
Патрабаванні Дзяржаўнага каталога Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь да запаўнення палёў апісання  
музейнага прадмета 

 
Назва палёў апісання 
музейнага прадмета 

 

Правілы запаўнення палёў апісання музейнага прадмета 

Прадметнае імя/ 
Аўтарская назва 

Прадметнае імя – агульнае імя пэўнага класа прадметаў: кніга, манета, абраз, кашуля, ваза  і інш. 

Назвы ў полі Прадметнае імя пачынаюцца з малой літары, назвы ў полі Аўтарская назва – з вялікай. 
 
Напрыклад: 
Прадметнае імя: складзень трохстворкавы  
Назва/аўтарская назва: Выбраныя святы 
 

Калі апісваецца частка прадмета або неарыгінальны прадмет, то пры запаўненні поля Прадметнае імя ставіцца: 
сякера (фрагмент); фатаграфія (копія). 

З мэтай уніфіцыраваць працэс апісання прадметаў пры апісанні фотаздымкаў у полі Прадметнае імя адлюстроўваецца 
тэрмін “фатаграфія”. 
 
Напрыклад: 
Прадметнае імя: фатаграфія 
Назва/аўтарская назва: “Касцёл Добравешчання Брыгіцкага манастыра ў Гродне” 
 

Па выніках кансультацый з супрацоўнікамі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь прынята наступнае 
рашэнне:  з мэтай уніфікацыі прадметных імёнаў ўсім творам, якія належаць да станковага жывапісу,  даецца 
назва жывапіс; графічным творам, якія належаць да станковай, кніжнай, газетна-часопіснай, падрыхтоўчай, 
арыгінальнай, тыражнай графікі, мастацкіх плакатаў – графічны аркуш. 
 
Напрыклад: 
Прадметнае імя: жывапіс 
Назва/аўтарская назва: “Партрэт Ул. Караткевіча” 
 
Прадметнае імя: графічны аркуш 
Назва/аўтарская назва: Эскіз мужчынскага касцюма да оперы "Барыс Гадуноў" М. Мусаргскага 



У двукоссе бяруцца назвы: 
- ордэнаў, медалёў, знакаў адрознення, якія сінтаксічна не спалучаюцца з прадметным іменем: ордэн “За 

службу Радзіме”, медаль “За адвагу”, медаль “Ветэран працы”, але: ордэн Маці, ордэн Айчыны І (ІІ, ІІІ) 
ступені, медаль Францыска Скарыны, Георгіеўскі крыж і інш.; 

- літаратурных твораў, газет, часопісаў, жывапісных твораў: кніга “Новая земля”, газета “Наша ніва”, часопіс 
“Крывіч”, жывапіс “Грымотнік”. 

 

Пры апісанні рукапісных матэрыялаў (лістоў, паштовак і інш.), адрасаваных якой-небудзь асобе, пажадана ў поле 
Аўтарская назва абазначаць адрасата. 
 
Напрыклад: 
Прадметнае імя: ліст 
Назва/аўтарская назва: да родных 
 
Прадметнае імя: паштоўка 
Назва/аўтарская назва: да Белакоз Марыны 
 

Тып/Від/Разнавіднасць Тэрміны ўдакладняюцца па Класіфікацыі музейных прадметаў па тыпу, віду, разнавіднасці, якую можна знайсці на 
сайце Дзяржаўнага каталога dkmf.by (раздзел Музейнаму спецыялісту – Метадычныя матэрыялы). Тып, від, 
разнавіднасць у дадзенай Класіфікацыі звязаны паміж сабой. Выбіраючы тып, неабходна памятаць, што да яго 
адносяцца адпаведныя віды і разнавіднасці.   
Напрыклад, апісваючы абраз, выстаўляецца тып: выяўленчыя крыніцы; від: жывапіс; разнавіднасць: іканапіс, але 
калі для музея больш важнае утылітарнае прызначэнне абраза, то тып: рэчавыя помнікі; від: прадметы побыту; 
разнавіднасць: прадметы культу. 
 
У выпадку, калі ў Класіфікацыі няма патрэбных для апісання прадмета  віда ці разнавіднасці, патрэбна паведаміць аб 
сваіх прапановах унесці адпаведны тэрмін у Цэнтр Дзяржаўнага  каталога – толькі супрацоўнікі Цэнтра могуць 
дадаць новы тэрмін у дадзены даведнік.  
 
Слоўнік Тыпаў/Відаў/Разнавіднасцяў не абнаўляецца аўтаматычна ў АМС-5 пры наступнай перадачы апісанняў 
прадметаў у Дзяржаўны каталог. Таму рэкамендуецца перыядычна абнаўляць дадзеныя тры слоўнікі самастойна. 
Дзеля гэтага на сайце Дзяржаўнага каталога dkmf.by (раздзел Музейнаму спецыялісту – Метадычныя матэрыялы - 
Класіфікацыя музейных прадметаў па тыпу, віду, разнавіднасці) размешчаны слоўнікі ў фармаце txt на беларускай і 
рускай мовах асобна па тыпу, па віду і па разнавіднасці, якія патрэбна спампаваць і абнавіць слоўнікі ў базе АМС-5.  
 

Тэхніка, тэхналогія/ 
Матэрыял 

Поле Тэхніка/тэхналогія і поле Матэрыял – абавязковыя для запаўнення! 
 



Тэрміны выбіраюцца толькі са слоўнікаў “Матэрыялы”, “Тэхнікі/тэхналогіі”, якія ўнесены ў базу АМС-5. У выпадку, 
калі ў вышэйадзначаных слоўніках АМС-5,  няма патрэбнага тэрміна, патрэбна паведамляць аб сваіх прапановах 
унесці адпаведны тэрмін у Цэнтр Дзяржаўнага каталога – толькі супрацоўнікі Цэнтра могуць дадаць новы тэрмін у 
слоўнік. Пры наступнай перадачы апісанняў прадметаў музея ў Дзяржаўны каталог слоўнікі “Матэрыялаў” і 
“Тэхнік” абновяцца ў музеі і ў іх з’явіцца патрэбны для апісання тэрмін. 
 
Уніфікаваны даведнік матэрыялаў і Уніфікаваны даведнік тэхнік/тэхналогій вырабу музейных прадметаў, 
выстаўленыя на сайце Дзяржаўнага каталога dkmf.by (раздзел Музейнаму спецыялісту – Метадычныя матэрыялы), 
з’яўляюцца ўніверсальнымі тэрміналагічнымі класіфікатарамі. Яны пабудаваны па іерархічнаму прынцыпу, калі 
падаецца асноўны тэрмін і побач – значэнні, падпарадкаваныя яму па адпаведным прыкметам.   

Пасля шматлікіх кансультацый з супрацоўнікамі мастацкага, гістарычнага і літаратурных музеяў супрацоўнікі музеяў і 
Цэнтра Дзяржаўнага каталога прыйшлі да высновы, што пры апісанні тэхнікі вырабу прадметаў  і  матэрыялаў трэба 
карыстацца наступнымі прынцыпамі: прадмет, на якім пішуць, малююць і інш. – гэта матэрыял, а тое, чым пішуць, 
малююць – гэта тэхніка.  
 
Напрыклад: 
Папера, кардон, дошка – матэрыялы; алей, акварэль, аловак, чарніла, ручка шарыкавая –  тэхніка.  
 

Матэрыялы і тэхнікі/тэхналогіі, якія тычацца калекцый фотакрыніц. 
 
Калі апісваецца фатаграфія (пазітыў), надрукаваная на паперы, то выкарыстоўваецца матэрыял фотапапера або яе 

віды: фотапапера альбумінавая, фотапапера глянцавая, фотапапера жэлацінавая і інш.,  тэхніка/тэхналогія – 

фотадрук або яго віды: фотадрук каляровы, фотадрук чорна-белы.  

Калі апісваецца фатаграфія (пазітыў) на іншай падложцы: шкле, кераміцы, тканіне, то гэты матэрыял будзе 

з’яўляцца асноўным, акрамя таго будзе выкарыстоўвацца матэрыял фотаэмульсія  або яе віды, а тэхніка ў дадзеным 

выпадку выкарыстоўваецца: апрацоўка хіміка-фатаграфічная /пазітыўны працэс/.  

Калі апісваецца негатыў, то ў якасці матэрыяла выкарыстоўваюцца тэрміны: фотастужка, шкло, кераміка, тканіна 

(гледзячы на якой падложцы надрукаваны негатыў), таксама матэрыялам будзе фотаэмульсія або яе віды, 

тэхніка/тэхналогія для негатываў апісваецца тэрмінам: апрацоўка хіміка-фатаграфічная /негатыўны працэс/. 

Пры апісанні кінастужак, дыяфільмаў (слайдаў) выкарыстоўваюцца матэрыялы: кінастужка, фотастужка,  

тэхніка/тэхналогія:   апрацоўка хіміка-фатаграфічная /абарачэнне/. 



Стварэнне – дата Пасля даты стварэння прадмета у залежнасці ад кантэксту скарачэння ставіцца: г., гг., ст., стст. (Правілы беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск: Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008, с. 27-28.) 
 
Напрыклад: 
1917 г., 1930-я гг., 1917-1918 гг., XIX ст., XIX- XX стст., пачатак XIX ст., канец XVIII ст., 1-я палова XX ст. 
 

Пры нумарацыі стагоддзяў і тысячагоддзяў выкарыстоўваюцца рымскія лічбы: XIX ст. 
Пры нумарацыі года выкарыстоўваюцца арабскія лічбы: 1942 г. 
 

Калі дата вызначана недакладна, то пасля года стварэння выкарыстоўваецца знак (?):  1880-я (?) гг. 
 

Калі ў апісанні прадмета прысутнічае год, месяц і дзень стварэння, то ў полі апісання выстаўляецца: 
1943/06/03;  
 
калі вядомы дзень месяца і месяц стварэння прадмета, але недакладна вядомы год, то ў полі апісання прадмета 
ставіцца: 
1952(?)/07/23; 
 
калі прысутнічае толькі год і месяц стварэння, то ставіцца: 
1943/чэрвень 

Месца стварэння Пазначаецца тая  назва мясцовасці, якая існавала ў час стварэння прадмета. 
 
Напрыклад:   
Дата стварэння: XVII ст. 
Месца стварэння: Вялікае Княства Літоўскае; Віцебскае ваяводства 
 
Дата стварэння: 1905 г. 
Месца стварэння: Расійская Імперыя; Магілёўская губерня; Аршанскі павет; мястэчка Любавічы. 
 

Памеры Пры апісанні памераў прадмета абавязкова ўказваюцца адзінкі вымярэння: м, см, мм і інш. 
Лiнейнымi  адзiнкамi  вымярэнняў  з’яўляюцца  сантыметры (см); для прадметаў нумiзматыкi, фiлатэлii, твораў графiкi 
– мiлiметры (мм).  
 



Калі ёсць неабходнасць пры апісанні памераў прадмета выкарыстоўваецца літарнае абазначэнне асноўных велічынь: 
даўжыня –  l; шырыня –   b; вышыня, глыбіня –  h; дыяметр –  d; таўшчыня – s.  
 
Напрыклад:  h - 16,8 см;  b - 13,6 см; s - 1,2 см 
 
Для двухмерных (малюнак, адрэз тканіны і інш.) і трохмерных (скульптура, ваза, куфар) прадметаў дапускаецца 
таксама наступнае  абазначэнне памераў прадмета: 16,8 х 13,6 х 1,2 см 

Паводле ГОСТа  8.417-2002. Адзінкі велічынь. Уведзены ў дзеянне з 1 верасня 2003г. пасля абазначэння мер даўжыні 
і вагі: м, см, дм, мм, кг, г кропка не ставіцца.  

Анатацыя Калі музей дасылае ў Дзяржаўны каталог апісанні прадметаў, якія ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, то апошнім сказам поля Анатацыя павінен быць наступны: 
Гісторыка-культурная каштоўнасць катэгорыі "...", шыфр .................. 
 

Аўтар Калі аўтар-вытворца прадмета невядомы, у полі выстаўляецца: невядомы 

Калектыўны аўтар У двукоссі пішуцца назвы арганізацый: выдавецтва “Беларусь”, выдавецтва "S.A. Ksiaznica-Atlas", ЗАТ "Літоўскі 
манетны двор", трэст "Русские самоцветы", фотамайстэрня "Balladyna", швейная фабрыка "Социнвест Мех и К" 
г. Мінска, але: Мінская картаграфічная фабрыка, Варшаўскі манетны двор, БПА галаўных убораў г. Мінска, 
фабрыка швейных вырабаў № 8 г. Масквы. 

Выява Назвы файлаў з фотаздымкамі, падпісаныя “кірыліцай”, не адлюстроўваюцца ў Дзяржаўным каталогу і на Верхнім 
узроўні Дзяржаўнага каталога, таму подпіс  назвы файла павінен запісвацца "лацінкай" або лічбамі. Расшырэнне 
файла – jpg. 
 
Напрыклад: 
KP_006692_1. jpg 
KP-012227_1.jpg 
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