Ярлыкi,
этыкеткi i надпiсы ста рых збо раў, якiя ад лю ст роўва юць гiсторыю прад ме та, ска са ван ню
не пад ля га юць.

157. Прад ме ты, якiя паступiлi ў му зей на ча со вае за хоўван не, шыф ру юц ца спрош ча най
тэхнiкай:

на карцiнах шыф ры на но сяц ца алоўкам на падрамнiку;
ма люн ках, гра вю рах – на ад гор це графiтным алоўкам;
скульп ту рах, керамiчных i металiчных вы ра бах, на тканiнах пры ма цоўва юц ца ярлыкi з

улiковымi абазначэннямi.
158. На карцiнах ідэн тыфіка цый ны ну мар пра стаўля ец ца бе лай фар бай на нiжняй план цы

падрамнiка ў ле вым вуг ле, без падрамнiка – на ад ва рот ным ба ку па лат на ў ле вым нiжнiм вуг ле.
На карцiнах, па мер якiх вельмi вялiкi, улiковыя абазначэннi пра стаўля юц ца звер ху i знiзу.

На iконах (дош ках) шыфр i ну мар пра стаўля юц ца бе лай (свет лай) фар бай на тар цы або на
ад ва рот ным ба ку дошкi. На двух ба ко вай iконе шыфр пра стаўля ец ца на тар цы.

159. Акварэлi, малюнкi, гра вю ры, пла ка ты маркіру юц ца штам пам на ад ва рот ным ба ку
прад ме та ў ле вым нiжнiм вуг ле, ну ма ры на но сяц ца графiтным алоўкам. На ма люн ках,
уманцiраваных у ра му, пас пар ту або акан тоўку, шыфр i ну мар дуб лю юц ца на акан тоўцы. У
вы пад ку асаблiва скла да най манцiроўкi, калi рас кан тоўка мо жа прывесцi да паш код жан ня
прад ме та, ідэн тыфіка цый ны ну мар пра стаўля ец ца на акан тоўцы прад ме та, аб чым робiцца
ад па вед ная ад зна ка ў гра фе «Заўвагi» ў інвен тар най кнiзе.

Для гра вюр i ма люн каў на тон кай i праз ры стай або ста рой па пе ры напiсанне ну ма роў даз -
ва ля ец ца толькi на акан тоўцы цi манціроўцы.

На графiчных тво рах за ба ра ня ец ца рабiць надпiсы чарнiлам, туш шу або хiмiчным
алоўкам.

160. Рукапiсы маркіру юц ца толькi мiнiяцюрным штам пам. Ідэн тыфіка цый ны ну мар
пра стаўля ец ца графiтным алоўкам.

161. Кнiгi, часопiсы, аль бо мы з малюнкамi цi фо таз дым камі шыф ру юц ца на ад ва рот ным
ба ку ты туль на га лiста ў пра вым нiжнiм вуг ле. На ад ва рот ным ба ку кож на га лiста аль бо ма
так са ма пра стаўля ец ца ідэн тыфіка цый ны ну мар.

162. Да iкон з ме та лу, кры жоў, а так са ма мiнiяцюр, дроб ных прад ме таў, на якіх не маг чы -
ма праставiць ну ма ры не пас рэд на на прад ме це, пры ма цоўва юць этыкеткi з шчыль на га кар -
до ну су ра вой ніткай.

163. На скульп ту ры (дрэ ва, мар мур, ме тал) ну ма ры ста вяц ца зза ду зле ва ў нiжнiм вуг ле
плiнта алей най фар бай. На дроб най скульп ту ры ўліко выя аба зна чэнні пра стаўля юц ца на
пад до не.
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164. На прад ме тах з ке рамікі, шкла, дрэ ва ідэн тыфіка цый ны ну мар пра стаўля ец ца на
пад до не чор най туш шу i па кры ва ец ца праз ры стым ла кам, пры гэ тым клей мы i маркi, якiя
ма юц ца на прад ме це, павiнны чы тац ца.

165. На прад ме тах, якiя ад чы ня юц ца (скрын ках, та ба кер ках і іншых), улiковыя ну ма ры
ста вяц ца ўнут ры.

166. Ма не ты, медалi, ге мы маркіру юц ца на манцiроўцы i на ўпа коўцы (кан вер тах, фу та -
ра лах, скрын ках).

167. На тканiнах эты кет ка са свет лай матэрыi пры шы ва ец ца з ад ва рот на га бо ку ў ле вым
вуг ле (ды ва ны, ручнiкi, пая сы i іншыя), да прад ме таў (спаднiцы, кашулi) эты кет ка пры шы -
ва ец ца да нiжняга краю спо ду. Ідэн тыфіка цый ны ну мар на эты кет цы пра стаўля ец ца чор най
туш шу.

168. На мэблi ідэн тыфіка цый ны ну мар на носіцца фар бай зза ду ці пад сяд зен нем, з тыль на га
бо ку або да ас ноўнай ра мы (для ста лоў). Для этыкеткi выбiраецца мес ца, не па кры тае ла кам.

169. На аўды ёвізу аль ных ма тэ рыя лах улiковыя абазначэннi пра стаўля юц ца туш шу на
ўпа коўцы. На фотаадбiтках – на ад ва ро це ў ле вым нiжнiм вуг ле. На не га ты вах па ме рам ме -
ней за 9 х 12 мм ідэн тыфіка цый ныя ну ма ры пра стаўля юц ца на кан вер це. На не га ты вах
вялікіх па ме раў даз ва ля ец ца ставіць уліко выя аба зна чэнні туш шу на па лях з эмульсійна га
бо ку ці на ўча ст ку паміж пер фа ра цый нымі ад тулінамі на пер фа ры ра ва най плён цы.

170. На аг ня ст рэль най зброi ідэн тыфіка цый ны ну мар на носіцца на за твор най ка роб цы ці
на ўнут ра ным ба ку спус ка вой планкі; на ха лод най зброi – на эфе се, або на ча ран ку, або на спе -
цы яль ным ме талічным жэ то не. На металiчных прад ме тах – эма ле вай фар бай.

171. Му зей ныя прад ме ты, якія ад но сяц ца да на ту раль на-гіста рыч ных крыніц, маркіру -
юц ца:

тушкi жы вёл – на спе цы яль ных пад вяс ных яр лы ках;
чу ча лы – на пад стаўках, на прэ па ра тах, якiя за клю ча ны ў слоікi цi пас та ян ныя фу та ра -

лы, звон ку слоіка цi фу та ра ла;
гер бар ныя лiсты – на кож ным лiсце ўнiзе зле ва; на гер бар ных лiстах, саб ра ных у аль бом, –

на пер шым лiсце аль бо ма;
геалагiчныя i палеанталагiчныя ўзо ры – не пас рэд на на прад ме тах;
узо ры гле бы – на сцен цы скрынi з маналiтамi цi на бля шан ках i ка роб ках з узорамi;
сы пу чыя ма тэ рыя лы – на ўпа коўцы.

ГЛАВА 18
ДАПАМОЖНЫЯ ФОРМЫ ЎНУТРЫМУЗЕЙНАГА ЎЛІКУ

172. Да па мож ны ўнут ры му зей ны ўлiк вяд зец ца з да па мо гай элек трон най ба зы да ных, а
на пе ры яд яе фарміра ван ня – з да па мо гай уліко вых кар та тэк.

173. Уліко выя кар та тэкі мо гуць быць на ступ ных відаў:
улiковая – ук лю чае фон ды му зея ў па рад ку iх запiсу ў кнiгах пас ту п лен няў;
iнвентарная – ук лю чае му зей ныя прад ме ты ў па рад ку iх запiсу ў iнвентарных кнiгах;
тапаграфiчная – фiксуе мес цаз на ход жан не му зей ных прад ме таў у фондасховiшчах,

экспазiцыях;
сiстэматычная (аўтар ская, iмянная, прад мет ная, геаграфiчная, храналагiчная i iншая);
тэ ма тыч ная – сістэ ма ты зуе му зей ны збор па роз ных тэ мах;
здат чы каў (фондастваральнiкаў);
захаванасцi – фiксуе фiзiчны стан му зей на га прад ме та ў мо мант яго пас ту п лен ня i да лей -

шыя яго зме ны, рэс таўра цыю.
174. Вы шэй ад зна ча ныя кар та тэкі спы ня юць сваё існа ван не з мо ман ту ўклю чэн ня ўсёй

інфар ма цыі аб му зей ных прад ме тах у ба зу да ных на элек трон ных носьбітах.

ГЛАВА 19
ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДАЎ. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

175. Ас ноўнымі сховішчамі му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у Рэс публіцы Бе -
ла русь з’яўля юц ца дзяр жаўныя і пры ват ныя му зеі, іншыя ўста но вы му зей на га ты пу (га ле -
рэі, вы ста вач ныя за лы, за алагічныя са ды, гіста рыч ныя і ар хеа лагічныя паркі і іншыя).

176. Мэ тай му зей на га за хоўван ня з’яўля ец ца за бес пя чэн не ап ты маль ных рэ жы маў і ра цыя -
наль ных сістэм ут ры ман ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у фондасховiшчах, на
экспазiцыях, пад час пе ра мяш чэн няў, іх ахо ва ад раз бу рэн ня, за хвор ван ня, крад зя жоў, іншых
не бяс печ ных аб ставін.

177. Га лоўная ўмо ва за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый – гэ та на леж -
ны бу ды нак, за бяс пе ча ны сістэ мамі ас вят лен ня, аця п лен ня, вен ты ля цыі, кан ды цы яніра -
ван ня, суп раць па жар най бяс пекі, ахо вы, які максімаль на ад па вя дае нор мам за хоўван ня
куль тур ных каш тоўна сцей.

178. Пе ра мяш чэн не му зеяў з па мяш кан няў, спе цы яль на пры зна ча ных для экспазiцый i
фондасховiшчаў, у iншыя, не пры ста са ва ныя для за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей -
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ных ка лек цый, а так са ма вы ка ры стан не бу дын ка му зея (аль бо яго часткi), у тым лiку
фондасховiшча, не па пра мым пры зна чэнні за ба ра ня ец ца.

179. Пры ста са ван не пад фон дас ховішчы па мяш кан няў, якія зна ход зяц ца не пас рэд на пад 
да хам, су та рэн няў, якія не ма юць гідраіза ля цыі, за ба ра ня ец ца.

180. Ахо ва бу дын каў му зеяў, экс пазіцый ных, вы ста вач ных і рэс таўра цый ных па мяш -
кан няў мо жа быць гра мад зян скай, па за ве да мас най, міліцэй скай і камбіна ва най. Яна ажыц -
цяўля ец ца па інструк цыі, якая за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея і пра дуг лед жвае за бес пя -
чэн не бес пе ра пын най кру гла су тач най ахо вы му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый і па -
мяш кан няў му зея.

181. У дзён ны час у музеi павінна дзейнічаць спе цы яль ная служ ба ахо вы (на гляд чыкі
экс пазіцый ных і вы ста вач ных за лаў, пас ты ахо вы і іншыя) у ад па вед насці з унут ры му зей -
нымі інструк цы ямі, улічваю чы спе цыфіку му зея.

182. Асо ба, ад каз ная за ар ганіза цыю ра бо ты му зей ных на гляд чы каў, раз мяр коўвае пас -
ты ўнут ра на га назіран ня паміж імі па ўзгад ненні з га лоўным за ха вальнікам або кіраўніком
му зея, а так са ма за ха вальнікамі экс пазіцый і ча со вых вы ста вак і пас та ян на кан тра люе вы ка -
нан не на гляд чы камі аба вяз каў па ахо ве му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый і па мяш -
кан няў му зея.

183. Дзве ры сховішчаў, экс пазіцый ных за лаў, а так са ма ша фы і вітры ны павінны мець
свой па рад ка вы ну мар, петлі для плом баў, над зей ныя замкі.

184. Пер шыя эк зэм п ля ры клю чоў ад па мяш кан няў фон дас ховішчаў і экс пазіцый ных за -
лаў павінны за хоўвац ца ў спе цы яль ным замк нё ным сей фе. Ключ ад сей фа за хоўва ец ца ў ад -
каз на га дзя жур на га.

185. Вы да ча клю чоў даз ва ля ец ца толькі асо бам, ука за ным у спе цы яль ным рас па ра -
джэнні кіраўніка му зея.

186. Другія эк зэм п ля ры клю чоў зна ход зяц ца ў га лоўна га за ха вальніка або кіраўніка му зея.
Запісы аб вы да чы і вяр танні клю чоў ро бяц ца ў спе цы яль ным жур на ле, які за хоўва ец ца ў

дзя жур на га ўнут ра най ахо вы.
187. Вы нас пламбіраў і пя ча так, клю чоў ад па мяш кан няў му зея з бу дын ка му зея за ба ра -

ня ец ца.
188. Кож ны ад каз ны за ха вальнік павінен мець асабісты пламбір або пя чат ку са сваім ну -

ма рам або зна кам. Пе ра да ча пламбіра і пя чаткі дру гой асо бе за ба ра ня ец ца.
189. Ад крыц цё, за крыц цё і апя чат ван не фон дас ховішчаў ажыц цяўля ец ца за ха -

вальнікамі або га лоўным за ха вальнікам.
190. На кла дан не і зняц це пя ча так ці плом баў без пры сут насці ма тэ ры яль на ад каз най асо -

бы за ба ра ня ец ца, за вы клю чэн нем асоб ных вы пад каў, па якіх пры ма ец ца спе цы яль нае ра -
шэн не кіраўніка му зея.

191. Наяўнасць экс па на таў і стан экс пазіцый ных за лаў (у па чат ку і ў кан цы ра бо ча га дня)
павінны быць зафікса ва ны ма тэ ры яль на ад каз нымі на ву ко вымі суп ра цоўнікамі і му зей нымі 
на гляд чы камі ў спе цы яль ных жур на лах, склад зе ных па фор ме, за цверд жа най му зе ем.

192. Пе ра да ча экс пазіцыі ад дзён най ахо вы да нач ной (пры за крыцці му зея), і на ад ва рот
(пры ад крыцці), ажыц цяўля ец ца ад каз ным дзя жур ным або ма тэ ры яль на ад каз най асо бай і
му зей нымі на гляд чы камі (ці спе цы яль най камісіяй) у ад па вед насці з унут ры му зей най
інструк цы яй, за цверд жа най кіраўніком му зея.

193. Па ра дак ахо вы фон дас ховішчаў зброі вы зна ча ец ца ў ад па вед насці з за ка на даўствам
Рэс публікі Бе ла русь.

194. До пуск у фон дас ховішчы і рэс таўра цый ныя май стэрні па боч ных асоб ажыц цяўля ец -
ца толькі з даз во лу кіраўніка му зея або га лоўна га за ха вальніка па спе цы яль ных раз авых
про пус ках, якія па за кан чэнні на вед ван ня за ста юц ца ў за ха вальніка.

195. Га лоўны за ха вальнік вяд зе жур нал рэгістра цыі на вед вальнікаў фон дас ховішчаў.
196. Аб усіх вы пад ках крад зя жу, паш код жан ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -

цый кіраўнік і (або) га лоўны за ха вальнік му зея, яго за сна вальнік аба вя за ны не адк лад на
праінфар ма ваць Міністэр ст ва куль ту ры.

У вы пад ках крад зя жу кіраўнік му зея павінен звяр нуц ца ў пра ваа хоўныя ор га ны, пра весці
ўлас нае служ бо вае дас ле да ван не і прад ставіць у Міністэр ст ва куль ту ры ўсю не аб ход ную да ку -
мен та цыю ў за леж насці ад пры чын зда рэн ня: акт зда рэн ня (крад зеж, ава рыя, па жар і іншае),
які скла да ец ца ў мо мант выяўлен ня і фіксуе аб ставіны паш код жан ня ці стра ты му зей ных прад -
ме таў, да ку мен ты аб ме рах, пры ня тых па фак це зда рэн ня, за клю чэн не спе цы ялістаў аб мас тац -
кай і гісто ры ка-куль тур най каш тоўнасці му зей ных прад ме таў, фо таз дымкі му зей ных прад ме -
таў, ак ты ад па вед ных служ баў (па жар най інспек цыі, тэхнічных служ баў і іншых).

ГЛАВА 20
АБСТАЛЯВАННЕ ЭКСПАЗІЦЫЙНЫХ ЗАЛАЎ

197. Аб ста ля ван не экс пазіцый ных за лаў павінна пра дуг лед жваць ства рэн не ўмоў для дэ -
ман ст ра цыі му зей ных прад ме таў, а так са ма за бяс печ ваць іх за ха ва насць ад на ту раль на га
зно су, паш код жан няў і крад зя жоў.
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198. Экс пазіцый ны інвен тар робіцца з улікам га ба ры таў і вагі экс па на таў і павінен быць
тры ва лым і ўстойлівым.

199. Унікаль ныя, асабліва каш тоўныя і крохкія экс па на ты, а так са ма ра ры тэт ную зброю
за ба ра ня ец ца экс па на ваць у ад кры тым за хоўванні. Вітры ны і ша фы для такіх экс па на таў
павінны быць аб ста ля ва ны сігналіза цы яй.

200. Экс пазіцый ная мэб ля павінна раз мяш чац ца ў ад носінах да ак на такім чы нам, каб
паз бавіць экс па на ты ад узд зе ян ня пра мых со неч ных пра мя нёў.

201. Му зей нае аб ста ля ван не ўсіх ты паў у экс пазіцыі павінна быць іза ля ва на ад пы лу.
202. Раз мяш чэн не экс па на таў паблізу аця п ляль ных пры бо раў і вен ты ля цый ных ад тулін

за ба ра ня ец ца.
203. Аб ста ля ван не ча со вых вы ста вак павінна быць ней траль ным па фор ме і разліча ным

на шмат ра зо вае вы ка ры стан не для роз ных ка тэ го рый экс па на таў.

ГЛАВА 21
ФОНДАСХОВІШЧЫ І ІХ АБСТАЛЯВАННЕ

204. Фон дас ховішчы му зеяў раз мяш ча юц ца ў спе цы яль на аб ста ля ва ных сховішчах з
вен ты ля цы яй, кан ды цы яніра ван нем і суп раць па жар ным аб ста ля ван нем.

205. Плош ча фон дас ховішчаў вы зна ча ец ца з улікам:
скла ду му зей ных фон даў;
сту пені дас туп насці му зей ных ка лек цый для пра цы з імі (ад кры тае за хоўван не фон даў ці

за хоўван не, разліча нае на аз на ям лен не і вы ву чэн не ка лек цый толькі спе цы ялістамі);
што га до ва га пры ро сту ка лек цый па ка тэ го ры ях;
ком плекс насці фон да вых па мяш кан няў.
206. Пры му зей ных фон дас ховішчах мэ таз год на мець на ступ ныя да дат ко выя гру пы па -

мяш кан няў:
офісныя – для пра цы за ха вальнікаў;
для да ве дач най да ку мен та цыі;
для ра бо ты на вед вальнікаў;
для ча со ва га за хоўван ня прад ме таў;
іза ля тар.
207. Му зей нае аб ста ля ван не ў фон дас ховішчах раз мяш ча ец ца такім чы нам, каб дзвяр -

ныя і акон ныя праё мы за ста валіся сва бод нымі.
208. Раз мяш чэн не му зей на га аб ста ля ван ня ў фон дас ховішчах павінна быць на ад ле гласці 

не ме ней за 10–15 см ад сцен і ад пад логі.
209. Му зей нае аб ста ля ван не для за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый

робіцца з ме та лу або су хо га дрэ ва, ап ра ца ва на га ан ты сеп тыч нымі прэ па ра тамі.
210. Драўля нае аб ста ля ван не пад ля гае пе рыя дыч на му аг ля ду для свое ча со ва га выяўлен -

ня шкоднікаў драўніны.
211. Фон дас ховішчы му зеяў павінны быць аб ста ля ва ны зам камі, ап ламбіра ва ны і апя ча -

та ны.

ГЛАВА 22
РЭЖЫМЫ ЗАХОЎВАННЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ.

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

212. Рэ жы мы за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый ус та наўліва юць на -
ву ко ва аб грун та ва ныя ўмо вы за хоўван ня, што за бяс печ ва юць доўга тэрміно вае існа ван не му -
зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, за ма руд жва юць на ту раль ныя пра цэ сы ста рэн ня
ма тэ рыя лаў, з якіх яны зроб ле ны.

213. Рэ жы мы за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый павінны за бяс печ -
ваць не да пуш чэн не:

рэз ка га хістан ня і па ру шэн ня нор маў тэм пе ра ту ры і вільгот насці;
шкод на га ўздзе ян ня свят ла або не да хо пу яго;
за бруд жван ня па вет ра шкод нымі га замі, са жай, пы лам;
узд зе ян ня біялагічных шкоднікаў;
няд бай на га абы ход жан ня з му зей ным прад ме там, якое вяд зе да ме ханічных паш код жан -

няў;
не на леж на га за хоўван ня і вы ка ры стан ня гэ тых прад ме таў;
не свое ча со вай рэс таўра цыі прад ме таў аль бо няя кас на га пра вяд зен ня рэс таўра цый ных

ме рап ры ем ст ваў.
214. Рэ жы мамі за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый з’яўля юц ца: тэм -

пе ра тур на-вільгот нас ны, свет ла вы, біялагічны рэ жы мы.
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ГЛАВА 23
ТЭМПЕРАТУРНА-ВІЛЬГОТНАСНЫ РЭЖЫМ

215. З мэ тай за бес пя чэн ня ўмоў для доўга тэрміно вай за ха ва насці му зей ных прад ме таў і
му зей ных ка лек цый яны павінны раз мяш чац ца толькі ў бу дын ках, якія ма юць сістэ му кан -
ды цы яніра ван ня. У бу дын ках, якія не ма юць ад па вед на га аб ста ля ван ня, тэм пе ра тур -
на-вільгот нас ны рэ жым пад трымліва ец ца пры да па мо зе аця п ляль най сістэ мы, пра вет ры -
ван ня, увільгат няльнікаў і асу шальнікаў.

216. Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў му зей ных па мяш кан нях пры ком плекс ным за -
хоўванні му зей ных прад ме таў з роз ных ма тэ рыя лаў павінна быць у ме жах 18 ± 1 °С. Ап ты -
маль ныя ўмо вы ад нос най вільгот насці пры ком плекс ным за хоўванні му зей ных прад ме таў з
роз ных ма тэ рыя лаў – 55 ± 5 %.

Не аб ход ная тэм пе ра ту ра пры паа соб ным за хоўванні:
для ме та лу – +18–20 °С;
шкла, ке рамікі, эма лей – +18–20 °С;
каш тоўных і паўкаш тоўных ка мя нёў – +15–18 °С;
дрэ ва – +15–18 °С;
тканіны – +15–18 °С;
ску ры, пер га мен ту, фут ра – +16–18 °С;
косці, ро гу – +14–15 °С;
па пе ры – +17–19 °С;
жы вапісу – +12–18 °С;
чор на-бе лых фо таз дым каў – +12 °С;
ка ля ро вых фо таз дым каў – +5 °С.
Не аб ход ная вільгот насць пры паа соб ным за хоўванні:
для ме та лу – 50 %;
шкла, эмалі, ке рамікі – 55–65 %;
каш тоўных і паўкаш тоўных ка мя нёў – 50–55 %;
дрэ ва – 50–60 %;
тканіны – 55–60 %;
ску ры, пер га мен ту, фут ра – 50–60 %;
косці, ро гу – 55–65 %;
па пе ры – 50–55 %;
жы вапісу – 60–70 %;
чор на-бе лых фо таз дым каў – 40–50 %;
ка ля ро вых фо таз дым каў – 40–50 %.
217. Для за хоўван ня асоб ных прад ме таў ар хеа логіі, міне ра лаў, каш тоўных ме та лаў і ка -

мя нёў, ка лек цый з во ла ва, вос ку, пла стыліну і іншых не аб ход ны асоб ны тэм пе ра тур -
на-вільгот нас ны рэ жым у ад па вед насці з правіламі за хоўван ня аз на ча ных ма тэ рыя лаў.

218. Для рэгістра цыі тэм пе ра ту ры і вільгот насці ў кож ным фон дас ховішчы і экс пазіцый -
най за ле не аб ход на ўста ля ваць пры бо ры для вы мя рэн ня тэм пе ра ту ры і вільгот насці (псіхро -
мет ры, гігро мет ры, тэр мо мет ры і гігро гра фы, іншыя).

219. Па каз чыкі тэм пе ра ту ры і вільгот насці рэгістру юц ца ад па вед на з правіламі, пра дуг -
лед жа нымі ўнут ры му зей най інструк цы яй.

220. Уся ля кая зме на тэм пе ра тур на-вільгот нас на га рэ жы му ажыц цяўля ец ца па волі і пас -
ту по ва. Пры пе ра мяш чэнні му зей ных прад ме таў з ад на го бу дын ка ў іншы не аб ход на пра дуг -
лед зець ства рэн не ўмоў, якія за бяс печ ва юць пас ту по вую акліма ты за цыю.

ГЛАВА 24
СВЕТЛАВЫ РЭЖЫМ

221. Аб ста ля ван не фон дас ховішчаў, экс пазіцый ных і вы ста вач ных за лаў павінна за бяс -
пе чыць максімаль на маг чы мую ахо ву му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый ад шкод на -
га ўздзе ян ня со неч на га свят ла. Для гэ та га ўсе во кны ў па мяш кан нях, дзе ўтрымліва юц ца му -
зей ныя прад ме ты, павінны быць за бяс пе ча ны су час ным за цям няль ным аб ста ля ван нем
(што рамі, жа люзі і іншым).

222. Не да пуш чаль на ўздзе ян не пра мых со неч ных пра мя нёў на ўсе віды ма тэ рыя лаў, і
перш за ўсё на не ар ганічныя ма тэ рыя лы, а так са ма на каш тоўныя ме та лы і каш тоўныя ка -
мяні, міне ра лы, вы ра бы з па пе ры, жы вапіс, графіку і ка ля ро вае шкло.

223. Для ўсіх відаў графікі, кніг, ру капісных ма тэ рыя лаў, фо таз дым каў, тканін, ба -
танічных і за алагічных ка лек цый, ску ры ас вят ляль насць му зей ных па мяш кан няў павінна
зна ходзіцца ў ме жах 50–75 люкс. Для ўсіх ас татніх му зей ных прад ме таў – 75 люкс.

224. Не рэ ка мен ду ец ца вы ка ры стан не ў му зе ях люміне сцэнт ных лям паў. Най больш па -
жа да на вы ка ры стоўваць лям пы на паль ван ня.

225. Пры вы ка ры станні лям паў на паль ван ня апошнія павінны раз мяш чац ца на та кой ад -
ле гласці, каб не на гра ваць па верх ню му зей на га прад ме та.
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ГЛАВА 25
БІЯЛАГІЧНЫ РЭЖЫМ

226. Біяпаш код жанні – гэ та не па жа да ныя зме ны ў ха рак та ры сты ках ма тэ рыя лу,
выкліка ныя ўздзе ян нем жы вых ар ганізмаў (аген таў біяпаш код жан няў): мікра ар ганізмаў,
на ся ко мых, гры зу ноў.

Га лоўны на пра мак у галіне ахо вы му зей ных ка лек цый ад біяпаш код жан няў – рэ гу ляр -
ныя прафілак тыч ныя ме рап ры ем ст вы.

227. Не аб ход на свое ча со ва выяўляць ачагі па ра жэн ня. Наяўнасць біялагічна га паш код -
жан ня ці яго ве ра год насць мож на кан ста та ваць на пад ста ве выяўлен ня як саміх аген таў
біяпаш код жан ня, так і сля доў іх жыц цяд зей насці. У му зей най прак ты цы гэ та мо гуць быць
як вынікі бы лой жыц цяд зей насці роз ных ар ганізмаў да пас ту п лен ня прад ме та ў му зей ны
фонд, так і прая вы ак тыўна га ўздзе ян ня на яго ў пра цэ се за хоўван ня ці экс па на ван ня.

Му зей ныя прад ме ты павінны рэ гу ляр на пра гля дац ца на наяўнасць біяпаш код жан няў.
228. Ас ноўны ме тад ба раць бы з біяпаш код жан нямі – гэ та пра духілен не пранікнен ня ў фон -

дас ховішчы і му зей ныя экс пазіцыі на ся ко мых, гры зу ноў, спо раў гры боў; ска ра чэн не маг чы -
мых крыніц іх хар ча ван ня; вы ка нан не агуль ных санітар на-гігіенічных пат ра ба ван няў.

229. Га лоўнай умо вай прэ вен тыўных (прафілак тыч ных) за ха даў для вы клю чэн ня вы пад -
каў біяпаш код жан няў з’яўля ец ца за хоўван не рэ ка мен да ва на га для му зея тэм пе ра тур -
на-вiльготнаснага рэ жы му.

Нель га да пус каць рэзкіх змен тэм пе ра ту ры, бо гэ та выклiкае ўтва рэн не вод на га кан дэн -
са ту на паверхнi прад ме таў, які спры яе пра ра стан ню спор гры боў (для рос ту многім з іх дас -
тат ко ва вільгаці, што зна ходзіцца ў па вет ры), а так са ма дае не аб ход ную для жыц цяд зей -
насці ва ду не ка то рым на ся ко мым (цук ро вая рыб ка, пру сакі).

230. Но выя пас ту п ленні му зей ных прад ме таў павінны быць до б ра ачыш ча ны ад за бруд -
жан няў, пах якіх мо жа пры вабліваць на ся ко мых. За бруд жа насць паверхнi му зей ных прад -
ме таў, аб ста ля ван ня (на ват у вы гляд зе пы лу) ства рае спры яль нае ася родд зе для развiцця
мiкраарганiзмаў, якія вы ка ры стоўва юць ма тэ ры ял як хар чо вы суб страт ці пра дук тамі жыц -
цяд зей насці псу юць вон ка вы вы гляд, выкліка юць пра цэ сы біяка розіі.

231. Но выя пас ту п ленні му зей ных прад ме таў павінны да змяш чэн ня ў фон дас ховішча
накіроўвац ца ў спе цы яль ны іза ля тар (іза ля ва нае па мяш кан не) і там пра ходзіць прафілак тыч -
ны аг ляд, абез за раж ван не ў вы пад ку не аб ход насці. Для пра веркі на за ра жа насць ша ша лем
прад ме ты вы трымліва юць у іза ля та ры не менш ад на го лет ня га се зо на (з чэр ве ня па жнівень).

232. Для пра духілен ня пранікнен ня на ся ко мых у цё п лы пе ры яд го да форткі, во кны, вен -
ты ля цый ныя ад туліны ў фон дас ховішчах і экс пазіцый ных за лах павінны быць за цяг ну ты
сет кай з па ме рамі ячэ ек дыя мет рам не больш за 1 мм.

233. З мэ тай аб ме жа ван ня дос ту пу на ся ко мых да ка лек цый, ася дан ня пы лу з грыб нымі
спо рамі ша фы, вітры ны ўшчыль ня юц ца спе цы яль най тканінаю, аб ста лёўва юц ца ды халь -
ным фільтрам з та кой жа тканіны.

234. Ап ра ца ва ныя прад ме ты для па пя рэд жан ня рэ цы ды ву паш код жан ня цвіллю ці на ся ко -
мымі павiнны быць аба вяз ко ва змеш ча ны ва ўмо вы ад па вед на га тэм пе ра тур на-вiльготнаснага
рэ жы му.

235. Для асоб ных відаў му зей ных прад ме таў пра во дзяц ца спе цыфічныя ме рап ры ем ст вы:
235.1. му зей ныя прад ме ты з тканіны, ад зен не, шку ры жы вёл па жа да на за хоўваць у пад -

ве ша ным ста не, бо пас лой нае за хоўван не ства рае спры яль ныя ўмо вы для за паўзан ня лічы -
нак ску рае даў;

235.2. ды ва ны, га бе ле ны, су воі сук на прак лад ва юц ца га зап ранікаль най па пе рай, пе рас -
це ле най сло ем па пе ры, на сы ча най су мес сю га зы ці шкіпіна ру (1:2), злёг ку пад су ша най, а за -
тым на круч ва юц ца на драўля ны ці ме талічны вал;

235.3. для афарм лен ня экс пазіцыі, вітрын, вы ста вак, пры ўпа коўцы не аб ход на вы клю -
чаць з ліку да па мож ных ма тэ рыя лаў тканіны, якія ўтрымліва юць воўну. Трэ ба аб ме жа ваць
вы ка ры стан не ма тэ рыя лаў з варсістаю, рых ла ва лакністаю, шур па таю струк ту рай па верхні
як спры яль ных рас паўзан ню лічы нак ску рае даў, пры дат ных для адк ладкі іх яек;

235.4. не аб ход на па маг чы масці паз бя гаць вы яз ных вы ста вак у вя сен не-летні пе ры яд,
калі ад бы ва ец ца вы лет боль шасці на ся ко мых;

235.5. тар цы, мес цы су тык нен ня драўля ных па верх няў му зей на га аб ста ля ван ня павінны
быць аба ро не ны ла ка фар ба вым па крыц цём;

235.6. ад па ра жэн ня не ка то рым відам пільшчы ка мо жа аба раніць вы ка ры стан не сас та -
ваў на ас но ве бу ры, бор най кісла ты, вод ныя рас тво ры якіх до сыць эфек тыўныя суп раць пру -
са коў, му ра шак. По суд з рас тво рам змяш ча юць у зацішных мес цах;

235.7. адзін з ас ноўных спо са баў прафілак тыкі паш код жан няў мол лю, не ка то рымі
іншымі на ся ко мымі – вы ка ры стан не рэ пе лен таў – рэ чы ваў, якія ма юць уласцівасць ад га -
няць на ся ко мых. Ад нак вы ка ры стан не іх най больш мэ таз год на ў вы пад ках, калі не па жа да -
на вы ка ры стан не інсек ты цыд ных прэ па ра таў (на экс пазіцыі, у пра цоўным па мяш канні);

235.8. для ад па лох ван ня гры зу ноў і не ка то рых на ся ко мых мо жа эфек тыўна вы ка ры -
стоўвац ца ульт ра гук. З гэ тай мэ тай ка ры ста юц ца спе цы яль нымі пры бо рамі, у тым ліку бы та -
вымі;
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235.9. для пра духілен ня з’яўлен ня ў му зей ных бу дын ках га лу боў, гнёз ды якіх з’яўля юц -
ца крыніцай за ра жэн ня па мяш кан ня мол лю, ску рае дамі, аб мя жоўва ец ца дос туп да маг чы -
мых мес цаў гнез да ван ня ці вы ка ры стоўва юц ца спе цы яль ныя сістэ мы для да хаў, за сна ва ныя
на пра пус канні па пра ва дах сла ба га элек трыч на га то ку;

235.10. пры азе ля ненні тэ ры то рыі, пры лег лай да му зей ных бу дын каў, не аб ход на аб мя -
жоўваць вы ка ры стан не раслін з ся мей ст ва ру жа к вет ных (ве рабіна, глог, шып шы на, спірэя),
а так са ма па ра со на вых (сныць), кветкі якіх пры вабліва юць жу коў-ску рае даў у пе ры яд лё ту,
па вы ша юць іх кан цэн тра цыю паблізу му зея;

235.11. пры лег лыя да тэ ры то рыі му зея часткі пар ка вай, ляс ной, азе ля няль най зо ны
павінны рэ гу ляр на ачыш чац ца ад су ха стою як ад ной з крыніц за ра жэн ня дрэ ва раз бу раль -
нымі на ся ко мымі.

236. Ме рап ры ем ст вы па знішчэнні аген таў біяпаш код жан няў у му зей ных бу дын ках і па -
мяш кан нях павінны ажыц цяўляц ца толькi вопытнымi, з ве дан нем спецыфiкi пра цы,
спецыялiстамi.

ГЛАВА 26
СУПРАЦЬПАЖАРНЫ РЭЖЫМ ЗАХОЎВАННЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ

КАЛЕКЦЫЙ

237. Для па пя рэд жан ня па жа раў не аб ход на вы кон ваць усе правілы суп раць па жар на га
рэ жы му ў му зеі, у тым ліку:

ажыц цявіць во гне стой кую прапітку драўля ных пе ра крыц цяў;
за бяс пе чыць правільнае раз мяш чэн не аб ста ля ван ня;
за бяс пе чыць наяўнасць і на леж ны стан суп раць па жар на га інвен та ру, сістэм аўта ма тыч -

на га па жа ра ту шэн ня і сігналіза цыі;
пра водзіць пас та ян ны кан троль за ста нам элек тра се так.
238. У фон дас ховішчах павінны быць па зна ча ны ша фы і вітры ны, у якіх зна ход зяц ца му -

зей ныя прад ме ты, якія пад ля га юць пер ша чар го вай эва куа цыі ў экс трэ маль ных умо вах.

ГЛАВА 27
КОМПЛЕКСНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ

239. Пры не маг чы масці за бяс пе чыць паа соб нае за хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей -
ных ка лек цый з роз ных ма тэ рыя лаў да пус ка ец ца іх ком плекс нае за хоўван не.

240. У сховішчах ком плекс на га за хоўван ня да пуш чаль ная вільгот насць не павінна пе ра -
вы шаць 50–65 %.

241. Усе ма тэ рыя лы, якія не пе ра но сяць свят ла (тканіны, па пе ра, кнігі, фо та ма тэ рыя лы,
тво ры з вы ка ры стан нем не тры ва лых фар баў), павінны быць раз меш ча ны ў спе цы яль ным аб -
ста ля ванні, якое пе раш кад жае пранікнен ню свят ла.

242. У вы пад ку зніжэн ня ці па вы шэн ня да пуш чаль на га ўзроўню вільгот насці пры ком -
плекс ным за ха ванні не аб ход на вы ка ры стоўваць сродкі агуль на га яе па вы шэн ня ці паніжэн -
ня, якія звы чай на ўжы ва юц ца му зе ямі.

243. Пры за хоўванні ком плек саў ма тэ рыя лаў, на прык лад геа лагічных i ба танічных груп
i іншых, ад да ец ца пе ра ва га скла даю чым ма тэ рыя лам (гле ба вым, за алагічным, ба танічным i
іншым). Як у экс пазіцыі, так i ў фон дах такія ма тэ рыя лы павінны зна ходзіцца ў вітры нах
(ша фах), якія гер ме тыч на за чы ня юц ца.

ГЛАВА 28
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З ПАПЕРЫ (ДАКУМЕНТАЛЬНЫ ФОНД,

РЭДКІЯ КНІГІ, РУКАПІСЫ)

244. Пры ар ганіза цыі за хоўван ня му зей ных прад ме таў на па пя ро вай ас но ве не аб ход на
ўлічваць, што па пе ра раз бу ра ец ца пад узд зе ян нем свят ла, а так са ма ад стра ты вільгаці. За ба -
ра ня ец ца:

за хоўваць му зей ныя прад ме ты з па пе ры i на па пя ро вай ас но ве ў ад кры тым вы гляд зе на
ста лах, паліцах, стэ ла жах;

пе рагінаць аз на ча ныя ма тэ рыя лы (ак ра мя карт, якія за ма ца ва ны мяк кай тканінай, асоб -
ных архіўных да ку мен таў, якія ма юць на ту раль ныя пе рагіны), скруч ваць ix;

пры ма цоўваць кноп камі цi цвікамі графічныя лісты, загінаць аўтарскія палі ці ад ра заць ix;
прык лей ваць графічныя лісты цал кам на кар дон аль бо прык лей ваць паш парт не пас рэд на 

на палі ма люн ка цi гра вю ры;
вы ка ры стоўваць клей аль бо клей кую стуж ку фаб рыч най вы твор часці не пас рэд на для за -

ма ца ван ня тво раў графікі.
245. У мэ тах пра духілен ня ўздзе ян ня свят ла i пы лу ма тэ рыя лы з па пе ры павінны за -

хоўвац ца ў шчыль на за чы не ных ша фах з паліцамі i шуф ляд камі, якія лёг ка вы цяг ва юц ца.
246. Да ку мен ты ма лых па ме раў за хоўва юц ца ў кан вер тах з па пе ры ці пап ках. Кож ная

пап ка, кан верт павінны мець вопіс да ку мен таў.
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247. Ру капісныя кнігі (на пер га мен це i на па пе ры), ста рад ру ка ва ныя кнігі за хоўва юц ца ў
спе цы яль ных ша фах, пап ках, ка роб ках, якія за бяс печ ва юць ix аба ро ну ад свят ла i пы лу.

248. Скруткі за хоўва юц ца ў спе цы яль ных пап ках га ры зан таль на аль бо на кру ча нымі на
ад па вед ны валік і ў фу та ра ле.

249. Рас клее ныя часткі скрут каў за хоўва юц ца ў пап ках не бо лей за 50–60 лістоў у кож -
най. Рас клей ка скрут каў даз ва ля ец ца толькі ў вы пад ку над звы чай най не аб ход насці пас ля
ну ма ра цыі склее ных лістоў.

250. Пра ца з ру капіснымі і ста рад ру ка ва нымі кнігамі пра водзіцца на мес цах, аб ста ля ва -
ных ста ламі ці пюпітрамі.

251. Па мяш канні, у якix экс па ну юц ца прад ме ты дад зе най гру пы ма тэ рыя лаў, не аб ход на
аба ра няць ад пра мых со неч ных пра мя нёў, яр ка га дзён на га свят ла i скраз ня коў.

ГЛАВА 29
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З ТКАНІНЫ, СКУРЫ, КОСЦІ

252. Тканіны павінны за хоўвац ца асоб на па вод ле ма тэ рыя лаў (шоўк, воўна, ба ваўня на -
па пя ро выя тканіны) у глухіх ша фах, гар дэ ро бах, ка мо дах, куф рах, скры нях. Вы клю чэн не
ад нос на асоб на га за хоўван ня скла да юць ком плек сы з роз ных ма тэ рыя лаў, якія мэ таз год на
тры маць у ад ной ша фе.

253. За хоўваць тканіны не аб ход на без пе рагінаў i пе рак лад ваць міка лент най па пе рай.
254. Кас цю мы і верх няе ад зен не за хоўва юц ца ў ша фах на пле чы ках ад па вед на крою

ад зен ня.
255. Га лаўныя ўбо ры за хоўва юц ца на драўля ных, кар дон ных бал ван ках ці бал ван ках з

ар ганічна га шкла, а пры ix ад сут насці га лаўныя ўбо ры шчыль на набіва юц ца міка лент най па -
пе рай, каб не страцілі сва ёй фор мы. Мэ таз год на за хоўваць га лаўныя ўбо ры ў ша фах i ў асоб -
ных для кож на га кар дон ных аль бо фа нер ных фу та ра лах.

256. Шпа ле ры i ды ва ны за хоўва юц ца на ка та нымі на вал дыя мет рам да 10 см вон ка вым
бо кам унутр. Вал павінен мець на тар цах кру жа лы дыя мет рам да 15 см для апо ры ў ля жа чым
вы гляд зе, пры раз мяш чэнні ва лоў з ды ва намі на кран штэй нах яны ро бяц ца без кру жа ла. Па -
мер ва ла павінен быць даўжэй шым за шы ры ню ды ва на на 25–30 см. Вал з на ка та нымі ды ва -
намі ці шпа ле рамі абк лад ва ец ца тоўстай па пе рай аль бо ба ваўня най тканінай i аб вяз ва ец ца.

Звер ху на вал на кат ва ец ца па пя ро вы аль бо ба ваўня ны ча хол.
257. Сцягі не аб ход на за хоўваць на кру ча нымі на дрэўка ў чах лах. Вы клю чэн не скла да -

юць сцягі, вы явы i надпісы на якіх зроб ле ны фар бамі. Ix мэ таз год на за хоўваць га ры зан таль -
на на паліцах у раз гор ну тым вы гляд зе.

258. Прад ме ты з за ла тым, срэб ным, жам чуж ным i іншым рэль еф ным шыц цём i з фу тра -
вымі ўпры го жан нямі за хоўва юц ца асоб на ад іншых му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый. Кож ны прад мет пе рак лад ва ец ца па пе рай, паміж імі на лад жва юць прак лад ку з байкі ці
не калькіх пла стоў міка лент най па пе ры.

259. Ша фы, ка мо ды, куф ры i скрыні, у якіх за хоўва ец ца тканіна, не аб ход на сістэ ма тыч -
на пра вет ры ваць, чысціць і абціраць.

260. Паз баўлен не тканін ад пы лу робіцца з пе рас ця ро гай ад паш код жан няў і пад на гля -
дам рэс таўра та раў.

261. Вы ра бы са ску ры за хоўва юц ца ў ша фах, пры вы твор часці якіх не ўжывaлicя драўля -
на ст руж ка выя пліты.

262. Ад зен не са ску ры за хоўва ец ца на пле чы ках з ват нымі прак лад камі.
263. Га лаўныя ўбо ры і абу так са ску ры кла дуц ца ў асоб ныя скрынкі на бал ван ках ад па -

вед най фор мы.
264. Плоскія прад ме ты пе рак ла да юц ца па пе рай або тканінай.
265. Му зей ныя прад ме ты з косці за хоўва юц ца ў зашк лё ных ша фах, якія пе рас це ра га юць

ад пранікнен ня пы лу, у свет лых па мяш кан нях.
266. Мініяцю ры на сла но вай косці, якія на ма ля ва ны ак ва рэл лю, за хоўва юц ца пад шклом 

у ап ра ве ці ў акан тоўцы, што паз баўляе ix ад пра мо га ўздзе ян ня свят ла i ахоўвае фар бы.
267. За ба ра ня ец ца вы ка ры стоўваць вільгот ныя ану чы для выціран ня пы лу на прад ме тах

з косці. З мініяцюр пыл вы водзіцца вы ключ на мас та ком-рэс таўра та рам.

ГЛАВА 30
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З ДРЭВА

268. Драўля ная скульп ту ра, ку фэркі вялікіх па ме раў, прасніцы i ана лагічныя прад ме ты
за хоўва юц ца на стэ ла жах аль бо на паліцах, якія па кры ты ліно ле умам цi пла сты кам.

269. Драўля ная разь ба, рэшткі бу даўніча га дэ ко ру, драўля ныя ал тар ныя бра мы і іншыя
буй ныя прад ме ты за хоўва юц ца раз ве ша нымі на стэн дах або спе цы яль ных кан тэй не рах.

270. Прад ме ты з дрэ ва: на чын не, по суд, лялькі, мэб ля, ра мы карцін i іншае за хоўва юц ца
ў ша фах, на стэ ла жах, якія ад па вя да юць іх па ме рам.
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271. Транс парт ныя сродкі (з дрэ ва і ком плек су ма тэ рыя лаў) за хоўва юц ца на ка лод ках.
272. Рэшткі прад ме таў, якія ад валіліся пры пе ра мяш чэнні ці іншым узд зе янні на мэб лю,

ма цу юц ца на мес ца з поўнай ат ры бу цы яй для да лей шай пра цы рэс таўра та раў.
273. Паз баўлен не ад пы лу драўля ных пред ме таў, у тым ліку паліра ва ных, з разь бою, па -

за ло таю, паліхром ным роспісам, ажыц цяўля ец ца мяккім флей цам, які аб горт ва ец ца мар -
ляю, пры ад на ча со вым вы ка ры станні пы ла со са.

274. Скраз ное пра вет ры ван не па мяш кан няў, дзе за хоўва юц ца прад ме ты з дрэ ва, з’яўля -
ец ца не да пуш чаль ным.

ГЛАВА 31
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З КЕРАМІКІ, ШКЛА, ВАПНЯКУ, МАРМУРУ, 

ГІПСУ

275. Прад ме ты не вялікіх па ме раў з ке рамікі, шкла, вап ня ку, гіпсу, мар му ру i іншых па -
доб ных ма тэ рыя лаў (у тым ліку скульп ту ра) за хоўва юц ца на паліцах у зашк лё ных ша фах.
Паліцы павінны быць вы раб ле ны з дрэ ва.

276. Фар фо ра выя, фа ян са выя i ке рамічныя та леркі і міскі вялікіх па ме раў не аб ход на за -
хоўваць вер ты каль на ў спе цы яль ных драўля ных «гра бень чы ках».

277. Не калькі плоскіх прад ме таў да пус ка ец ца ставіць адзін на адзін, але не бо лей шасці,
пе рак ла даю чы іх мяк кай па пе рай, склад зе най у не калькі ра доў, фла нэл лю, каб паз бег нуць
паш код жан ня палівы ці роспісу.

278. Нель га паміж прад ме тамі з ке рамікі i шкла ставіць прад ме ты з іншых ма тэ рыя лаў
(на прык лад, з ме та лу).

279. Вялікія рэ чы з не паліва на га фар фо ру («бісквіту») і ке рамікі за хоўва юц ца пад каўпа -
камі ці чах ламі з тоўстай тканіны на стэ ла жах аль бо пад стаўках.

280. По рыс тая ке раміка без палівы пат ра буе асабліва дак лад най аба ро ны ад пы лу i
вільгаці.

281. Шкло нель га мыць ва дою (яна спры яе вы мы ван ню со лей, якія ўва ход зяць у яго
склад), яго не аб ход на ап ра цоўваць рэк тыфіка ва ным спіртам. Пра ца ваць са шклом трэ ба ў
паль чат ках з тканіны.

ГЛАВА 32
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З МЕТАЛУ

282. Нумізма ты ка (ма не ты, ме далі, ор дэ ны, жэ то ны, значкі i іншае) за хоўва юц ца ў ша -
фах, аб ста ля ва ных плоскімі скры нямі-лат камі, якія вы цяг ва юц ца. Прык лад ная вы шы ня
скрыні 3–5 см. На кож ны ла ток клад зец ца эты кет ка з аба зна чэн нем коль касці ма нет.

283. Да пуш чаль на за хоўван не плоскіх прад ме таў нумізма тыкі ў спе цы яль ных кан вер -
тах, зроб ле ных з тоўстай па пе ры. Кан вер ты ста вяц ца вер ты каль на ў скрыні ад па вед ных па -
ме раў. Дад зе ныя аб прад ме це па зна ча юц ца на вон ка вым ба ку.

284. Гадзіннікі, кан дэ ляб ры, на столь ныя ўпры го жанні пры за хоўванні па-за ша фамі
павінны зна ходзіцца пад каўпа камі.

285. Ша фы, у якіх за хоўва юц ца прад ме ты з ка ля ро вых i чор ных ме та лаў, павінны быць
вы раб ле ны з ліста вых па род дрэ ва.

286. Пры ра бо це з ме талічнымі прад ме тамі ўжы ва юц ца ніця ныя паль чаткі.
287. Ме талічныя прад ме ты, якія за хоўва юц ца на ад кры тых паліцах, за кры ва юц ца ад пы -

лу тканінай ці міка лент най па пе рай.
288. Ме талічныя прад ме ты нель га мыць ва дой. Яны пад ля га юць ачы ст цы спе цы яль нымі

рас тво рамі, якая пра водзіцца му зей нымі кан сер ва та рамі-рэс таўра та рамі.

ГЛАВА 33
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ АЎДЫЁВІЗУАЛЬНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

289. Не га ты вы, якія толькі што на бы ты му зе ем, пад ля га юць аба вяз ко вай пра мыўцы ў
пра точ най вад зе ад рэш так гіпа сульфіту.

290. Не га ты вы i дыя пазіты вы за хоўва юц ца ў ме талічных ша фах i звы чай ных ка роб ках
аль бо з гнёз дамі, кож ны – у асоб ным кан вер це з тоўстай па пе ры ты пу крафт ці з калькі.

291. Ка робкі з не га ты вамі кла дуц ца вер ты каль на на паліцах ша фаў, i на ix вон ка вым ба ку 
ўказ ва ец ца ну мар за хоўван ня i ана та цыя.

292. Не га ты вы ма лых па ме раў, у тым ліку на стуж цы, за хоўва юц ца ў кан вер тах.
293. Роліка выя стужкі ма ло га фар ма ту рэ жуц ца па коль касці кад раў i ўкла да юц ца ў кан -

вер ты. Пры вялікай коль касці аз на ча ных не га ты ваў іх па жа да на за хоўваць у жа лез ных ша -
фах са скры нямі ты пу ка та лож ных. Нель га да кра нац ца да эмульсіі не га ты ву.

294. У дыя пазіты вах эмульсійны бок трэ ба ахоўваць з вы ка ры стан нем шкла. Абод ва
шкель цы па кра ях кле яц ца па пе рай ці тканінай. Стуж ка выя дыя пазіты вы ахоўва юц ца
шклом з двух ба коў.

295. Пазіты вы за хоўва юц ца ў па пя ро вых па ке тах ад па вед ных па ме раў (не бо лей за 10 у
ад ным).
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296. Аль бо мы з пазіты вамі за хоўва юц ца вер ты каль на i асоб на ад іншых пазіты ваў.
297. Для на клей ван ня фо та адбіткаў нель га вы ка ры стоўваць кан цы лярскі клей.
298. Ста рыя фо та адбіткі манціру юц ца i за хоўва юц ца як тво ры графікі.
299. Стан за ха ва насці фо та ма тэ рыя лаў аг ля да ец ца раз у два га ды.
300. Паш код жа ныя фо та адбіткі i не га ты вы за хоўва юц ца асоб на.
301. Кіна стужкі за хоўва юц ца ў жа лез ных стан дарт ных ка роб ках, стужкі з гу ка запісамі – 

у спе цы яль ных кар дон ных ка роб ках.
302. Відэа стужкі, CD, DVD за хоўва юц ца ў пла ст ма са вай упа коўцы. У ра бо це вы ка ры -

стоўва юц ца копіі.
303. Грам п ласцінкі за хоўва юц ца ў індывіду аль ных кан вер тах, у ша фах – вер ты каль на.

Паліцы ша фаў пад зя ля юц ца пе ра га род камі, у якіх мо гуць зна ходзіцца да 12 пласцінак.
304. Магнітныя стужкі за хоўва юц ца ў асабістай упа коўцы i ў спе цы яль на зроб ле ных кар -

дон ных ка роб ках вер ты каль на на драўля ных стэ ла жах.
305. Паблізу ад сховішча магнітных i відэа сту жак за ба ра ня ец ца раз мяш чаць апа ра ты,

якія ства ра юць магнітнае по ле.

ГЛАВА 34
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ ГЕОЛАГА-МІНЕРАЛАГІЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

306. Да прад ме таў, якія звя за ны з вы ву чэн нем зям ной ка ры, ад но сяц ца:
міне ра лы i гор ныя па ро ды;
геа лагічныя i па ле ан та лагічныя аб’екты;
ма тэ рыя лы з гле бы.
307. У склад прад ме таў гру пы міне ра лаў i гор ных па род ува ход зяць:
раз нас тай ныя ка лек цыі (сістэ ма тыч ныя, рэгіяналь ныя, ге ахімічныя i іншыя);
асоб ныя міне раль ныя аб’екты (шту фы, про бы, эта ло ны і іншае);
вы ра бы i паўфаб ры ка ты.
308. Ас ноўным пат ра ба ван нем да за хоўван ня міне ра лаў і гор ных па род з’яўля ец ца пра -

духілен не рэзкіх змен тэм пе ра ту ры, ахоўван не ад вільгаці і пы лу.
309. Адбіткі раслін, на ся ко мых, рыб i іншых ар ганізмаў за хоўва юць у ва це ў ка роб ках

(скры нях).
310. Ма наліты гле бы кла дуц ца ў спе цы яль ныя скрыні, якія ста вяц ца да сцен пад вуг лом,

а про бы глеб, якія вы лу ча ны для хімічна га аналізу, – у шкля ныя cлoiкi за кар ка ва нымі.

ГЛАВА 35
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ БАТАНІЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

311. Ас ноўнымі відамі ба танічных ка лек цый i ма тэ рыя лаў з’яўля юц ца гер ба рыі, ба -
танічныя гру пы, вад кас ныя прэ па ра ты i ўзо ры драўля ных па род.

312. Расліны павінны быць до б ра за су ша ны.
313. За хоўваць гер ба рыі не аб ход на ў пап ках i за кры тых ша фах. У за кры тых ша фах так -

са ма за хоўва юц ца біяг ру пы, вад кас ныя прэ па ра ты i ўзо ры драўля ных па род.
314. Най лепш класці папкі з гер ба ры ямі ў скрыні з на крыўкамі, якія гер ме ты зу юц ца

ліпкімі стуж камі. У такіх вы пад ках скрыні маг чы ма за хоўваць i на стэ ла жах.

ГЛАВА 36
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ ЗААЛАГІЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

315. Па кан сер ва цыі за алагічныя ма тэ рыя лы пад зя ля юц ца на дзве гру пы: вад кас ныя
прэ па ра ты, якія за хоўва юц ца ў кан сер вую чых вад кас цях (спірт, фар малін), да ix на ле жаць
ры бы, зем на вод ныя, паўзу ны, дроб ныя мле ка кор мя чыя i іншыя, і сухія аб’екты – чу ча лы,
шкуркі i тушкі, шкіле ты i ча ра пы, яйкі i гнёз ды пту шак, ка лек цыі бес хры бет ных жы вёл.

316. Шкуркі пуш ных звя роў за хоўва юц ца ў ша фах у пад ве ша ным вы гляд зе.
317. Для за хоўван ня набітых ту шак пту шак i мле ка кор мя чых ужы ва юц ца спе цы яль ныя

куф ры. У ix жа мо гуць за хоўвац ца не вялікія ча ра пы.
Вы ка ры стоўва юц ца два віды куф раў:
куф ры з верх няй на крыўкай, якая гер ме тыч на за чы ня ец ца (для ту шак буй ных мле ка -

кор мя чых (лісіца i больш вялікія жы вё лы) i набітых ту шак буй ных пту шак (ар лы, жо ра вы i
іншыя);

куф ры з дзвер цамі па ба ках i скры нямі-лат камі, якія вы цяг ва юц ца.
318. Вад кас ныя прэ па ра ты ад чу валь ныя да свят ла, та му ix лепш за хоўваць у глухіх ша фах.
319. Аб’екты, якія зафікса ва ны ў спірце ці фар маліне, за хоўва юц ца ў шкля ных слоіках

за кар ка ва нымі.
320. Па та лагічныя i мікрас капічныя прэ па ра ты за хоўва юц ца ў скрын ках з гнёз дамі i пад

шклом аль бо на план шэ тах ад па вед ных па ме раў з ячэй камі пад шкло.
321. Губкі, кішач на по лас це выя, асоб ныя шматш чацінка выя чар вякі, ма люскі, мшанкі,

пле ча ногія, членіста ногія, мна га ножкі, iглacкypыя за хоўва юц ца толькі ў спірце-рэк -
тыфіка це (72–75°) без наяўнасці да баўкі кіслот i завісей. Kopкi слоікаў шчыль на аб мот ва юц -
ца ліпкімі стуж камі. Аб’екты павінны зна ходзіцца цал кам у вад касці.
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322. Для за хоўван ня эн та ма лагічных ка лек цый вы ка ры стоўва юц ца спе цы яль ныя ша -
фы, якія шчыль на за чы ня юц ца, i скрыні, якія вы цяг ва юц ца.

ГЛАВА 37
ПААСОБНАЕ ЗАХОЎВАННЕ АНТРАПАЛАГІЧНЫХ КАЛЕКЦЫЙ

323. Ан тра па лагічныя ка лек цыі скла да юц ца з ча ла ве чых кос так, што знойд зе ны пад час
ар хеа лагічных дас ле да ван няў, не вялікіх збо раў узо раў ва ла соў, гіпса вых злеп каў, ча ра поў,
ма сак i іншых.

324. Ча ра пы не аб ход на за хоўваць у ша фах, на паліцах i па кры ваць тканінай. Най больш
каш тоўныя ў на ву ко вых ад носінах i крохкія ча ра пы лепш за хоўваць у асоб ных скры нях аль -
бо глы бокіх лат ках на кры тымі.

325. Дроб ныя косткі ступ няў i кісцей лепш за хоўваць у асоб ных скрын ках.
326. Збо ры ва ла соў пра мы ва юц ца эфірам i за хоўва юц ца ў шкля ных прабірках, якія

шчыль на за кар коўва юц ца ва тай.

ГЛАВА 38
УПАКОЎКА I ТРАНСПАРЦІРОЎКА МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ.

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

327. Му зей ныя прад ме ты, якія пад ля га юць транс парціроўцы, павінны быць дак лад на
аг лед жа ны рэс таўра цый ным са ве там, калі ён існуе, ці спе цы яль най камісіяй, у склад
якой ува ход зяць га лоўны за ха вальнік i за ха вальнікі фон даў, на ву ко выя суп ра цоўнікі,
мас так. Склад камісіі пры зна ча ец ца кіраўніком му зея.

328. Упа коўка павінна за бяс печ ваць іза ля ва насць му зей ных прад ме таў ад знешніх ат ма -
сфер ных узд зе ян няў i ix аба ро ну ад ме ханічных паш код жан няў.

329. Для най больш каш тоўных, унікаль ных му зей ных прад ме таў, а так са ма для прад ме -
таў, якія зна ход зяц ца ў не зда валь няю чым ста не, павінна вы ка ры стоўвац ца спе цы яль ная
ўпа ко вач ная та ра з улікам асаблівас цей кож на га му зей на га прад ме та.

330. За ба ра ня ец ца:
упа коўка му зей ных прад ме таў з роз ных ма тэ рыя лаў i роз най вагі ў ад ну скры ню;
упа коўка му зей ных прад ме таў у мяк кую та ру.
331. Упа коўка му зей ных прад ме таў павінна ажыц цяўляц ца кваліфіка ва ным ра ботнікам

му зея пад на гля дам га лоўна га за ха вальніка фон даў i ад каз на га суп ра цоўніка.
332. У кож ную ўпа ко вач ную скры ню клад зец ца адзін эк зэм п ляр вопісу му зей ных прад -

ме таў, якія зна ход зяц ца ў ёй, падпіса ны га лоўным за ха вальнікам фон даў, ад каз ным за ха -
вальнікам, рэс таўра та рам i спе цы ялістам, які ажыц цяўляе ўпа коўку, а так са ма супра вад -
жаль най асо бай.

333. Пры ём ка му зей ных прад ме таў пра водзіцца гру пай спе цы ялістаў пры маю чай ар -
ганіза цыі па да ру чэнні яе кіраўніка ў пры сут насці прад стаўніка му зея, які ад праўляў груз.

334. Му зей ныя прад ме ты, якія зна ход зяц ца ў скры нях, дак лад на аг ля да юц ца. Пры не аб -
ход насці да ix пры ма юц ца ме ры па рэс таўра цыі ці кан сер ва цыі. Вынікі пры ёмкі афарм ля юц -
ца ак там.

335. Калі пад час транс парціроўкі прад ме ты ат ры малі паш код жанні, аб гэ тым інфар му ец -
ца му зей, які ix ад праўляў, пры ма юц ца ме ры па па крыцці страт у ад па вед насці з да га во рам і
за ка на даўствам.

336. Пе ра воз ка му зей ных прад ме таў аўтатранс пар там павінна ажыц цяўляц ца толькі ў
кры тых аўта фур го нах.

337. У вы пад ку пе ра возкі му зей ных прад ме таў пры тэм пе ра ту ры ніжэй за 0 °С скрыні з
му зей нымі прад ме тамі ад кры ва юц ца не ра ней чым праз суткі іх зна ход жан ня ў за кры тых па -
мяш кан нях.

338. Упа ко вач ная та ра павінна над зей на ба раніць му зей ныя прад ме ты ад маг чы мых паш -
код жан няў i быць дас тат ко ва зруч най.

339. Нель га вы раб ляць упа ко вач ную та ру з ма тэ рыя лаў, якія паш код жа ны мікра ар -
ганізмамі.

340. Скрыні для ўпа коўкі тво раў графікі павінны мець уся рэдзіне рэйкі, у якія гэ тыя тво -
ры ста вяц ца, i мяккія прак ладкі для кож най ра мы.

341. Карціны вялікіх па ме раў мо гуць пе ра возіцца на кру ча нымі на ва лы.

ГЛАВА 39
УПАКОЎКА ТВОРАЎ СТАНКОВАГА ЖЫВАПІСУ

342. Тво ры стан ко ва га жы вапісу на па лат не гру пу юц ца па скры нях ад па вед ных па ме раў.
Па жа да на, каб ва га скрыні з му зей нымі прад ме тамі не бы ла боль шай за 100 кг.

343. Тво ры жы вапісу мо гуць па ка вац ца як раз ам з ра мамі, так i без іх.
344. Зашк лё ныя карціны пе рад упа коўкай дэ ман ту юц ца, паміж шклом i ра мамі за клад -

ва юц ца ўпа ко вач ныя мяккія ма тэ рыя лы, якія ад па вя да юць па ме ру карціны. Пас ля гэ та га
карціна зноў афарм ля ец ца ў ра му.
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345. Усе му зей ныя прад ме ты стан ко ва га жы вапісу пе рад упа коўкай аб горт ва юц ца краф -
там ці бе лай па пе рай, а да гэ та га – фла нэл лю.

346. Карціны, якія накіроўва юц ца за ме жы рэс публікі, пад час упа коўкі змяш ча юц ца ў
суп рацьвільгас ныя чах лы ці кан вер ты, краі якіх за клей ва юц ца.

347. Карціны кла дуц ца ў скры ню шчыль на па рамі ад ной жы вапіснай па верх няй да дру -
гой. Іх фар ба ва ны слой па пя рэд не аб горт ва ец ца міка лент най ці па пя рос най па пе рай i пе рак -
лад ва ец ца фла нэл лю. По тым абед зве карціны аб горт ва юц ца па пе рай ці краф там.

348. Усе існую чыя ў скры нях пус то ты за паўня юц ца амар ты за цый нымі ма тэ рыя ламі (па -
пе рай, па ра ло нам ці пе на пла стам).

349. Карціны вяліка га фар ма ту пры транс парціроўцы зды ма юц ца з пад рамніка і на круч ва -
юц ца на вал. Гэ тая апе ра цыя павінна пра ходзіць толькі ў пры сут насці во пыт на га рэс таўра та ра.

Краі па лот наў, якія на ка та ны на вал, не павінны да ходзіць да кру жа ла на 5–10 см з кож на га
бо ку. Вал з на ка та нымі карцінамі аб горт ва ец ца ру лон най па пе рай, по тым сінтэ тыч ным ма тэ -
рыя лам і месціцца ў спе цы яль най скрыні. Транс парціру ец ца скры ня ў га ры зан таль ным ста не.

350. Карціны не вяліка га га ба ры ту роз ных па ме раў кла дуц ца ў скрыні на спе цы яль на
зроб ле ныя для гэ та га драўля ныя рамкі, якія на кла да юц ца ад на на ад ну.

Пе рад упа коўкай карціны падбіра юц ца па па ме рах i кла дуц ца ў скрыні фар ба ва ным сло -
ем уніз га ры зан таль на, пры соўва юц ца да ад на го з вуг лоў скрыні. Вуг лы ляп ных ці раз ных
рам абк ла да юц ца па ра ло на вымі аль бо ват нымі па душ камі.

351. Скрыні з тво рамі стан ко ва га жы вапісу транс парціру юц ца так, каб за па ка ва ныя
карціны не за леж на ад спо са бу іх ук ладкі (га ры зан таль на ці вер ты каль на) аба вяз ко ва зна -
ходзіліся ў вер ты каль ным ста не.

ГЛАВА 40
УПАКОЎКА ТЭМПЕРНАГА ЖЫВАПІСУ

352. Пе рад упа коўкай тво ры тэм пер на га жы вапісу гру пу юц ца па па ме рах, ад па вед на
якім робіцца та ра для транс парціроўкі.

353. Ва га ўпа ко вач най скрыні з му зей нымі прад ме тамі не павінна пе ра вы шаць 80 кг.
354. Усе му зей ныя прад ме ты аб горт ва юц ца бе лай фла нэл лю. Фар ба ва ны слой па пя рэд не

за кры ва ец ца вас ко вай каль каю, міка лент най ці па пя рос най па пе рай.
355. Тво ры тэм пер на га жы вапісу не вялікіх па ме раў кла дуц ца ў скры ню га ры зан таль на і

пар на (фар ба ва нымі сла ямі адзін да ад на го). Паміж сла ямі на вуг лах кла дуц ца на кладкі з
мяккіх ма тэ рыя лаў. На дно скрыні месціцца па ра лон аль бо гаф ры ра ва ная па пе ра. Пус то ты
паміж сцен камі скрыні i тар цамі тво раў набіва юц ца скрут камі ска ме ча най па пе ры.

356. Тво ры тэм пер на га жы вапісу вялікіх па ме раў па ку юц ца не бо лей ад на го-двух у скры ню, 
за ма цоўва юц ца амар ты за цый нымі прак лад камі. Жы вапісныя слаі мес цяц ца адзін да ад на го
праз мяккія прак ладкі. У мес цах су тык нен ня тво раў з ума ца ван нямі прак ла да юц ца па душкі.

357. Тво ры тэм пер на га жы вапісу з паш код жа най ас но вай па ку юц ца ў асоб ныя скрыні.
Яны кла дуц ца жы вапісным сло ем уніз на мяккія прак ладкі i шчыль на прыціска юц ца да ix
аб гор ну тымі ў па пе ру бру скамі, якія кла дуц ца ўздоўж ва лок наў дошкі па лініі яе най боль ша -
га прагіну. Бру сок ма цу ец ца да ба ка вых сце нак скрыні. Паміж сцен камі скрыні i кра ямі
дошкі мес цяц ца амар ты за цый ныя прак ладкі з гаф ры ра ва на га кар до ну ці іншыя прак ладкі,
якія за бяс печ ва юць за ха ва насць тво раў ад паш код жан няў.

358. Упа коўка аб ра зоў з унікаль нымі ап ра вамі павінна ажыц цяўляц ца толькі пад
кіраўніцтвам во пыт на га рэс таўра та ра.

359. Аб ра зы не вялікіх па ме раў пе рад упа коўкай у скры ню мес цяць у асоб ныя ка се ты.

ГЛАВА 41
УПАКОЎКА ТВОРАЎ ГРАФІКІ

360. Ак ва рэлі, ма люнкі i гра вю ры па ку юц ца ў скрыні ў пап ках, у якіх яны за хоўва юц ца ў
фон дах му зея.

361. Папкі пад зя ля юц ца на гру пы па па ме рах, аб горт ва юц ца ў па пе ру, кла дуц ца ў вільга -
це неп ранікаль ныя пад вой ныя па ке ты i по тым га ры зан таль на ў скрыні. На дно скрыні
месціцца прак лад ка з пе на пла сту. Усе пус то ты ў скрыні за паўня юц ца ўпа ко вач ным ма тэ -
рыя лам.

362. Тво ры графікі павінны ўпа коўвац ца манціра ва нымі ў пас пар ту, але асоб на ад шкла і
рам. Пе рад упа коўкай шкло не аб ход на за клеіць цэ лым лістом па пе ры ці мар ляй аль бо шы -
рокімі па ло скамі ліпкай сінтэ тыч най стужкі.

363. Тво ры графікі ў ста рой, мас тац кай ці аўтар скай манціроўцы не пад ля га юць пры ўпа -
коўцы дэ ман та жу.

364. Транс парціроўка пас тэ лей i ма люн каў ву га лем да пуш чаль на толькі ў вы ключ ных
вы пад ках у зашк лё ным вы гляд зе. Скрыні з зашк лё най пас тэл лю транс парціру юц ца ў вер ты -
каль ным ста не.
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ГЛАВА 42
УПАКОЎКА СКУЛЬПТУРЫ

365. Раз бор ныя часткі скульп ту ры па ку юц ца асоб на.
366. Пе рад упа коўкай кож ны прад мет аб горт ва ец ца па пе рай, якая ма цу ец ца вя роўкай i

месціцца ў ча хол з бе лай тканіны. Вы ка ры стан не глян ца вай i па рафініра ва най па пе ры за ба -
ра ня ец ца.

367. Скульп ту ра (ак ра мя гіпсу) ся рэдніх i вялікіх па ме раў над зей на ма цу ец ца ў скрыні ў
за леж насці ад індывіду аль ных асаблівас цей (план камі з мяккімі прак лад камі, упо рамі з до -
шак). Пус то ты за паўня юц ца ўпа ко вач нымі ма тэ рыя ламі.

368. Скульп ту ры з мар му ру па ку юц ца па ад ной у скры ню. У вы пад ку ўпа коўкі дзвюх
скульп тур у ад ну скры ню яны паміж са бой раз дзя ля юц ца над зей най сцен кай i до б ра за ма -
цоўва юц ца.

ГЛАВА 43
УПАКОЎКА ТВОРАЎ ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

369. Пры ўпа коўцы тво раў дэ ка ра тыўна-прык лад но га мас тац тва кож ны з іх аб горт ва ец -
ца тон кай па пе рай, по тым ва таю, жгу том з лігніну, зноў па пе рай i пе ра вяз ва ец ца. Кож ная дэ -
таль аб горт ва ец ца асоб на.

370. Пры ўпа коўцы най больш крохкіх тво раў раз ам з аб горт ван нем мяккімі ма тэ рыя ламі ix
трэ ба раз мяш чаць у не вялікіх скры нях з фа не ры ці кар до ну, а по тым – у агуль ную скры ню.

371. Над звы чай каш тоўныя i крохкія тво ры аб горт ва юц ца ў па пе ру i па ку юц ца кож ны ці
ў спе цы яль ны фу та рал, які зроб ле ны па ix фор ме, ці ў індывіду аль ныя кар дон ныя, а по тым у
фа нер ныя скрыні.

372. Фа нер ныя скрынкі ці фу та ра лы з тво рамі па ку юц ца ў агуль ную скры ню, i пус то ты
шчыль на набіва юц ца ўпа ко вач нымі ма тэ рыя ламі.

373. Скрыні для ўпа коўкі тканін павінны быць за бяс пе ча ны за сце ра галь най унут ра най
на крыўкай i здым нымі паліцамі, на якія кла дуц ца тканіны. Яны па ку юц ца ў скры ню без
залішніх згінаў i пе рак ла да юц ца па пе рай.

374. Па пя рэд не тканіны змяш ча юц ца ў вільга цеўстойлівыя па ке ты.
375. Ды ва ны i шпа ле ры (га бе ле ны) пе рад транс парціроўкай пе рак ла да юц ца дву ма сла ямі 

па пе ры i на круч ва юц ца на вал вор сам унутр.
376. Асоб ныя раз бор ныя дэ талі мэблі пры ўпа коўцы зды ма юц ца i мес цяц ца ў скрыні раз ам

з ас ноўнымі.
377. Му зей ныя прад ме ты з ме та лу ўпа коўва юц ца ана лагічна прад ме там з ке рамікі i шкла.

Да да так 1

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________________________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея______________
«__» ____________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму музейных прадметаў на матэрыяльна адказнае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
галоўны за ха вальнік __________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку)

і ад каз ны за ха вальнік му зей най ка лек цыі ________________________________________
(на зва ка лек цыі, прозвішча, імя, імя па баць ку за ха вальніка)

___________________________________________________________________________
у тым, што пер шы пе ра даў, а другі пры няў на ма тэ ры яль на ад каз нае захоўван не на ступ ныя
му зей ныя прад ме ты.
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Пад ста ва: ___________________________________________________________________

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва, аўтар,
ка рот кае апісан не, час і мес ца
ства рэн ня, ма тэ ры ял, тэхніка,

па мер, цана

Коль касць час так Ідэн тыфіка цый ны
ну мар За ха ва насць Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ____________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбамі і пропіссю)

Пе ра даў галоўны за ха вальнік _______________ Пры няў ____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык сек та ра ўліку ____________ ______________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

Да да так 2

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

Класіфікацыя музейных прадметаў
1. Выяўлен чыя крыніцы:
1.1. скульп ту ра:
1.1.1. стан ко вая;
1.1.2. ма ну мен таль ная;
1.1.3. ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўная;
1.1.4. скульп ту ра ма лых фор маў;
1.2. жывапiс*:
1.2.1. стан ко вы;
1.2.2 ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўны;
1.2.3. дэ ка ра цый ны;
1.2.4. дыя рам на-па на рам ны;
1.2.5. мiнiяцюра;
1.2.6. іка напіс;
1.3. графiка:
1.3.1. стан ко вая;
1.3.2. кнiжная;
1.3.3. га зет на-часопiсная;
1.3.4. прык лад ная;
1.3.5. на ву ко ва-тэхнiчная;
1.3.6. архiтэктурна-бу даўнiчая;
1.3.7. мастацкi пла кат;
1.3.8. картаграфiя.
2. Пісьмо выя крыніцы:
2.1. да ку мен ты:
2.1.1. ак та выя**;
2.1.2. спра ва вод ныя;
2.1.3. асабістыя;
2.2. ру капісы***;
2.2.1. ру капісныя кнігі;
2.2.2. аўто гра фы****;
2.3. дру ка ва ныя вы данні:
2.3.1. ліста выя;
2.3.2. ста рад рукі;
2.3.3. кнігі;
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* Для мастацкiх му зеяў мож на вы лу чыць яшчэ адну раз навіднасць жывапiсу – дэ ка ра тыўны роспiс прад ме таў 
по бы ту, паколькi мастацкiя музеi кам плек ту юць прад ме ты по бы ту з пунк ту глед жан ня iх мас тац ка га афарм лен -
ня. У му зе ях iншых тыпаў прад ме ты по бы ту ад но сяц ца да рэ ча вых крынiц, таму што яны ма юць функ цыя наль нае
пры зна чэн не, а дэ ка ра тыўнасць – адна з iх уласцiвасцей, мас тац кая якасць фор мы.

** Ма юц ца на ўвазе пра ва выя да ку мен ты.
*** Ру капіс – тэкст, напісаны ад рукі, а так са ма над ру ка ва ны на пішу чай ма шын цы.

**** Аўто гра фы – улас на руч ныя аўтарскія і аўта ры за ва ныя ру капісныя або ма шы напісныя тэкс ты.



2.3.4. бра шу ры;
2.3.5. бук ле ты;
2.3.6. ча сопісы;
2.3.7. га зе ты;
2.3.8. та се ры сты ка*.
3. Рэ ча выя помнікі:
3.1 археалогiя (археалагiчныя помнiкi):
3.1.1. абу так;
3.1.2. ад зен не, тканіны;
3.1.3. часткі жыл ля;
3.1.4. пры ла ды пра цы;
3.1.5. прад ме ты по бы ту;
3.1.6. зброя, рыш ту нак;
3.1.7. ке раміка;
3.1.8. будаўнiчыя ма тэ рыя лы;
3.1.9. каф ля;
3.1.10. куль та выя рэчы;
3.1.11. астэалагiчны ма тэ ры ял;
3.1.12. ад хо ды вытворчасцi;
3.1.13. уп ры го жанні і іншыя;
3.2. нумiзматыка:
3.2.1. ма не ты, у тым ліку скар бы ма нет;
3.2.2. злiткi пла цёж ныя (грыўны);
3.2.3. жэ то ны разліко выя;
3.3. банiстыка:
3.3.1. знакi гра шо выя;
3.3.2. боны (разлiковыя квiтанцыi);
3.3.3. каш тоўныя па пе ры;
3.4. фа ле ры сты ка:
3.4.1. ор дэ ны;
3.4.2. медалi;
3.4.3. знакi;
3.4.4. жэ то ны;
3.4.5. пла ке ты;
3.4.6. значкі;
3.5. сфрагiстыка:
3.5.1. клей мы;
3.5.2. штам пы;
3.5.3. плом бы;
3.5.4. пячаткi;
3.6. уз бра ен не**:
3.6.1. зброя;
3.6.2. рыш ту нак;
3.6.3. бо еп ры па сы;
3.6.4. даспехi (за сце ра галь нае ўзбра ен не);
3.6.5. бая вая тэхнiка і пры бо ры;
3.7. ад зен не:
3.7.1. цывільнае;
3.7.2. фор мен нае вай ско вае;
3.7.3. фор мен нае грамадзянскiх ус та ноў;
3.7.4. школь нае, спар тыўнае;
3.7.5. спе цы яль нае;
3.7.6. на род ны кас цюм;
3.7.7. тэ ат раль на-сцэнiчны кас цюм;
3.7.8. слу жы це ляў куль ту;
3.7.9. галаўныя ўборы;
3.7.10. абу так;
3.7.11. ак се суа ры;
3.7.12. упрыгожаннi;
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* Та се ры сты ка – карткі, та ло ны, ку по ны, кніжкі спа жы вецкія.
** У фон да вым збо ры прак тыч на кож на га му зея пры сутніча юць прад ме ты рэ ча ва га тыпу, звя за ныя з вы ка ры -

стан нем іх ча ла ве кам у ва ен най спра ве. Гэ тае функ цыя наль нае пры зна чэн не дае пад ста ву аб’яднаць такія рэчы на
прын цы пе сістэ ма тыч най ка лек цыі пад агуль най на звай «уз бра ен не». Му зей ныя фон ды час та ўтрымліва юць так -
са ма асоб ныя дэ талі ўзбра ен ня. Дэ талі ўзбра ен ня трэ ба ўлічваць раз ам з ад па вед нымі ўзо рамі ўзбра ен ня.



3.8. тканiны:
3.8.1. на род ныя;
3.8.2. дэ ка ра тыўныя;
3.8.3. куль та выя;
3.8.4. пра мы сло выя;
3.9. вексіла логія:
3.9.1. флагі*;
3.9.2. сцягі**;
3.9.3. пры на леж насці***;
3.10. мэб ля:
3.10.1. хат ня га ка ры стан ня;
3.10.2. гра мад ска га ка ры стан ня;
3.10.3. куль та вая;
3.11. керамiка:
3.11.1. ган чар ныя вы ра бы;
3.11.2. маёлiка;
3.11.3. фа янс;
3.11.4. ка мен ная маса;
3.11.5. фар фор;
3.12. шкло:
3.12.1. по суд;
3.12.2. ас вят ляль ныя пры бо ры i iншыя;
3.13. му зыч ныя інстру мен ты:
3.13.1. са ма гуч ныя;
3.13.2. струн ныя;
3.13.3. ду ха выя;
3.13.4. удар ныя;
3.14. пры бо ры. Апа ра ты:
3.14.1. энер ге тыкі;
3.14.2. су вязі;
3.14.3. ра дыё тэхнікі і аку стыкі;
3.14.4. элек тронікі;
3.14.5. вы мя раль ныя;
3.14.6. спец пры зна чэн ня;
3.14.7. аўта ма тыкі, тэ ле ме ханікі;
3.14.8. вылічаль ныя;
3.14.9. ар гтэхніка;
3.15. механiзмы. Дэталi механiзмаў:
3.15.1. станкi;
3.15.2. гадзiннiкi;
3.15.3. пiшучыя машынкi;
3.15.4. бы та вая тэхнiка;
3.15.5. ты па выя пра мы сло выя вы ра бы;
3.16. транс парт ныя сродкi:
3.16.1. су ха пут ныя;
3.16.2. вод ныя;
3.16.3. па вет ра ныя;
3.17. пры ла ды i прыстасаваннi:
3.17.1. сель ска гас па дар чыя пры ла ды;
3.17.2. ган чар ныя;
3.17.3. ткацкiя;
3.17.4. ры ба лоўныя;
3.17.5. пчалярскiя;
3.17.6. паляўнiчыя;
3.17.7. для ап ра цоўкi воўны, льну, ску ры;
3.17.8. пры ла ды пра цы калёснiкаў (стэль ма хаў);
3.17.9. шапавальскiя;
3.17.10. дрэ ва ап ра цоўчыя;
3.17.11. та кар ныя;
3.17.12. сыравiна, на рых тоўкi;
3.18. прад ме ты по бы ту:
3.18.1. асабіста га ўжыт ку;
3.18.2. інтэр’ера;
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* Да раз навіднасці «флагі» ад но сяц ца: арыф ла мы, вым пе лы, гюй сы, значкі, транс па ран ты, флю ге ры.
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*** Да раз навіднасці «пры на леж насці» ад но сяц ца касіцы, ку та сы, на вер шы.



3.18.3. хат ня га ўжыт ку;
3.18.4. гас па дар чыя пры ла ды;
3.18.5. ву чэб ныя, канцылярскiя прад ме ты;
3.18.6. спар тыўныя пры ла ды;
3.18.7. цацкi i лялькi;
3.18.8. прад ме ты куль ту;
3.18.9. аб ра да выя прад ме ты;
3.19. дэ ка ра тыўна-прык лад ное мас тац тва:
3.19.1. пра фесійнае;
3.19.2. на род нае.
4. Аўдыёвізу аль ныя крынiцы:
4.1. фо та да ку мен ты:
4.1.1. фо та адбіткі;
4.1.2. не га ты вы;
4.1.3. га ла графія;
4.1.4. стэ рэа фа та графія;
4.1.5. фо та аль бо мы;
4.2. фо на да ку мен ты:
4.2.1. вас ко выя валікі для фа но гра фа;
4.2.2. грам п ласцінкі;
4.2.3. магнітныя стужкі;
4.2.4. аўдыё ка се ты;
4.2.5. CD-ROM;
4.3. кіна да ку мен ты:
4.3.1. не га ты вы на ролiкавых плён ках;
4.3.2. пазiтывы на ролiкавых плён ках;
4.3.3. вiдэамагнiтныя стужкi.
5. На ту раль на-гіста рыч ныя крыніцы:
5.1. біялагічныя:
5.1.1. паз ва ноч ныя*;
5.1.2. бес паз ва ноч ныя**, у тым ліку эн та ма логія (на ся ко мыя);
5.1.3. ба таніка;
5.1.3. гры бы;
5.2. геа лагічныя:
5.2.1. ка рыс ныя вы капні;
5.2.2. па ле ан та лагічныя крыніцы;
5.3. за алагічныя крыніцы:
5.3.1. паз ва ноч ныя;
5.3.2. бес паз ва ноч ныя.

Да да так 3

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

______________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная інвентарная кніга)

___________________________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка цый ны 
ну мар (ну мар па
кнізе пас ту п лен -

няў му зей ных
прад ме таў

асноўнага фон ду)

Ну мар, дата
акта прыё му

му зей ных
прад ме таў на 

пас та ян нае
захоўван не

Прад мет нае
імя, аўтар ская

на зва, ка рот кае 
апісан не, аўтар, 

час і мес ца
ства рэн ня (вы -

твор часці)

Коль -
касць
час так

Ма тэ ры -
ял і

тэхніка

Па ме ры.
Маса для

каш тоўных
ме та лаў і

каш тоўных
ка мя нёў

Стан
за ха ва -

насці

Спо саб
пас ту п -
лен ня.
Цана

за купкі

Ну мар і
дата пра та -
ко ла фон -
да ва-за ку -

пач най
камісіі

На зва
му зей -
най ка -
лек цыі

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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* Да раз навіднасці «паз ва ноч ныя» ад но сяц ца мле ка кор мя чыя (звя ры), птушкі, зем на вод ныя, рыбы,
паўзуны.

** Да раз навіднасці «бес паз ва ноч ныя» ад но сяц ца ма люскі, членіста ногія.



Да да так 4

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

_____________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
ўліку музейных прадметаў абменнага фонду

__________________________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка -
цый ны ну мар

(ну мар па кнізе
ўліку му зей ных 

прад ме таў аб -
мен на га фон ду)

Ну мар, дата
акта прыё му

му зей ных
прад ме таў на 

пас та ян нае
захоўван не

Прад мет нае
імя, аўтар -
ская на зва,

ка рот кае
апісан не,

аўтар, час і
мес ца ства -
рэн ня (вы -
твор часці)

Коль -
касць
час так

Ма тэ -
ры ял і

тэхніка

Па ме ры,
маса для

каш -
тоўных

ме та лаў і
каш -

тоўных
ка мя нёў

Стан
за ха ва -

насці

Спо саб
пас ту п -
лен ня.  
Цана

за -
купкі

Ну мар,
дата

пра та -
ко ла

фон да -
ва -за ку -
пач най
камісіі

На зва
ка лек -

цыі

Ста ры ну -
мар па

кнізе пас -
ту п лен няў 
му зей ных
прад ме таў
асноўнага

фон ду

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Да да так 5

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

_____________________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
ўліку фонду сыравінных матэрыялаў

_____________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка -
цый ны ну мар

Ну мар,
дата пра та -
ко ла фон -
да ва-за ку -

пач най
камісіі

Прад мет -
нае імя, ка -

рот кае
апісан не

Крыніца
пас ту п лен -

ня
Коль касць Ма тэ ры ял

Спо саб 
кан сер ва -

цыі

Асо ба,
якая пра -
вя ла кан -
сер ва цыю

Стан за ха -
ва насці Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Да да так 6

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
ўліку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

_____________________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка цый -
ны ну мар па

кнізе ўліку прад -
ме таў фон ду на -

ву ко ва-да па мож -
ных ма тэ рыя лаў

Ну мар і
дата акта

прыё му на
пас та ян нае 
захоўван не

Час,
крыніца і

спо саб пас -
ту п лен ня

Прад мет -
нае імя,

аўтар ская
на зва і ка -

рот кае
апісан не
прад ме та

Коль касць Ма тэ ры ял
і тэхніка Па мер За ха ва -

насць

Ну мар,
дата пра та -
ко ла фон -
да ва-за ку -

пач най
камісіі

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Да да так 7

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
ўліку прадметаў фонду часовага захоўвання

___________________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку прад -

ме таў фон ду ча со ва га
захоўван ня

Ну мар і дата
акта прыё му

на ча со вае
захоўван не

Тэрмін,
крыніца пас -

ту п лен ня

Прад мет нае
імя, аўтар -
ская на зва і

ка рот кае
апісан не
прад ме та

Коль касць
час так

Ма тэ ры ял і
тэхніка За ха ва насць Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8
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Да да так 8

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

КНІГА 
ўліку прадметаў фонду часовага карыстання

____________________________________
(пе ры яд)

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку прад -

ме таў фон ду ча со ва га
ка ры стан ня

Ну мар і дата
акта прыё му

на ча со вае
ка ры стан не

Тэрмін ка ры -
стан ня

Прад мет нае
імя, аўтар -
ская на зва і

ка рот кае
апісан не
прад ме та

Коль касць
час так

Ма тэ ры ял і
тэхніка За ха ва насць Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8

Да да так 9

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае

захоўванне
(ад фізічнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.
Дад зе ны акт склалі:

галоўны за ха вальнік __________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку)

прад стаўнік му зея ____________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

з ад на го боку, і ўла дальнік _____________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, ста тус, паш парт ныя да ныя, ад рас)

з дру го га боку, у тым, што пер шыя пры нялі, а другі здаў на пас та ян нае захоўван не на ступ -
ныя му зей ныя прад ме ты і на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы.
Пад ста ва: ___________________________________________________________________

(ну мар, дата пра та ко ла фон да ва-за ку пач най камісіі)

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца

ства рэн ня, ма тэ ры ял,
тэхніка, па мер

Коль касць час -
так

Ідэн тыфіка -
цый ны ну мар За ха ва насць Спо саб пас ту п -

лен ня

За ку пач ная
цана (у вы пад -

ку за купкі)
Заўвагі

Уся го па акце пры ня та _______________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбай і пропіссю)
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Акт склад зе ны ў ____ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры нялі:
галоўны за ха вальнік ____________

(подпіс)

прад стаўнік му зея ________________ Здаў _______________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку ____________ ____________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

Да да так 10

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў на пастаяннае

захоўванне
(ад юрыдычнай асобы)

«__» _____________ 20__ г.
Дад зе ны акт склалі:

галоўны за ха вальнік __________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку)

прад стаўнік му зея ____________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

з ад на го боку, і прад стаўнік ар ганізацыі __________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да,

___________________________________________________________________________
паш парт ныя да ныя, на зва ар ганізацыі, ад рас)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № ____ ад ___________ 20__ г., з дру го га боку, у тым,
што пер шыя пры нялі, а другі здаў на пас та ян нае захоўван не на ступ ныя му зей ныя прад ме ты
і на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы.
Пад ста ва: ___________________________________________________________________

(ну мар, дата пра та ко ла фон да ва-за ку пач най камісіі)

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца
ства рэн ня, ма тэ ры -
ял, тэхніка, па мер

Коль касць
час так

Ідэн тыфіка -
цый ны ну мар За ха ва насць Спо саб пас ту п -

лен ня

За ку пач ная
цана (у вы пад -

ку за купкі)
Заўвагі

Уся го па акце пры ня та _______________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбай і пропіссю)

Акт склад зе ны ў ____ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры нялі:
галоўны за ха вальнік ____________

(подпіс)

прад стаўнік му зея ________________ Здаў _______________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку ____________ ____________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 11

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад фізічнай асо бы) 
«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склад зе ны ў тым, што прад стаўнік му зея ____________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

___________________________________________________________________________
пры няў, а ўла дальнік _________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку, ста тус, паш парт ныя да ныя, ад рас)

___________________________________________________________________________
здаў на ча со вае захоўван не на ступ ныя прад ме ты му зей на га зна чэн ня.
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты бя рэц ца прад мет)

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не,
час і мес ца ства рэн ня, ма -

тэ ры ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку

прад ме таў фон ду ча -
со ва га захоўван ня

За ха ва насць Заўвагі

Уся го па акце пры ня та ______________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.
(лічбай і пропіссю)

Акт склад зе ны ў 2 эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры няў ___________ ______________ Здаў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку
(галоўны за ха вальнік) ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 12

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

(ад юры дыч най асо бы) 
«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склад зе ны ў тым, што прад стаўнік му зея ____________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

___________________________________________________________________________
пры няў, а прад стаўнік ар ганізацыі ______________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку,

___________________________________________________________________________
паш парт ныя да ныя, па са да, на зва ар ганізацыі, ад рас)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № ______ ад __________ 20__ г., здаў на ча со вае
захоўван не на ступ ныя прад ме ты і ма тэ рыя лы му зей на га зна чэн ня.
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты бя рэц ца прад мет)

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не,
час і мес ца ства рэн ня, ма -

тэ ры ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку

прад ме таў фон ду ча -
со ва га захоўван ня

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку

прад ме таў фон ду ча -
со ва га захоўван ня

За ха ва насць

Уся го па акце пры ня та ______________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.
(лічбай і пропіссю)

Акт склад зе ны ў 2 эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры няў ___________ ______________ Здаў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку
(галоўны за ха вальнік) ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 13

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму прадметаў музейнага значэння ў часовае карыстанне

(ад фізічнай асо бы) 
«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склад зе ны ў тым, што прад стаўнік му зея ____________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

___________________________________________________________________________
пры няў, а ўла дальнік _________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку, ста тус, паш парт ныя да ныя, ад рас)

___________________________________________________________________________
здаў у ча со вае ка ры стан не на ступ ныя прад ме ты му зей на га зна чэн ня.
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты бя рэц ца прад мет)

Мэта: _______________________________________________________________________

№
п/п

Прад мет нае імя і
на зва, аўтар, ка -
рот кае апісан не,
час і мес ца ства -

рэн ня, ма тэ ры ял,
тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны
ну мар па кнізе

ўліку прад ме таў
фон ду ча со ва га ка -

ры стан ня

За ха ва насць Стра ха вы кошт Заўвагі

Уся го па акце пры ня та ______________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.
(лічбай і пропіссю)

Акт склад зе ны ў 2 эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры няў ___________ ______________ Здаў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку
(галоўны за ха вальнік) ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 14

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных

матэрыялаў у часовае карыстанне
(ад юры дыч най асо бы) 

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склад зе ны ў тым, што прад стаўнік му зея ____________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да)

___________________________________________________________________________
пры няў, а прад стаўнік ар ганізацыі ______________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да, на зва ар ганізацыі, ад рас)

___________________________________________________________________________
які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № ______ ад __________ 20__ г., здаў у ча со вае ка ры -
стан не на ступ ныя му зей ныя прад ме ты (прад ме ты му зей на га зна чэн ня) і ма тэ рыя лы.
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты бя рэц ца прад мет)

Мэта: _______________________________________________________________________

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца
ства рэн ня, ма тэ ры -
ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны 
ну мар па кнізе

ўліку прад ме таў
фон ду ча со ва га ка -

ры стан ня

За ха ва насць Стра ха вы кошт Заўвагі

Уся го па акце пры ня та _______________________________________ му зей ных прад ме таў
(лічбай і пропіссю)

(прад ме таў му зей на га зна чэн ня).
Акт склад зе ны ў 2 эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пры няў ___________ ______________ Здаў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку
(галоўны за ха вальнік) ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 15

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
прад стаўнік му зея ____________________________________________________________

(па са да, прозвішча, імя, імя па баць ку)

з ад на го боку, і ўла дальнік _____________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, ста тус, паш парт ныя да ныя, ад рас)

___________________________________________________________________________
з дру го га боку, у тым, што пер шы вяр нуў, а другі пры няў на ступ ныя прад ме ты му зей на га
зна чэн ня.
Пад ста ва: ___________________________________________________________________

(ну мар, дата пра та ко ла фон да ва-за ку пач най камісіі)

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не,
час і мес ца ства рэн ня, ма -

тэ ры ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку

фон ду ча со ва га
захоўван ня

За ха ва насць Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ___________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.
(лічбамі і пропіссю)

Акт склад зе ны ў ___ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.
Бакі, якія падпісалі дад зе ны акт, за да во ле ны на леж най за ха ва нас цю пе ра дад зе ных прад ме -
таў і ад сут нас цю якіх-не будзь прэ тэнзій з боку ўла дальніка пе раліча ных прад ме таў.

Вяр нуў ___________ ______________ Пры няў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічалі:
галоўны за ха вальнік ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

за гад чык сек та ра ўліку ____________ ________________________
(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 16

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага карыстання

(для фізічнай асо бы) 
«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
прад стаўнік му зея ____________________________________________________________

(па са да, прозвішча, імя, імя па баць ку)

з ад на го боку, і ўла дальнік _____________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, ста тус, паш парт ныя да ныя, ад рас)

___________________________________________________________________________
з дру го га боку, у тым, што пер шы вяр нуў, а другі пры няў на ступ ныя прад ме ты му зей на га
зна чэн ня:

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не, час 
і мес ца ства рэн ня, ма тэ ры ял, 

тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны
ну мар па кнізе ўліку
фон ду ча со ва га ка ры -

стан ня

За ха ва насць пры вяр -
танні Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ___________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.
(лічбамі і пропіссю)

Акт склад зе ны ў ___эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.
Бакі, якія падпісалі дад зе ны акт, за да во ле ны на леж най за ха ва нас цю пе ра дад зе ных прад ме -
таў і ад сут нас цю якіх-не будзь прэ тэнзій з боку ўла дальніка пе раліча ных прад ме таў.

Вяр нуў ___________ ______________ Пры няў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічалі:
галоўны за ха вальнік ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

за гад чык сек та ра ўліку ____________ ________________________
(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 17

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння),

навукова-дапаможных матэрыялаў з фонду часовага карыстання
(для юры дыч най асо бы) 

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
прад стаўнік му зея ____________________________________________________________

(па са да, прозвішча, імя, імя па баць ку)

з ад на го боку, і прад стаўнік ар ганізацыі __________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку,

___________________________________________________________________________
паш парт ныя да ныя, па са да, на зва ар ганізацыі, ад рас)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № ____ ад ___________ 20__ г., з дру го га боку, у тым,
што пер шы вяр нуў, а другі пры няў на ступ ныя му зей ныя прад ме ты (прад ме ты му зей на га зна -
чэн ня, на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы):

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца

ства рэн ня, ма тэ ры ял,
тэхніка, па мер

Коль касць час так

Ідэн тыфіка цый ны ну -
мар па кнізе ўліку

фон ду ча со ва га ка ры -
стан ня

За ха ва насць пры вяр -
танні Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ___________________________________ му зей ных прад ме таў
(лічбамі і пропіссю)

(прад ме таў му зей на га зна чэн ня), на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў.
Акт склад зе ны ў ___ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.
Бакі, якія падпісалі дад зе ны акт, за да во ле ны на леж най за ха ва нас цю пе ра дад зе ных прад ме -
таў і ад сут нас цю якіх-не будзь прэ тэнзій з боку ўла дальніка пе раліча ных прад ме таў.

Вяр нуў ___________ ______________ Пры няў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічалі:
галоўны за ха вальнік ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

за гад чык сек та ра ўліку ____________ ________________________
(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 18

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў

на пастаяннае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
галоўны за ха вальнік (за гад чык фон даў) __________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку)

ад каз ны за ха вальнік ка лек цыі __________________________________________________
(на за ва ка лек цыі)

___________________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку за ха вальніка)

і прад стаўнік ар ганізацыі ______________________________________________________
(на зва ар ганізацыі, па са да, прозвішча, імя,

___________________________________________________________________________,
імя па баць ку асо бы, якая пры ня ла прад ме ты)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., у тым, што пер -
шыя вы далі, а другі пры няў на пас та ян нае захоўван не на ступ ныя му зей ныя прад ме ты, на ву -
ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы.
Пад ста ва: ___________________________________________________________________

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не,

час і мес ца ства рэн ня, ма тэ -
ры ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так Ідэн тыфіка цый ныя
ну ма ры За ха ва насць Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ____________________________________ му зей ных прад ме таў,
(лічбамі і пропіссю)

на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў.
Акт склад зе ны ў ___ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Вы далі:
галоўны за ха вальнік фон даў ___________  ______________

(подпіс)

ад каз ны за ха вальнік ка лек цыі __________ ______________
(подпіс)

Пры няў __________ ______________
(подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку ____________ ______________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 19

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў 

на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
галоўны за ха вальнік (за гад чык фон даў) __________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку)

ад каз ны за ха вальнік ка лек цыі __________________________________________________
(на за ва ка лек цыі,

___________________________________________________________________________
прозвішча, імя, імя па баць ку за ха вальніка)

і прад стаўнік ар ганізацыі ______________________________________________________
(на зва ўста но вы, па са да, прозвішча, імя,

___________________________________________________________________________
імя па баць ку асо бы, якая пры ня ла прад ме ты)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № _____ ад «__» ____________ 20__ г., і па га ран тый -
ным пісьме ад «__» ________________ 20__ г. № _____ у тым, што пер шыя вы далі, а другі
пры няў на ча со вае захоўван не на ступ ныя му зей ныя прад ме ты і ма тэ рыя лы.
Мэта вы да чы: ________________________________________________________________
Пад ста ва: ___________________________________________________________________
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты бя рэц ца прад мет)

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца

ства рэн ня, ма тэ ры ял,
тэхніка, па мер му зей -

на га прад ме та

Коль касць час так Ідэн тыфіка цый -
ныя ну ма ры За ха ва насць Стра ха вы кошт Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ____________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбамі і пропіссю)

Акт склад зе ны ў ___ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.

Пе ра да ча ад бы ла ся пры аба вяз ко вым вы ка нанні на ступ ных умоў:
1. Пе ра дад зе ныя па гэ тым акце му зей ныя прад ме ты пад ля га юць зва ро ту ў му зей не паз ней
тэрміну, ус та ноўле на га ў акце.
2. Упа коўка і пе ра воз ка вы дад зе на га ад бы ва ец ца за кошт ____________________________
як пры пе ра да чы, гэ так і пры вяр танні.
3. Пе ра дад зе ныя прад ме ты павінны быць вер ну ты з той жа за ха ва нас цю, у якой яны зна -
ходзіліся на мо мант вы да чы. У вы пад ку стра ты ці ча ст ко ва га паш код жан ня пе ра дад зе ных
ма тэ рыя лаў __________________________________________ аба вя зу ец ца кам пен са ваць
кошт стра ча на га ці кошт рэс таўрацыі.

Пе ра далі:
галоўны за ха вальнік фон даў ___________  ______________

(подпіс)

ад каз ны за ха вальнік ка лек цыі __________ ______________
(подпіс)
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Пры няў __________ ______________
(подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку ____________ ______________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

Да да так 20

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Га лоўны за ха вальнік ____________
«__» ___________ 20__ г.

АКТ № ____ 
унутрымузейнай перадачы

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
ад каз ны за ха вальнік му зей най ка лек цыі _________________________________________

(на зва ка лек цыі, прозвішча, імя, імя па баць ку)

___________________________________________________________________________
і суп ра цоўнік му зея ___________________________________________________________

(па са да, прозвішча, імя, імя па баць ку)

___________________________________________________________________________
у тым, што пер шы пе ра даў, а другі пры няў на ча со вае захоўван не на ступ ныя му зей ныя прад -
ме ты і на ву ко ва-да па мож ныя ма тэ рыя лы.
Мэта пе ра да чы: ______________________________________________________________
Пад ста ва: ___________________________________________________________________
Тэрмін______________________________________________________________________

(да якой даты пе ра да ец ца прад мет)

№
п/п

Прад мет нае імя і на -
зва, аўтар, ка рот кае
апісан не, час і мес ца

ства рэн ня, ма тэ ры ял,
тэхніка, па мер му зей -

на га прад ме та

Коль касць час так Ідэн тыфіка цый ны
ну мар За ха ва насць Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ____________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбамі і пропіссю)

Пе ра даў ___________ ______________ Пры няў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічаў
за гад чык адд зе ла ўліку ____________ ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 21

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ____ 
зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў,

перададзеных на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дад зе ны акт склалі:
прад стаўнік му зея ____________________________________________________________

(па са да, прозвішча, імя, імя па баць ку)

з ад на го боку, і прад стаўнік ар ганізацыі __________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да,

___________________________________________________________________________
на зва ар ганізацыі, ад рас)

які дзейнічае на пад ста ве да ве ра насці № ____ ад ____________ 20__ г., з дру го га боку, у тым,
што пер шы пры няў, а другі вяр нуў на ступ ныя му зей ныя прад ме ты і ма тэ рыя лы:

№
п/п

Прад мет нае імя і на зва,
аўтар, ка рот кае апісан не,
час і мес ца ства рэн ня, ма -

тэ ры ял, тэхніка, па мер

Коль касць час так Ідэн тыфіка цый ны
ну мар

За ха ва насць пры вяр -
танні Заўвагі

Уся го па акце пе ра дад зе на ___________________________________ му зей ных прад ме таў.
(лічбамі і пропіссю)

Акт склад зе ны ў ___ эк зэм п ля рах і ўру ча ны асо бам, якія яго падпісалі.
Бакі, якія падпісалі дад зе ны акт, за да во ле ны на леж най за ха ва нас цю пе ра дад зе ных прад ме -
таў і ад сут нас цю якіх-не будзь прэ тэнзій з боку ўла дальніка пе раліча ных прад ме таў.

Пры няў ___________ ______________ Вяр нуў ___________ _____________
(подпіс) (подпіс)

Пры сутнічалі:
галоўны за ха вальнік ____________  ________________________

(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

за гад чык сек та ра ўліку ____________ ________________________
(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)
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Да да так 22

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ІНВЕНТАРНАЯ КНІГА

Му зей ная ка лек цыя ______________________
____________________________

(пе ры яд)

Ідэн тыфіка -
цый ны ну -
мар (ну мар

па інвен тар -
най кнізе)

Ну мар па
кнізе пас -

ту п лен -
няў му -
зей ных
прад ме -

таў
асноўнага 

фон ду

На зва і
поўнае

раз гор ну -
тае на ву -

ко вае
апісан не

прад ме та,
надпісы,
клей мы,

знакі

Па ход -
жан не

(мес ца і
дата ства -

рэн ня,
гісто рыя

прад ме та)

Коль -
касць

Ма тэ -
ры ял і

тэхніка

Па ме -
ры. 

Маса
для

каш -
тоўных
ме та лаў
і каш -

тоўных
ка мя нёў

За ха -
ва -

насць

Крыніца і 
спо саб

пас ту п -
лен ня,

цана, ну -
мар і дата 
пра та ко -
ла фон да -
ва- за ку -
пач най
камісіі

Ну мар
фо та-
здым -
каў ці

не га ты -
ваў

Ста рыя 
ўліко -

выя
аба зна -
чэнні

Дата
запаў-
нен ня,
прозві-

шча
суп ра -

цоўніка

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Да да так 23

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

№
п/п Ну мар акта Дата акта Крыніца пас ту п -

лен ня
Коль касць му зей -

ных прад ме таў Тэрмін Заўвагі

1 2 3 4 5 7 8
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Да да так 24

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння)

у часовае карыстанне
№

п/п Ну мар акта Дата акта Крыніца пас ту п -
лен ня

Коль касць прад ме -
таў Тэрмін Заўвагі

1 2 3 4 5 7 8

Да да так 25

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

№
п/п Ну мар акта Дата акта

Крыніца пас ту п -
лен ня, ну мар і дата 
пра та ко ла фон да -

ва-за ку пач най
камісіі

Коль касць му зей -
ных прад ме таў

Ну мар і дата акта
прыё му на ма тэ ры -

яль на ад каз нае
захоўван не

Заўвагі

1 2 3 4 5 7 8

Да да так 26

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў прыёму музейных прадметаў на матэрыяльна адказнае захоўванне

№
п/п Ну мар акта Дата акта

Ну мар і дата пра та -
ко ла фон да ва-за ку -

пач най камісіі

Коль касць му -
зей ных прад ме -

таў
Пры няў Пе ра даў Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8
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Да да так 27

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку прадметаў музейнага значэння з фонду

часовага захоўвання

№
п/п Ну мар акта Дата акта Ула дальнік Суп ра цоўнік

му зея
Коль касць
прад ме таў

Пад ста ва, ну -
мар і дата пра -
та ко ла фон да -
ва-за ку пач най

камісіі

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8

Да да так 28

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў звароту ўладальніку музейных прадметаў (прадметаў музейнага

значэння) з фонду часовага карыстання
№

п/п Ну мар акта Дата акта Ула дальнік Суп ра цоўнік му зея Коль касць прад -
ме таў Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7
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Да да так 29

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў зваротнага прыёму музейных прадметаў, перададзеных на часовае

захоўванне
№

п/п Ну мар акта Дата акта Суп ра цоўнік му зея Прад стаўнік ар -
ганізацыі

Коль касць прад ме -
таў Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7

Да да так 30

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

№
п/п Ну мар акта Дата акта Ус та но ва, асо ба, 

якая пры мае

Суп ра цоўнік
му зея, які пе ра -

дае

Коль касць му -
зей ных прад ме -

таў

Пад ста ва, ну мар і
дата пра та ко ла

фон да ва-за ку пач -
най камісіі

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8

Да да так 31

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ
рэгістрацыі актаў перадачы музейных прадметаў на часовае захоўванне

№
п/п Ну мар акта Дата акта

Ар ганіза цыя,
асо ба, якая

пры мае

Суп ра цоўнік
му зея, які пе -

ра дае

Коль касць
му зей ных
прад ме таў

Мэта Пад ста ва Тэрмін

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 8/18050 -121- 05.03.2008



Да да так 32

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі актаў унутрымузейнай перадачы

№
п/п Ну мар акта Дата акта Мэта Тэрмін Коль касць

прад ме таў Пе ра даў Пры няў Ад зна ка аб
вяр танні

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Да да так 33

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі пратаколаў фондава-закупачнай камісіі

№
п/п

Ну мар пра та ко -
ла фон да ва-за -

ку пач най
камісіі

Дата пра та ко ла

Коль касць
прад ме таў, пры -

ня тых
у асноўны фонд

Коль касць
прад ме таў, пры -
ня тых у аб мен -

ны фонд

Коль касць
прад ме таў, пры -

ня тых у фонд
на ву ко ва-да па -
мож ных ма тэ -

рыя лаў

Коль касць
прад ме таў, пры -

ня тых у фонд
сы равінных ма -

тэ рыя лаў

Коль касць
прад ме таў, якія 

былі вер ну ты
ўла дальніку

1 2 3 4 5 6 7 8

Да да так 34

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
уліку бланкаў уліковых дакументаў

№
п/п

На зва да ку -
мен та

Коль касць эк -
зэм п ля раў Мэта вы да чы Каму вы дад зе ны Дата вы да чы Подпіс ат ры -

мальніка

Ад зна ка аб вяр -
танні блан каў.

Подпіс галоўнага
за ха вальніка

1 2 3 4 5 6 7 8
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Да да так 35

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № ______

__________________
(дата)

на ска са ван не ста рых інвен тар ных кніг

Го рад _______________________________________________________________________
На ступ ны акт склалі: галоўны за ха вальнік (за гад чык фон даў) ________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку)

___________________________________________________________________________
ад каз ны за ха вальнік __________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку)

у тым, што згод на з рас па ра джэн нем _____________________________________________
(каго, калі)

інвен тар ныя кнігі му зея _______________________________________________________
(шыф ры і ну ма ры кніг)

___________________________________________________________________________
у су вязі са ста рэн нем, знач нымі паш код жан нямі за ме не ны на но выя з ус та ноўле нымі для іх
шыф рамі і ну ма рамі.

Пры за ме не ў но вай інвен тар най кнізе за ха ва ны ўсе ўне се ныя ў ста рую кнігу ну ма ры му -
зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый. У ста рых інвен тар ных кнігах з агуль най коль кас -
цю запісаў ____________________ ска са ва на ну ма роў _______________ з пе ра но сам іх у но -
выя інвен тар ныя кнігі.

У __________ ну ма рах запісы зроб ле ны з улікам пе ра ат ры бу цый, на ву ко вых дас ле да ван -
няў, рэс таўра цыі, да дат ко ва ўне се ны дад зе ныя аб фак тыч ным ста не за ха ва насці.

На ступ ныя ну ма ры запісаў _______________________ у ста рых інвен тар ных кнігах ад -
зна ча ныя як вы дад зе ныя па ак тах (пе ралічэн не ну ма роў ак таў) __________________________

___________________________________________________________________________
На ступ ных ну ма роў ___________________________ у наяўнасці не ака за ла ся і ніякіх

запісаў аб вы да чы му зей ных прад ме таў з дад зе нымі ну ма рамі ня ма.
Вы клю ча ны з Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь па даз во ле Міністэр ст ва куль ту ры

Рэс публікі Бе ла русь __________ му зей ных прад ме таў, якія лічац ца за ________ ну ма рамі.
Вы клю ча ны двой чы паўто ра ныя запісы (______ ну ма роў му зей ных прад ме таў).
Пра пуш ча ны ну ма ры_____________________
Ста рая інвен тар ная кніга лічыц ца ска са ва най і пе ра да ец ца на пас та ян нае за хоўван не ў

___________________________________________________________________________
Пад ста ва: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Да даткі:
1. За вя раль ны спіс ну ма роў ста рой ска са ва най інвен тар най кнігі з ну ма рамі но вай інвен тар -
най кнігі.
2. Спіс на вы дад зе ныя і вы клю ча ныя му зей ныя прад ме ты.
3. Спіс на няз нойд зе ныя му зей ныя прад ме ты.
4. Спіс му зей ных прад ме таў, якія прайшлі пе ра ат ры бу цыю.
5. Спіс му зей ных прад ме таў з пра пуш ча нымі ну ма рамі.

Подпісы скла дальнікаў: ___________________
___________________
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Да да так 36

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

АКТ № _______
зверкі наяўнасці музейных прадметаў з уліковай дакументацыяй

«__» _____________ 20__ г.

На ступ ны акт склад зе ны ў тым, што згод на з за га дам кіраўніка му зея ад «__» ______20__ г.
№ ________ камісія ў склад зе ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
пра вя ла пра вер ку наяўнасці му зей ных прад ме таў му зей най ка лек цыі (фон ду) ___________

(на зва му зей най  

___________________________________________________________________________
ка лек цыі (фон ду)

якая (які) зна ходзіцца на ма тэ ры яль на ад каз ным захоўванні ў________________________
(прозвішча, імя,

___________________________________________________________________________
імя па баць ку ад каз на га за ха вальніка)

з уліко вымі да ку мен тамі: ______________________________________________________
(пе ралік уліко вай да ку мен та цыі)

___________________________________________________________________________
У выніку зверкі выяўле на на ступ нае: па дад зе ных уліку на ма тэ ры яль на ад каз ным за ха -

ванні ў______________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку ад каз на га за ха вальніка)

на _____________ зна ходзіцца _________________________________________________
(дата) (лічбай і пропіссю)

му зей ных прад ме таў.
Фак тыч на ў му зей най ка лек цыі (фонд зе)__________________________________________

(на зва му зей най ка лек цыі (фон ду)

___________________________________________________________________________
у___________________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку ад каз на га за ха вальніка)

зна ходзіцца _______________________________________________ му зей ных прад ме таў,
(лічбай і пропіссю)

што __________________________________________________________ дад зе ным уліку.
(ад па вя дае (або не ад па вя дае)

У выніку зверкі вы зна ча на на ступ нае:
______ ра зы ход жан не(яў) з запісам ва ўліко вых да ку мен тах;
______ прад ме ты(аў) не выяўле на;
______ прад ме ты(аў) спіса на ва ўста ноўле ным па рад ку, але не вы клю ча на з уліко вай да -

ку мен та цыі му зея;
_______ прад ме ты(аў) запіса ны двой чы пад роз нымі ну ма рамі ў кнізе пас ту п ле няў му зей -

ных прад ме таў ас ноўна га фон ду. Скла да ец ца спіс му зей ных прад ме таў, двой чы запіса ных у
кнігу пас ту п лен няў ас ноўна га фон ду, згод на з да дат кам 1 да ак та зверкі наяўнасці му зей ных
прад ме таў з уліко вай да ку мен та цы яй (да лей – акт);

______ прад ме ты(аў) запіса на двой чы пад роз нымі ну ма рамі ў інвен тар ныя кнігі. Скла да ец -
ца спіс му зей ных прад ме таў, якія двой чы запіса ны ў інвен тар ную кнігу, згод на з да дат кам 2
да ак та;

_______ прад ме ты(аў) пад ля га юць пе ра во ду ў аб мен ны фонд. Скла да ец ца спіс му зей ных
прад ме таў, якія пад ля га юць пе ра во ду ў аб мен ны фонд, згод на з да дат кам 3 да ак та;

______ прад ме ты(аў) пад ля га юць пе ра во ду ў фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў.
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Скла да ец ца спіс му зей ных прад ме таў, якія пад ля га юць пе ра во ду ў фонд на ву ко ва-да па -
мож ных ма тэ рыя лаў, згод на з да дат кам 4 да ак та;

______ прад ме ты(аў) пад ля га юць вы клю чэн ню. Скла да ец ца спіс му зей ных прад ме таў,
якія пад ля га юць вы клю чэн ню з ас ноўна га фон ду му зея, згод на з да дат кам 5 да ак та.

Такім чы нам, па ста не на _______________________ фак тыч ная наяўнасць му зей ных
(дата)

прад ме таў у му зей най ка лек цыі (фонд зе) _________________________ якія зна ход зяц ца на
(на зва ка лек цыі (фон ду)

ма тэ ры яль на ад каз ным захоўванні ў за ха вальніка__________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку ад каз на га за ха вальніка)

___________________________________________________________________________
скла дае _______________________ му зей ных прад ме таў.

Подпісы чле наў камісіі: _____________
_____________

Да да так 1

да акта зверкі наяўнасці
музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, двойчы запісаных у кнігу паступленняў музейных прадметаў
асноўнага фонду

№
п/п Пер шас ны запіс Дру гас ны запіс Ну мар, які за стаўся

1 2 3 4

За гад чык сек та ра ўліку (галоўны за ха вальнік)_____________________________________

Да да так 2

да акта зверкі наяўнасці
музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія двойчы запісаны ў інвентарную кнігу
№

п/п Пер шас ны запіс Паўтор ны запіс Ну мар, які за стаўся

1 2 3 4

За гад чык сек та ра ўліку (галоўны за ха вальнік)_____________________________________

Да да так 3

да акта зверкі наяўнасці
музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў абменны фонд

На прык лад:

КП 12878/1-4 Ліхтар дэ ка ра тыўны. Аўтар Мар каў У.Ф. Расія, 1980 г. 23,5 х 17 х 9,5

За гад чык сек та ра ўліку (галоўны за ха вальнік)_____________________________________
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Да да так 4

да акта зверкі наяўнасці
музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных
матэрыялаў

На прык лад:

Ідэн тыфіка цый ны ну мар Ліхтар дэ ка ра тыўны. Аўтар Мар каў У.Ф. Расія, 1980 г. 23,5 х 17 х 9,5

За гад чык сек та ра ўліку (галоўны за ха вальнік)_____________________________________

Да да так 5

да акта зверкі наяўнасці
музейных прадметаў
з уліковай дакументацыяй

Спіс музейных прадметаў, якія падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду музея

На прык лад:

КП 609 Га рушкін Б.П. Вітраж «На род ная твор часць», 1981 г. Жа ле за і г.д. 

За гад чык сек та ра ўліку (галоўны за ха вальнік)_____________________________________

Да да так 37

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ТАПАГРАФІЧНЫ ВОПІС

Му зей ная ка лек цыя __________________________

Мес ца захоўван ня:
экс пазіцый ная зала (Э) ________________________________________________________
фон дас ховішча (Ф)____________________________________________________________
вітры на (В) __________________________________________________________________
стэнд (С) ____________________________________________________________________
стэ лаж (Ст) __________________________________________________________________
шафа (Ш) ___________________________________________________________________
паліца (П) ___________________________________________________________________
пап ка (Пп) __________________________________________________________________
і г.д.

№
п/п

Ідэн тыфіка цый ны
ну мар

Прад мет нае імя,
аўтар ская на зва

Та па графічны шыфр

Э Ф В С Ст Ш П Пп

Ад каз ны за ха вальнік ______________ _____________________
(подпіс) (раз борліва прозвішча, ініцыя лы)

«__» _________________ 20__ г.
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Да да так 38

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ВОПІС ІНВЕНТАРНЫХ КНІГ

па ста не на 1 студ зе ня ___ г.

№
п/п

На зва кнігі,
яе шыфр і

ну мар

З яко га і па
які інвен -
тар ны ну -
мар ува -
ходзіць у

кнігу

Дата па чат -
ку і за кан -
чэн ня кнігі

Пе ралік вы -
клю ча ных

інвен тар ных 
ну ма роў

Коль касць
вы клю ча -
ных ну ма -

роў

Пе ралік пе -
ра ат ры бу -

ты ра ва ных
ну ма роў

Коль касць
пра пуш ча -
ных ну ма -

роў

Коль касць
наяўных ну -

ма роў, у
тым ліку

коль касць
прад ме таў

Заўвагі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Да да так 39

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
фіксацыі выпраўленняў у кнізе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду,

кнізе ўліку музейных прадметаў абменнага фонду

№
п/п Дата

Ну мар і дата пра та -
ко ла фон да ва-за ку -

пач най камісіі

Ідэн тыфіка -
цый ны ну мар На зва поля Ста рое зна чэн не 

поля
Но вае зна чэн не

поля

Подпіс
галоўнага за ха -

вальніка, пя -
чат ка му зея

1 2 3 4 5 6 7 8
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Да да так 40

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

___________________________________
(на зва му зея)

ЗА ЦВЯРД ЖАЮ

Кіраўнік му зея ____________
«__» ___________ 20__ г.

Пя чат ка му зея

ПРАТАКОЛ № ____ 
ад _____________

пасяджэння фондава-закупачнай камісіі

Пры сутнічалі: _______________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па баць ку, па са ды чле наў камісіі)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Па ра дак дня:
«Аб прыё ме прад ме таў му зей на га зна чэн ня на пас та ян нае захоўван не»

1. Слу халі: па ве дам лен не (прозвішча, імя, імя па баць ку, па са да (га лоўны за ха вальнік,
за гад чык адд зе ла, на ву ко вы суп ра цоўнік) аб прыё ме прад ме таў му зей на га зна чэн ня на пас -
та ян нае за хоўван не.
Уся го ____________________________________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня.

(лічбамі і пропіссю)

Пы танні:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Вы ступілі (хто, аб чым: аб му зей ным зна чэнні но вых пас ту п лен няў, аб унікаль ным зна -
чэнні та го ці інша га прад ме та, аб ад ня сенні прад ме таў да ас ноўна га (аб мен на га) фон ду і
іншае): _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Пас та навілі:
3.1. улічваю чы, што дад зе ныя прад ме ты ма юць му зей нае зна чэн не, мо гуць па поўніць му -

зей ны фонд і бу дуць вы ка ры стоўвац ца ў на ву ко вых і экс пазіцый на-вы ста вач ных пра ек тах
му зея, на быць прад стаўле ныя прад ме ты му зей на га зна чэн ня па вы зна ча най ца не;

3.2. у склад му зей на га фон ду на пас та ян нае за хоўван не пры няць ____________________
прад ме таў му зей на га зна чэн ня;

3.3. ук лю чыць у склад ас ноўна га фон ду __________________ му зей ных прад ме таў па пе -
раліку;

3.4. ук лю чыць у склад аб мен на га фон ду __________________ му зей ных прад ме таў па пе -
раліку;

3.5. ук лю чыць у склад фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў _______________ прад -
ме таў па пе раліку;

3.6. ук лю чыць у склад фон ду сы равінных ма тэ рыя лаў ______________ му зей ных прад -
ме таў па пе раліку;

3.7. вяр нуць ула дальнікам ______________________ прад ме таў му зей на га зна чэн ня па
пе раліку.

Подпісы чле наў фон да ва-за ку пач най камісіі: ________________________
________________________
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Да да так 41

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

Структура навуковага апісання музейнага прадмета
1. Ста тус і мес цаз на ход жан не прад ме та:
1.1. краіна.
Змест: поўная афіцый ная на зва краіны, на тэ ры то рыі якой зна ходзіцца ўла дальнік му -

зей на га прад ме та.

Прык лад: Рэс публіка Бе ла русь;

1.2. вы шэй стая чая ар ганіза цыя (за сна вальнік).
Змест: поўная афіцый ная на зва вы шэй стая чай ар ганіза цыі.

Прык лад: Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь або адд зел куль ту ры Ма зыр ска га гар вы кан ка ма;

1.3. на зва му зея.
Змест: поўная афіцый ная (згод на са ста ту там) на зва му зея, у якім прад мет зна ходзіцца на

пас та ян ным за хоўванні.

Прык лад: ус та но ва «На цыя наль ны мас тацкі му зей Рэс публікі Бе ла русь»;

1.4. аб рэвіяту ра на звы му зея.
Змест: ска ро ча ная на зва му зея.

Прык лад: БДМГВАВ.
Чы тай: Бе ла рускі дзяр жаўны му зей гісто рыі Вялікай Ай чын най вай ны;

1.5. пад разд зя лен не му зея (філіял, адд зел).
Змест: поўная афіцый ная (згод на са ста ту там) на зва філіяла му зея аль бо адд зе ла.

Прык лад: Ма зыр ская ра ён ная карцінная га ле рэя.

Заўвага. Поле запаўня ец ца толькі ў тым вы пад ку, калі пад разд зя лен не мае асабістыя фон ды, у якіх
прад мет зна ходзіцца на пас та ян ным захоўванні;

1.6. ад рас му зея.
Змест: указ ва юц ца поўныя паш то вы і элек трон ны ад ра сы, міжга родні код, ну ма ры тэ ле -

фо на кіраўніка му зея і тэ ле фак са.

Прык ла ды: вул. Леніна, д.12, 225710, г. Пінск-10, Брэсц кая вобл., Бе ла русь,
тэ ле фон (01653) 2 25 39, факс (01 653) 2 25 40;
пр-т Ска ры ны, д. 25а, 220030, г. Мінск-30, Бе ла русь,
тэ ле фон (факс) (017) 227 11 66, е-mail…

Заўвага. Вы ка ры стоўва ец ца міжна род ны стан дарт напісан ня, пры ня ты ў паш то вай спра ве і спра ва вод -
ст ве. Пры гэ тым да пус ка юц ца агуль нап ры ня тыя ска ра чэнні;

1.7. ад рас пад разд зя лен ня (філіяла, адд зе ла) му зея.
Змест, заўвагі і прык ла ды ў ад па вед насці з пад пунк там 1.6 пунк та 1 дад зе на га па рад ку;
1.8. ідэн тыфіка цый ны ну мар па кнізе пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон -

ду ці па кнізе ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду.
Змест: літар ныя і лічба выя знакі, якія скла да юць унікаль ны пас та ян ны ну мар му зей на га 

прад ме та, дад зе ны яму пры пас ту п ленні. Ідэн тыфіка цый ны ну мар скла да ец ца з на ступ ных
эле мен таў:

літар ны індэкс кнігі пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду (га лоўнай
інвен тар най кнігі), кнігі ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду;

ну мар, пад якім прад мет за рэгістра ва ны ў кнізе пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас -
ноўна га фон ду, кнізе ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду.

Прык лад: КП 061787.
Чы тай: кніга пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў асноўнага фон ду – 61787.
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Прык лад: КАФ000015.
Чы тай: кніга ўліку му зей ных прад ме таў аб мен на га фон ду – 15;

1.9. ідэн тыфіка цый ны інвен тар ны ну мар.
Змест: літар ны індэкс інвен тар най кнігі му зей най ка лек цыі, да якой прад мет ад не се ны;
па рад ка вы ну мар прад ме та па інвен тар най кнізе му зей най ка лек цыі.

Прык лад: Н 1134.
Чы тай: інвен тар ная кніга ка лек цыі нумізма тыкі – 1134.

Заўвагі:
Запіс вяд зец ца па вод ле ўзораў, пры ня тых у кож ным кан крэт ным музеі. Ён павінен ад па вя даць уліко ва -

му шыф ру, які стаіць на прад ме це.
У вы пад ку, калі прад мет мае не калькі скла до вых час так з асоб нымі ну ма рамі, яны пры вод зяц ца праз

кос ку;

1.10. на зва ка лек цыі.
Змест: на зва му зей най ка лек цыі, да якой ад не се ны му зей ны прад мет;
1.11. спо саб пас ту п лен ня.
Змест: тып ар ганіза цыі кам плек та ван ня му зей на га збо ру; спо саб, якім прад мет пас тупіў

у му зей ны збор. Указ ва ец ца адзін з на ступ ных ва ры ян таў пас ту п лен ня прад ме та на пас та ян -
нае за хоўван не: пе ра да ча, дар, за вяш чан не, за куп ка, аб мен, экс пе ды цыя, ар хеа лагічныя
рас копкі, за каз, не вя до мы.

Заўвагі:
Пе ра да чай лічыц ца бяз вы п лат ная пе ра да ча куль тур най каш тоўнасці на ад каз нае захоўван не ў му зей -

ным збо ры, пас ту п лен не прад ме та ад ус та но вы (мыт нае ўпраўлен не, упраўлен не ўнут ра ных спраў, Міністэр -
ст ва куль ту ры, Міністэр ст ва фінан саў).

Дар – бяз вы п лат ная пе ра да ча ва ўлас насць му зея ка лек цыі ці прад ме та му зей на га зна чэн ня пры ват най
асо бай аль бо ўста но вай (банк, га ле рэя);

1.12. ну мар ак та прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не.

Прык лад: 1;
128;

1.13. да та ак та прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не.
Змест: год, ме сяц, дзень, у які акт прыё му прад ме та на пас та ян нае за хоўван не быў за -

цверд жа ны кіраўніком му зея. Запіс пра водзіцца па вод ле ўзо ру, які ад па вя дае міжна род ным
стан дар там спра ва вод ст ва.

Прык лад: 1996/03/25.
Чы тай: 1996 год, са кавіка, 25 дня;

1.14. крыніца пас ту п лен ня.
Змест: указ ва ец ца поўная афіцый ная на зва ўста но вы аль бо прозвішча, імя, імя па баць ку

пры ват най асо бы, якія пе ра далі прад мет му зей на га зна чэн ня ў му зей ны фонд;
1.15. та па графія.
Змест: указ ва ец ца та па графічны шыфр мес ца за хоўван ня прад ме та (экс пазіцый ная за ла (Э), 

фон дас ховішча (Ф), вітры на (В), стэнд (С), стэ лаж (Ст), ша фа (Ш), паліца (П), пап ка (Пп).

Прык лад: Ф20 Ш5 П7 Пп2.
Чы тай: фон дас ховішча № 20, шафа № 5, паліца № 7, пап ка № 2.

2. Агуль ныя ха рак та ры стыкі:
2.1. тып;
2.2. від;
2.3. раз навіднасць.
Пры за паўненні па лёў гэ та га раз дзе ла не аб ход на ка ры стац ца да дат кам 1 да дад зе най

Інструк цыі.
3. Ха рак та ры стыкі прад ме та:
3.1. фо таз дымкі ў лічба вым фар ма це, jpg.
Змест: вы явы прад ме та ў вы гляд зе фо таз дым ка ў лічба вай фор ме. Прад мет мо жа мець не -

калькі выяў, ад на з іх – ас ноўная;
3.2. прад мет нае імя.
Змест: ка роткі, агуль нап ры ня ты для дад зе на га прад ме та тэрмін.
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Прык ла ды: ста туя, бюст, ме даль ён, аб раз, карціна, мазаіка, ма лю нак, эс тамп, ілюс т ра цыя, мар ка, паш -
тоўка, пла кат, пра та кол, паш парт, на таткі, кніга, афіша, піста лет, кас ка, вым пел, ор дэн, стул, гра ма фон,
скрып ка, гадзіннік, ку бак, фа та графія і іншае;

3.3. агуль нае прад мет нае імя.
Змест: аба зна ча ец ца пры на леж насць прад ме та да гру пы, ком плек су прад ме таў.

Прык ла ды: клад, сервіз, на бор і іншае;

3.4. ла каль нае (мяс цо вае) прад мет нае імя.
Змест: указ ва ец ца на зва прад ме та (ад на ці больш), ха рак тэр ная для пэўнай мяс цо васці.

Яна ад розніва ец ца ад агуль нап ры ня тай на звы. Калі ла каль ная на зва су па дае з агуль нап ры -
ня тай, по ле не за паўня ец ца.

Прык ла ды: Прад мет нае імя: гляк;
ла каль ная на зва: аг ляк.
Прад мет нае імя: ды ма кур;
ла каль ная на зва: дымілка;
ку ра дым;
ку ран ка;
пад ку рач ка.
Прад мет нае імя: гар монік;
ла каль ная на зва: гар мош ка;
гар мо ня;

3.5. аўтар ская на зва прад ме та.
Змест: на зва, дад зе ная прад ме ту аўта рам-вы твор цай, аль бо за га ло вак, аль бо на зва, вы -

зна ча ныя на пад ста ве іка на графіі прад ме та. Ужы ва ец ца так са ма тэрмін «без на звы», калі ён
быў прыс вое ны прад ме ту (мас тац ка му аль бо літа ра тур на му тво ру) аўта рам.

Прык ла ды: Прад мет нае імя: ма лю нак;
на зва прад ме та: «Пер шы снег».
Прад мет нае імя: ча сопіс;
на зва прад ме та: «Спад чы на».
Прад мет нае імя: га зе та;
на зва прад ме та: «За воль насць».
Прад мет нае імя: ор дэн;
на зва прад ме та: Пра цоўнага Чыр во на га Сця гу.

Да ец ца на зва кніг, ча сопісаў і ішых дру ка ва ных вы дан няў.

Прык ла ды: «Людзі на ба ло це»;
«Наша ніва»;
«Спад чы на»;
«Му жыц кая праўда».

Калі прад мет мае аўтар скую на зву аль бо за га ло вак, але з’яўля ец ца ча ст кай ком плек су
(се рыі мас тацкіх тво раў, сервіза і інш.), які мае агуль ную на зву, апош няя запісва ец ца праз
кос ку пас ля на звы прад ме та. Калі прад мет мае па рад ка вы ну мар як ча ст ка ком плек су, гэ ты
ну мар фіксу ец ца праз кос ку пас ля агуль най на звы ком плек су.

Прык лад: «Анёл жа ло бы», паліптых «Рэквіем», чац вёр тая ча ст ка.

Калі прад мет двух ба ко вы (аб раз, ма не та), спа чат ку запісва ец ца на зва вон ка ва га бо ку, а
по тым, праз знак «/» – на зва аба рот на га бо ку.

Прык лад: «Бог Са ва оф» / «Са шэс це ў пек ла».

Калі на звай з’яўля юц ца вер ша ва ныя радкі, іх пе ра ход да інша га рад ка ад зна ча ец ца зна -
кам «/».

Прык лад: «Як даўні боль, як сон сал да та / Сля ды і лод ка на пяс ку…».

Аўтар ская на зва аль бо за га ло вак на за меж най мо ве да ец ца ў арыгіна ле, за вы клю чэн нем
вы пад каў, калі літа ры цяж ка ўва собіць (іерогліфы і іншыя).

Прык ла ды: «Minsker Zeitung»;
«Moje podr\ze»;
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3.6. пе рак лад на звы з за меж най мо вы.
Змест: указ ва ец ца пе рак лад аўтар скай на звы прад ме та ці яго за га лоўка на афіцый ную

дзяр жаўную мо ву краіны. У ка роткім апісанні прад ме та ўказ ва ец ца, з якой мо вы зроб ле ны
пе рак лад.

Прык ла ды: «Мінская га зе та»;
«Мае па да рож жы»;

3.7. ма тэ ры ял.
Змест: пе ралічва юц ца ўсе ма тэ рыя лы, ак ра мя каш тоўных ме та лаў і каш тоўных ка мя нёў, 

якія былі вы ка ры ста ны пры ства рэнні прад ме та, а так са ма для яго дэ ка ры ра ван ня. Кож ная
на зва ма тэ рыя лу запісва ец ца ў асоб ным рад ку.

Прык ла ды: дрэ ва;
ме тал;
ак саміт.
Па пе ра;
кар дон.

Заўвагі:
Ма тэ рыя лы пе ралічва юц ца ў пас ля доўнасці вы твор часці прад ме та.
Не па зна ча юц ца ма тэ рыя лы, якія былі вы ка ры ста ны для кан сер ва цыі і рэс таўрацыі прад ме та.
Пра па ну ец ца ка ры стац ца тэрміна лагічным слоўнікам, ка дыфіка та рамі ма тэ рыя лаў;

3.8. тэхніка, тэх на логія.
Змест: у асоб ных рад ках пе ралічва юц ца пра цэ сы, ме та ды, тэхнікі, спо са бы вы твор часці,

якія былі вы ка ры ста ны для ства рэн ня прад ме та.

Прык ла ды: та чэн не;
разь ба;
за ла чэн не.
Вы твор часць пра мы сло вая;
вы твор часць кус тар ная;
вы твор часць руч ная.
Ру капіс;
ма шы напіс.
Штам поўка;
гравіроўка.

Заўвага. Пра па ну ец ца ка ры стац ца тэрміна лагічным слоўнікам;

3.9. па ме ры.
Змест: максімаль ныя па ме ры прад ме та. Вы ка ры стоўва юц ца тэрміны: вы шы ня, шы ры ня,

таўшчы ня. Пры ня тыя ска ра чэнні: в. – вы шы ня; ш. – шы ры ня; даўж. – даўжы ня; таўшч. –
таўшчы ня; д. – дыя метр. Для двух мер ных плоскіх прад ме таў (карціна, ма лю нак) да ец ца два
па ме ры: вы шы ня (вер ты каль) і шы ры ня (га ры зан таль), для аб’ёмных – вы шы ня, шы ры ня,
глыбіня. Круг лыя і эліпса па доб ныя прад ме ты вы за ча юц ца па най боль шым дыя мет ры. Для
двух мер ных прад ме таў (на прык лад, ка ва лак тканіны), якія вы цяг ну ты па га ры зан талі, вы ка -
ры стоўва юц ца тэрміны «даўжы ня» і «шы ры ня». Для тво раў графікі ўказ ва ец ца па мер ар ку ша
і вы явы. Ліней нымі адзінкамі вы мя рэн няў з’яўля юц ца сан ты мет ры (см); для прад ме таў
нумізма тыкі, філа тэліі, тво раў графікі – мілімет ры (мм).

Прык ла ды: 4 х 35х 34;
45 х 35;
45;

3.10. ва га.
Змест: указ ва ец ца агуль ная ва га прад ме та;
3.11. ка рот кае апісан не прад ме та (ана та цыя).
Тэкст су па дае з апісан нем у кнізе пас ту п лен няў му зей ных прад ме таў ас ноўна га фон ду;
3.12. апісан не знеш ня га вы гля ду.
Змест: агуль ная ха рак та ры сты ка прад ме та воль ным тэкс там. Вы зна ча юц ца ас ноўныя

рас паз на валь ныя прык ме ты і асаблівасці знеш ня га вы гля ду, якія даз ва ля юць ідэн тыфіка -
ваць прад мет з шэ ра гу ана лагічных. Апісва юц ца фор ма, ко лер, дэ кор, ад мет ныя прык ме ты;

3.13. гісто рыя прад ме та.
Змест: гісто рыя прад ме та і яе інтэр прэ та цыя. Запіс робіцца воль ным тэкс там і мо жа быць

ка рыс ным у якасці ас но вы для публіка цыі.
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Мо жа быць зафікса ва на інфар ма цыя 2 відаў:
інфар ма цыя аб па пя рэдніх ула дальніках прад ме та да та го ча су, як ён трапіў у му зей ны збор;
не ка то рыя тлу ма чэнні, якія ты чац ца са мо га прад ме та. На прык лад, больш пад ра бяз нае

апісан не та го, як вы ка ры стоўваўся прад мет, інфар ма цыя аб яго ка ры стальніку;
3.14. змест, іка на графія.
Змест: змест пісьмо вых крыніц (да ку мен таў, дру ка ва ных вы дан няў і іншых), а так са ма

іка на графія – апісан не ты па лагічных ад знак, якія вы ка ры ста ны для ства рэн ня во бра заў,
пер са на жаў і сю жэт ных сцэн помнікаў выяўлен ча га мас тац тва. У апісан не ўклю ча юц ца
толькі ас ноўныя па няцці без іх інтэр прэ та цыі.

Прык лад: па яс ная вы ява жан чы ны ў па ва ро це 3/4 уле ва.

Заўвага. Апісан не вы кон ва ец ца воль ным тэкс там;

3.15. коль касць час так.
Змест: фак тыч ная коль касць час так му зей на га прад ме та, якая бы ла за рэгістра ва на ў ак -

це прыё му му зей ных прад ме таў на пас та ян нае за хоўван не і кнізе пас ту п лен няў му зей ных
прад ме таў ас ноўна га фон ду.

Прык лад: 10;

3.16. стан за ха ва насці.
Змест: апісан не фізічна га ста ну за ха ва насці. Фіксу ец ца агуль ны стан прад ме та і яго час -

так, сту пень яго за ха ва насці. Воль ным тэкс там пе ралічва юц ца ўсе паш код жанні, іх па ме ры і
мес цаз на ход жан не. Спа чат ку пе ралічва юц ца дэ фек ты, стра ты час так з па зна чэн нем мес ца і
па ме раў паш код жан няў ас но вы ма тэ рыя лу (пра ко лы, раз ры вы, стра ты), а по тым паш код -
жан няў без па ру шэн ня ас но вы (згіны, драпіны, за бруд жван не).

Фіксу ец ца да та пра веркі ста ну за ха ва насці.

Прык ла ды: 2007/05/09 до б ры;
2003/04/11 зда валь няю чы;
2001/05/06 дрэн ны;
2004/05/06. У ніжнім пра вым/ле вым вуг ле во сы пы ка ля ро ва га слоя, па цэн тры – драпіна 7,0 см; стра та

ка ля ро ва га пла ста зле ва ад цэн тра 7,0 х 8,0 см.

Маг чы ма вы ка ры стан не на ступ ных ка тэ го рый апісан ня ста ну за ха ва насці помнікаў
нумізма тыкі:

паліра ва ны штэм пель (Proof);
паліра ва ны штэм пель з ледзь заўваж нымі дэ фек тамі (Prooflike);
люс тэр ка вы бляск (Brilliant uncirculated – BU);
не ка ры ста ныя ма не ты (Uncirculaned – Unc.);
над звы чай цу доўнае (Exstremely fine – XF or EF);
вельмі цу доўнае (Very fine – VF);
цу доўнае (Fine – F);
вельмі до б рае (Very good – VG);
до б рае (Good – G);
амаль до б рае (About Good – AG);
кеп скае, вельмі кеп скае (Poor, very poor – PR).

Заўвага. Для апісан ня за ха ва насці помнікаў нумізма тыкі пра па ну ец ца ка ры стац ца на ступ нымі вы дан -
нямі: Standart catalog of World Coins. USA. 1997. P.23; По тин В.М. Вве де ние в ну миз ма ти ку // Тру ды Го су -
дар ст вен но го Эр ми та жа. Т. XXVI. Ну миз ма ти ка. Ч. 6. Л., 1986. С. 128–129;

3.17. да та кан тро лю наяўнасці.

Прык лад: 1999/10/10.
Чы тай: 10 ка ст рычніка 1999 г.;

3.18. заўвагі.
4. Знакі і надпісы:
4.1. тэкст зна ка/надпісу.
Змест: тэкст зна ка ці надпісу на мо ве арыгіна ла з за ха ван нем пунк туа цыі і ар фа графіі.

Для та го каб па зна чыць раз дзя лен не тэкс ту на радкі, вы ка ры стоўва ец ца знак «/».

Прык ла ды: По лоц кий/ка дет ский/кор пус;
SIGILLUM/SCABINOOROM/1565 GRODNENSIS;
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4.2. пе рак лад тэкс ту зна ка (надпісу).
Змест: пе рак лад тэкс ту надпісу з мо вы арыгіна ла на бе ла ру скую мо ву. У дуж ках указ ва -

ец ца, з якой мо вы зроб ле ны пе рак лад.

Прык ла ды: По лацкі/ка дэцкі/кор пус (з рус кай мовы);
пя чат ка/лаўнічая/1565 Грод на (з лацінскай мовы);

4.3. тып зна ка (надпісу).
Змест: па каз ва ец ца фор ма і функ цыя зна ка (надпісу). Вы ка ры стоўва ец ца тэрміна -

лагічны слоўнік.

Прык ла ды: надпіс;
подпіс;
мар ка;
ма на гра ма;
кляй мо;
штамп;

4.4. апісан не зна ка/надпісу.
Змест: апісан не зна каў, якія не ма юць тэкс ту.

Прык ла ды: літары «ПК»;
стра ла ў кру зе;
«Ляліва» – ма ладзік ра гамі ўгору, над ім – шасціпра мя нё вая зор ка;

4.5. тэхніка вы ка нан ня зна ка/надпісу.
Змест: спо саб, які быў вы ка ры ста ны для на ня сен ня зна ка/надпісу на прад мет.

Прык ла ды: гравіроўка;
адбітак;
падг ла зур ны надпіс;
ру капіс;

4.6. мес цаз на ход жан не зна ка/надпісу.
Змест: мес ца на ня сен ня зна ка/надпісу на прад мет.

Прык ла ды: на ту ла ве;
па абад ку;
на ад ва рот ным баку, у ніжняй ле вай чвэрці.

5. Ства рэн не (вы твор часць), бы та ван не прад ме та:
5.1. аўтар (вы твор ца), прозвішча, імя, імя па баць ку фізічнай асо бы.
Змест: прозвішча, імя, імя па баць ку фізічнай асо бы – вы твор цы(аў) прад ме та.
Запіс робіцца ў бе ла ру скай транс крып цыі ў ад па вед насці з су час най ар фа графіяй у на -

ступ ным па рад ку: прозвішча, імя, імя па баць ку ў асоб ным рад ку для кож на га вы твор цы. У
вы пад ку, калі імя дак лад на не вы зна ча на, не аб ход на даць яго ў квад рат ных дуж ках […].

Прык ла ды: Ка рат кевіч Уладзімір Ся мё навіч;
[Аляш кевіч І.І.].

Калі звесткі пра аўта ра ад сутніча юць, робіцца запіс: «не вя до мы мас так», «не вя до мы
аўтар».

Калі аўтар вя до мы пад псеўданімам, пас ля псеўданіма ў квад рат ных дуж ках […] да ец ца
сап раўднае прозвішча аўта ра.

Прык ла ды: Ка га нец Ка русь [сапр. Ка с травіцкі Казімір Кар лавіч];
Цішка Гарт ны [сапр. Жы лу новіч Зміцер Хве да равіч].

Для за меж на га аўта ра запісва ец ца яго імя ў бе ла ру скай транс крып цыі, праз знак «/» да -
ец ца яго імя на мо ве арыгіна ла.

Прык ла ды: Ма тэй ка Ян Алаізій/Matejko;
Міцкевіч Адам/Mickiewicz;

5.2. аўтар (вы твор ца) (юры дыч ная асо ба).
Змест: на зва ўста но вы – вы твор цы(аў) прад ме та.
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Запіс робіцца ў бе ла ру скай транс крып цыі ў ад па вед насці з су час най ар фа графіяй. Да ец ца 
поўная афіцый ная на зва ар ганіза цыі;

5.3. мес ца ства рэн ня (вы твор часці).
Змест: геа графічная прык ме та. Ак ра мя на звы на се ле на га пунк ту ўказ ва ец ца ар ганіза -

цыя – вы твор ца прад ме та (ма ну фак ту ра, за вод, фірма, ар цель, дру кар ня, вы да вец тва і
іншае). Мес ца ства рэн ня ці вы твор часці прад ме та да ец ца ў на ступ ным па рад ку:

а) на се ле ны пункт/ра ён/во бласць/краіна;
б) го рад/во бласць/краіна;
в) ар ганіза цыя-вы твор ца/го рад/во бласць/краіна.

Прык ла ды: В.Па ла та/По лацкі раён/Віцеб ская во бласць/Бе ла русь;
По лацк/Віцеб ская во бласць/Бе ла русь;
Ліён (?)/Фран цыя;
шкло за вод «Нё ман»/Бя ро заўка/Лідскі раён/Грод зен ская во бласць/Бе ла русь;

5.4. час ства рэн ня (вы твор часці).
Змест: час ства рэн ня (вы твор часці) прад ме та па каз ва ец ца арабскімі лічбамі ў на ступ ным

па рад ку: год/ме сяц/дзень. Пры наяўнасці сум нен ня ў дак лад насці да та ван ня пас ля да ты
ставіцца пы тальнік у дуж ках (?). Калі пе ры яд прыблізны, па зна ча юц ца най больш ран няя і
най больш по зняя да ты з пы тальнікам у дуж ках пас ля кож най да ты.

Прык ла ды: 1958/09/12;
1810–1819;
1301–1400;
1999/09/25–2000/09/25;
1900 (?);
1900 (?) – 1930 (?);
830 да н.э.;

5.5. пе ры яд ства рэн ня (вы твор часці).
Змест: ус тойлівы тэрмін, які вы зна чае пэўны гіста рыч ны пе ры яд.

Прык ла ды: эпо ха Ад рад жэн ня;
брон за вы век;
пад ня проўская куль ту ра;

5.6. бы та ван не прад ме та.
Змест: інфар ма цыя аб тым, як прад мет вы ка ры стоўваўся ці мог вы ка ры стоўвац ца.
Указ ва ец ца асо ба(ы) ці ар ганіза цыя(і), якія ка ры сталіся прад ме там. Указ ва юц ца

прозвішча, імя, імя па баць ку ці на зва ар ганіза цыі, мес ца, мяс цо васць, на се ле ны пункт, дзе
прад мет вы ка ры стоўваўся. Запіс вяд зец ца ў воль най фор ме.

6. Су вязі прад ме та:
6.1. су вязі прад ме та з мес цам.
Змест: на зва мяс цо васці, якая аса цыіру ец ца з гісто ры яй прад ме та.

Прык ла ды: Вёс ка Не глюб ка/Вет каўскі раён/Го мель ская во бласць/Бе ла русь;
Вя зын ка/Ма лад зе чанскі раён/Мінская во бласць;
Берлін/Гер манія/Еўропа;
Блізкі Ус ход;

6.2. су вязі прад ме та з ча сам (да тай).
Змест: да та і (або) пе ры яд, які аса цыіру ец ца з гісто ры яй прад ме та.

Прык ла ды: 1410 (Грун вальд ская бітва);
1939–1945 (Дру гая сус вет ная вай на);
Рэ фар ма цыя;

6.3. су вязі прад ме та з асо бай.
Змест: асо ба, якая аса цыіру ец ца з гісто ры яй прад ме та ці яна зга да на ў тэкс це да ку мен та,

надпісах на прад ме тах, і іншае.

Прык ла ды: Еф расіння По лац кая;
Фран цыск Ска ры на;
Янка Ку па ла;
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6.4. су вязі прад ме та з гру пай асоб.
Змест: фіксу ец ца на зва са цы яль най, этнічнай, пра фесійнай і іншай гру пы на сельніцтва.

Прык ла ды: па ля не;
уніяты;
па лякі;
ме ды цынскія ра ботнікі;
пар ты за ны;
фран тавікі;
вучні;

6.5. су вязі прад ме та з тэ май.
Змест: фіксу ец ца су вязь прад ме та з тэ май дас ле да ван ня му зея.
7. Кам плек та ван не ар хеа лагічных ма тэ рыя лаў:
7.1. мяс цо васць, дзе пра ходзілі рас копкі.
Змест: на зва мес ца, рэгіёна і краіны, дзе пра водзіліся ар хеа лагічныя рас копкі. Мо жа вы -

зна чац ца на зва мяс цо васці, на се ле на га пунк та. Рэгіяналь ныя на звы мо гуць быць
адміністра тыўнымі, геа графічнымі, куль ту ра лагічнымі ці гіста рыч нымі;

7.2. да та кам плек та ван ня ці рас ко пак.
Змест: да та, калі прад мет быў знойд зе ны аль бо калі помнік быў рас ка па ны пад час ар хеа -

лагічных рас ко пак.

Прык ла ды: рас копкі 1999;
дас ле да ванні 2000;
1973/08/30;
1962/07/30–1962/09/06;

7.3. на зва мес ца/ар хеа лагічна га помніка.
Змест: унікаль ная на зва мес ца, дзе пра водзіліся ар хеа лагічныя рас копкі ці пра водзіла ся

збіральніцкая дзей насць.

Прык ла ды: га радзішча «За мэ чак»;
уро чыш ча «Трахімавы Кус ты»;

7.4. тып мес ца/ар хеа лагічна га помніка.
Змест: ка тэ го рыя мес ца зна ходкі прад ме та.

Прык ла ды: фар тыфіка цыя;
дзядзінец;
па сад;
га радзішча;
селішча;
ста ян ка;
шах ты;
могільнік;

7.5. апісан не ася родд зя.
Змест: інфар ма цыя аб умо вах мес ца зна ходкі прад ме та.

Прык ла ды: за ба ло ча нае;
апа ле ны пласт;
по плаў;
тэ ра са;
уз выш ша;

7.6. экс пе ды цыя.
Змест: на зва экс пе ды цыі, якая знайш ла прад мет.

Прык лад: экс пе ды цыя ІГ НАНБ пад кіраўніцтвам В.І.Ша ды ры;

7.7. ме тад рас ко пак.

Прык ла ды: рас копкі;
па вяр хо выя збо ры;
шур фоўка;
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7.8. па ля вы ну мар пас ту п лен ня.
Змест: ідэн тыфіка цый ны ну мар, дад зе ны прад ме ту на мес цы.
Прык лад: Асав-2 – 98// 25, р1 7/2.
Чы тай: па селішча «Аса вец-2», рас копкі 1998 года, ка лек цый ны ну мар 25, ну мар рас ко па (шур фа, тран -

шэі) 1, квад рат 7, пласт 2.

8. Рух му зей на га прад ме та:
8.1. ну мар ак та пе ра да чы му зей ных прад ме таў на ча со вае (пас та ян нае) за хоўван не;
8.2. да та ак та;
8.3. мэ та пе ра да чы;
8.4. тэрмін пе ра да чы;
8.5. ад зна ка аб вяр танні;
8.6. за ха ва насць прад ме та пры вяр танні.
У па лях дад зе на га раз дзе ла аўта ма тыч на фіксу ец ца інфар ма цыя з ак таў пе ра да чы на ча -

со вае за хоўван не і ак та на спісан не му зей на га прад ме та.
9. Да ве дач ная інфар ма цыя.
Змест: да ве дач ная інфар ма цыя, якая мо жа быць ка рыс ная для на ву ко ва га дас ле да ван ня

му зей на га прад ме та. Яна да па ма гае знайсці не аб ход ную да ку мен та цыю на дад зе ны му зей ны
прад мет або лю бы іншы прад мет з му зей най ка лек цыі. Мо жа быць зроб ле на не калькі роз ных
спа сы лак на ўліко ва-за ха вальніцкую да ку мен та цыю, на прык лад на ву ко выя паш пар ты ана -
лагічных му зей ных прад ме таў. Вельмі ка рыс ныя для на ву ко вай ап ра цоўкі му зей ных прад -
ме таў бібліяг рафічныя да ведкі, якія скла да юц ца ў ад па вед насці з існую чымі правіламі, а
так са ма архіўныя дад зе ныя. Рэ ка мен ду юц ца на ступ ныя ка тэ го рыі інфар ма цыі:

9.1. бібліяг рафія;
9.2. архіўныя крыніцы;
9.3. іншыя крыніцы.
10. Інфар ма цыя аб запісе:
10.1. прозвішча, імя, імя па баць ку скла дальніка запісу.
Змест: імя асо бы, якая скла ла запіс аб му зей ным прад ме це. Гэ тая інфар ма цыя не аб ход на

для за бес пя чэн ня ахо вы на ву ко вых дад зе ных, уліку і спра ваз дач насці му зея. Пе раш кад жае
не пра ва моц на му змя нен ню да ку мен таў.

Прык лад: Хваш чынскі Леанід Аляк сан д равіч;

10.2. па са да скла дальніка запісу.

Прык лад: стар шы на ву ко вы суп ра цоўнік;

10.3. да та запісу.
Змест: без гэ тай інфар ма цыі не маг чы ма сцвярд жаць, калі інфар ма цыя аб прад ме це бы ла

склад зе на, а так са ма ажыц цяўляць інвен тар ны кан троль і сад зейнічаць на ву ко ва му дас ле да -
ван ню.

Прык лад: 1992/04/23.

11. Рэс таўра цыя і кан сер ва цыя.
Змест: інфар ма цыя скла да ец ца з на ступ на га:
11.1. да та па чат ку рэс таўра цыі (кан сер ва цыі);
11.2. да та за кан чэн ня рэс таўра цыі (кан сер ва цыі);
11.3. прозвішча, імя, імя па баць ку ад каз на га рэс таўра та ра;
11.4. мес ца пра вяд зен ня рэс таўра цыі (кан сер ва цыі);
11.5. апісан не рэс таўра цый ных (кан сер ва цый ных) ра бот.

Прык ла ды па змес це: 11.1: 1988/02/15;
11.2: 1990/05/19;
11.3: Іваноў Іван Іва навіч;
11.4: ВА «Бел спец рэ стаўра цыя».
Рэс таўра цый ныя май стэрні му зея;
11.5: за ма ца ван не ка ля ро ва га пла ста. Аднаўлен не страт ка ля ро ва га пла ста. Дубліра ван не па лат на.

12. Да дат ко выя палі.
Палі, якія ства ра юц ца згод на з пат рэб нас цямі му зея.
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Да да так 42

да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

Навуковы пашпарт музейнага прадмета
РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
НА ЗВА ЗА СНА ВАЛЬНІКА
НА ЗВА МУ ЗЕЯ
АД РАС МУ ЗЕЯ

Фота

1. НА ЗВА ФОН ДУ 3. ІДЭН ТЫФІКА ЦЫЙ НЫЯ
НУ МА РЫ

2. НА ЗВА МУ ЗЕЙ НАЙ
КА ЛЕК ЦЫІ

4. КОЛЬ КАСЦЬ ЧАС ТАК
5. ТА ПА ГРАФІЯ

6. КРЫНІЦА
ПАС ТУ П ЛЕН НЯ
7. ДАТА ПАС ТУ П ЛЕН НЯ 8. СПО САБ ПАС ТУ П ЛЕН НЯ 9. ЦАНА ЗА КУПКІ
10. ДА КУ МЕН ТЫ
АКТ ПРЫЁ МУ на пас та ян нае захоўван не № _____ ад _________ ПРА ТА КОЛ ФЗК № ______ ад _______

11. ПРАД МЕТ НАЕ ІМЯ
12. АГУЛЬ НАЕ ПРАД МЕТ НАЕ ІМЯ
13. ЛА КАЛЬ НАЕ (МЯС ЦО ВАЕ) ПРАД МЕТ НАЕ ІМЯ
14. АЎТАР СКАЯ НА ЗВА (ЗА ГА ЛО ВАК)
15. ПЕ РАК ЛАД НА ЗВЫ З ЗА МЕЖ НАЙ МОВЫ
16. МА ТЭ РЫ ЯЛ
17. ТЭХНІКА
18. ПА МЕ РЫ, ВАГА
19. НА ВУ КО ВАЕ АПІСАН НЕ (АПІСАН НЕ ЗНЕШ НЯ ГА ВЫ ГЛЯ ДУ ПРАД МЕ ТА І ГІСТО РЫЯ ПРАД МЕ ТА (ЛЕ -
ГЕН ДА)
20. ЗНАКІ І НАДПІСЫ, КЛЕЙ МЫ, ПЯ ЧАТКІ
21. ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ (СТВА РЭН НЕ) ПРАД МЕ ТА
22. БЫ ТА ВАН НЕ ПРАД МЕ ТА
23. СУ ВЯЗІ ПРАД МЕ ТА
24. КАМ ПЛЕК ТА ВАН НЕ
25. КАН СЕР ВА ЦЫЯ І РЭС ТАЎРА ЦЫЯ
26. СТАН ЗА ХА ВА НАСЦІ
27. ПЕ РА ДА ЧА ПРАД МЕ ТА НА ЧА СО ВАЕ ЗАХОЎВАН НЕ
Ну мар, дата акта пе ра да чы му зей ных прад ме таў на ча со вае захоўван не _____________________________
Ат ры мальнік _____________________________________________________________________________

28. СПІСАН НЕ 
Ну мар, дата акта спісан ня
29. ЭКС ПА НА ВАН НЕ
_______ год ___________________ на зва вы стаўкі ________________ ар ганіза цыя ____________________

29. ПУБЛІКА ЦЫЯ (БІБЛІЯГ РАФІЯ)
30. АРХІЎНЫЯ КРЫНІЦЫ
31. ІНШЫЯ КРЫНІЦЫ
32. СТА РЫЯ АБА ЗНА ЧЭННІ 33. ДАТА ЗВЕРКІ НАЯЎНАСЦІ
34. СКЛА ДАЛЬНІК ЗАПІСУ
35. ДАТА ЗАПІСУ
36. АД КАЗ НЫ ЗА ХА ВАЛЬНІК
ПОДПІС ________________________________________________________

37. ЗА ЦВЕРДЗІЎ:
ГАЛОЎНЫ ЗА ХА ВАЛЬНІК __________________
ПОДПІС, ДАТА
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да Інструкцыі аб парадку камплектавання
музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

________________________________
(на зва му зея)

ЖУРНАЛ 
рэгістрацыі наведвальнікаў музея

№
п/п Дата

Прозвішча,
імя, імя па

баць ку

Мес ца пра цы, 
па са да

Тэма і мэта
пра цы

На зва ма тэ рыя -
лаў, коль касць,
ну мар па кнізе
пас ту п лен няў

му зей ных прад -
ме таў асноўнага
фон ду, інвен тар -

ны ну мар

Подпіс асо бы,
якая вы да ла

му зей ныя
прад ме ты

Подпіс асо бы,
якая пры ня ла

му зей ныя
прад ме ты

Ад зна ка аб вяр -
танні

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗА ЦВЕРД ЖА НА

Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
01.11.2007 № 44

ПАЛАЖЭННЕ
аб фондава-закупачнай камісіі музея

1. Фон да ва-за ку пач ная камісія му зея (да лей – камісія) з’яўля ец ца пас та ян на дзею чым да -
рад чым ор га нам му зея і ўтва ра ец ца з мэ тай ар ганіза цыі і пра вяд зен ня ра бот па ад бо ры, на быцці
і залічэнні прад ме таў му зей на га зна чэн ня ў му зей ны фонд, а так са ма для вы ра шэн ня ме та дыч -
ных, ар ганіза цый ных і на ву ко ва-прак тыч ных пы тан няў уліко ва-за ха вальніцкай дзей насці.

2. У кам пе тэн цыю камісіі ўва ходзіць:
2.1. раз гляд пы тан няў аб ук лю чэнні ў склад му зей на га фон ду прад ме таў му зей на га зна -

чэн ня;
2.2. раз гляд і ацэн ка якасці супра вад жаль най да ку мен та цыі на прад ме ты му зей на га зна -

чэн ня, якія ўклю ча юц ца ў склад му зей на га фон ду;
2.3. пры няц це ра шэн няў аб ад ня сенні му зей ных прад ме таў да ад па вед на га фон ду ці му -

зей най ка лек цыі;
2.4. вы зна чэн не пра па нуе май ца ны прад ме таў му зей на га зна чэн ня, якія прад стаўля юц ца 

на раз гляд камісіі для за купкі. Пры не аб ход насці камісія ат рымлівае ад па вед ныя экс перт -
ныя за клю чэнні спе цы ялістаў, а так са ма ка ры ста ец ца міжна род най прак ты кай прык лад най 
іх ацэнкі праз аўкцыё ны, ка та логі і іншыя крыніцы;

2.5. вы зна чэн не прык лад на га стра ха во га кош ту му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка -
лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь, пры пе ра да чы іх на ча со вае і пас -
та ян нае за хоўван не і ў іншых вы пад ках, пра дуг лед жа ных за ка на даўствам;

2.6. аналіз якас на га ста ну наяўных му зей ных ка лек цый, у тым ліку:
вы зна чэн не ад па вед насці ста ту су му зей ных прад ме таў (му зей ных ка лек цый);
вы зна чэн не му зей ных прад ме таў, якія не ад па вя да юць профілю му зея;
пе ра вод на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў з фон ду на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў у 

ас ноўны ці аб мен ны фонд;
уня сен не змя нен няў у на ву ко вую ат ры бу цыю му зей ных прад ме таў;
пе ра мяш чэн не му зей ных прад ме таў і на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў з ад ной ка лек -

цыі ў дру гую;
класіфіка цыя на бы тых му зей ных прад ме таў і раз мяш чэн не іх па му зей ных ка лек цы ях;
раз гляд пы тан няў аб змя ненні ста ну му зей ных прад ме таў з на го ды іх не дас ка на ла га за -

хоўван ня. Камісія мо жа ўносіць пра па но вы па пры цяг ненні віна ва тых да ад каз насці;
раз гляд і за цвярд жэн не вынікаў на ву ко вай інвен та ры за цыі му зей на га фон ду;
раз гляд і за цвярд жэн не вынікаў зверкі наяўнасці му зей ных прад ме таў (му зей ных ка лек -

цый) з уліко вай да ку мен та цы яй;
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2.7. раз гляд і вы ра шэн не пы тан няў уліку му зей ных прад ме таў і на ву ко ва-да па мож ных
ма тэ рыя лаў:

увяд зен не ў на ву ко вы ўжы так но вых інвен тар ных кніг;
змя нен не ідэн тыфіка цый ных ну ма роў му зей ных прад ме таў;
удак лад нен не запісаў аб коль касці прад ме таў у інвен тар ных кнігах;
вы праўленні ва ўліко вай да ку мен та цыі му зея;
2.8. раз гляд пра па ноў і аб грун та ван няў аб спісанні му зей ных прад ме таў з ас ноўна га фон -

ду, іх пе ра вод зе ў аб мен ны фонд ці фонд на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў і ха дайніцтве пе -
рад Міністэр ст вам куль ту ры па пы тан нях вы клю чэн ня гэ тых му зей ных прад ме таў з Му зей -
на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь у вы пад ку наяўнасці пры чын, вы зна ча ных за ка на даўствам;

2.9. раз гляд пы тан няў аб пе ра вод зе часткі на ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў з фон ду на -
ву ко ва-да па мож ных ма тэ рыя лаў у ас ноўны ці аб мен ны фонд;

2.10. раз гляд і ўзгад нен не ла каль ных на рма тыўных ак таў: унут ры му зей ных інструк -
цый, па ла жэн няў аб за ха вальніцкіх адд зе лах, сек та рах.

3. Камісія ня се ад каз насць за пры няц це ра шэн ня аб на быцці і спісанні му зей ных прад ме таў.
4. Камісія ства ра ец ца за га дам кіраўніка му зея або юры дыч най асо бы, у склад якой ува -

ходзіць му зей як струк тур нае пад разд зя лен не. У яе склад ува ход зяць вы со ка к валіфіка ва -
ныя на ву ко выя суп ра цоўнікі і рэс таўра та ры.

5. Камісію ўзна чаль вае на меснік кіраўніка му зея па на ву ко вай ра бо це, а ў вы пад ку яго ад -
сут насці – га лоўны за ха вальнік.

6. Коль кас ны склад камісіі вы зна ча ец ца кіраўніком му зея. Да ра бо ты камісіі мо гуць
пры цяг вац ца кваліфіка ва ныя экс пер ты роз ных спе цы яліза цый з іншых му зей ных і на ву ко -
вых ус та ноў.

7. Са кра та ром камісіі пры зна ча ец ца за гад чык адд зе ла ўліку фон даў, а ў вы пад ку яго ад -
сут насці – адзін з чле наў камісіі.

8. Ад каз насць за вяд зен не і на леж нае ўтры ман не ўсіх да ку мен таў камісіі ўскла да ец ца на
яе са кра та ра.

9. Па сяд жэнні камісіі ад бы ва юц ца па ме ры не аб ход насці, але не рад зей ад на го разу ў 2 ме -
ся цы.

10. Камісія пры мае ра шэнні пры наяўнасці не менш за 2/3 яе скла ду боль шас цю га ла соў
пры сут ных на па сяд жэнні чле наў камісіі. Ра шэнні камісіі афарм ля юц ца пра та ко лам. Пры
спрэч ных пы тан нях да пра та ко ла да да юц ца мер ка ванні асоб ных чле наў камісіі.

11. У пра та ко ле ўказ ва юц ца прозвішчы ўсіх пры сут ных чле наў камісіі і за про ша ных экс -
пер таў.

12. Ра шэнні камісіі фіксу юц ца ў пра та ко ле па выніках аб мер ка ван ня з ад зна кай ад ня сен -
ня му зей ных прад ме таў да ад па вед на га фон ду. У кан цы пра та ко ла робіцца пад ра бяз ны
выніко вы запіс аб агуль най коль касці прад ме таў, якія пры ма юц ца ў му зей ны фонд.

13. Пра та кол падпісва ец ца стар шы нёй, са кра та ром, усімі пры сут нымі чле намі камісіі,
за цвярд жа ец ца кіраўніком му зея і за ма цоўва ец ца пя чат кай.

14. Пра та ко лы камісіі ну ма ру юц ца і рэгістру юц ца ў жур на ле ў ад па вед насці з Інструк цы яй
аб па рад ку кам плек та ван ня му зей ных фон даў, унут ры му зей на га ўліку, на ву ко вай ап ра цоўкі і
за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь, на ву ко ва-да па мож ных і сы равінных ма тэ рыя лаў, за цверд жа най пас та но вай
Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліста па да 2007 г. № 44.

Пра та ко лы камісіі за хоўва юц ца раз ам з уліко вымі да ку мен тамі му зей ных прад ме таў.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 ян ва ря 2008 г. № 17

8/18057
(29.01.2008)

О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «В.Дунін-Марцінкевіч. 200 год»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 4 фев ра ля 2008 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «В.Дунін-Марцінкевіч. 200 год»:

1.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 10 руб лей, про бой спла ва 925, мас сой 16,81 г, диа мет -
ром 32,00 мм, ка че ст вом «пруф», ти ра жом 3000 шт.;

1.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, мас сой 13,16 г, диа мет ром 32,00 мм,
ка че ст вом «пруф-лайк», ти ра жом 3000 шт.

2. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич
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