
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГОЙКА 
Валерыя Алегаўна 

 
 

РЭДАГАВАННЕ ДАВЕДАЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў ВЫДАВЕЦТВЕ 
«БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ ІМЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ» 

 
Дыпломная работа 

 
 
 

Навуковы кіраўнік: 
доктар філалагічных навук, 
прафесар В.І. Іўчанкаў 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дапушчана да абароны 
«___» ____________ 2014 г. 
Заг. кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання 
доктар філалагічных навук, прафесар В.І. Іўчанкаў 

 
 
 

Мінск, 2014 



 РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца складаецца з уводзін, 4 глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры, 2 ілюстрацый, 2 дыяграм, 1 схемы, 2 дадаткаў. 
Агульны аб’ём дыпломнай працы – 164 старонкі. Колькасць выкарыстаных 
крыніц – 31. 

Даведачная літаратура, як і любы іншы від літаратуры, мае свае 
асаблівасці. “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” – вядучае 
выдавецтва ў Беларусі па выпуску даведачнай літаратуры. 

Ключавыя словы: РЭДАГАВАННЕ, РЭДАКТАР, ДАВЕДАЧНАЕ 
ВЫДАННЕ, ДАВЕДНІК, СЛОЎНІК, ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ, ФАКТЫЧНЫ 
МАТЭРЫЯЛ, МОВА І СТЫЛЬ ВЫДАННЯ, СТРУКТУРА І АФАРМЛЕННЕ 
ВЫДАННЯ. 

Мэта работы – вызначыць спецыфіку рэдактарскай працы над 
даведачнымі выданнямі і абагуліць уласны вопыт рэдагавання артыкулаў 
даведачнай літаратуры ў выдавецтве “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі”. 

Для дасягнення пастаўленай мэты вырашаліся наступныя задачы: 
- выявіць спецыфіку даведачнай літаратуры паводле тэматыкі і 

прызначэння; 
- прааналізаваць крытэрыі адбору фактычнага матэрыялу для 

даведачных выданняў; 
- даследаваць форму падачы матэрыялу, структуру і асаблівасці 

знешняга і ўнутранага афармлення ў даведніках, слоўніках і энцыклапедыях; 
- устанавіць асаблівасці рэдагавання мовы і стылю даведачных і 

энцыклапедычных артыкулаў; 
- прааналізаваць працу рэдактара над апаратам выдання; 
- абагуліць уласны вопыт рэдагавання твораў даведачнай літаратуры 

ў выдавецтве “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” на прыкладзе 
выданняў “Культура Беларусі” і “Ветэрынарная энцыклапедыя”. 

Аб’ектам дыпломная працы з’яўляецца рэдагаванне даведачнай 
літаратуры. Прадметам – артыкулы даведачнай літаратуры ў выданнях 
“Культура Беларусі” і “Ветэрынарная энцыклапедыя”. 

У дыпломнай працы выкарыстаны наступныя метады даследавання: 
семантыка-стылістычны; сінхронны і дыяхронны; параўнальна-
супастаўляльны; рэдактарска-канцэптуальны аналіз. 

Атрыманыя вынікі могуць выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе пры 
выкладанні дысцыпліны “Методыка літаратурнага рэдагавання”, у 
рэдактарскай дзейнасці.  

Праца ўяўляе сабой смастойна выкананае даследаванне, мае тэарэтычна-
прыкладны характар. 



РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 
использованной литературы, 2 иллюстраций, 2 диаграмм, 1 схемы, 
3 приложений. Общий объем дипломной работы – 164 страницы. Количество 
использованных источников – 31. 

Справочная литература, как и любой другой вид литературы, имеет свои 
особенности. "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки” - ведущее 
издательство в Беларуси по выпуску справочной литературы. 

Ключевые слова: РЕДАКТИРОВАНИЕ, РЕДАКТОР, СПРАВОЧНЫЕ 
ИЗДАНИЯ, СПРАВОЧНИК, СЛОВАРЬ, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ЯЗЫК И СТИЛЬ ИЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И 
ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ. 

Цель работы - определить специфику редакторской работы над 
справочными изданиями и обобщить собственный опыт редактирования 
статей справочной литературы в издательстве “Белорусская энциклопедия 
имени Петруся Бровки". 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- выявить специфику справочной литературы по тематике и 

предназначению; 
- проанализировать критерии отбора фактического материала для 

справочных изданий; 
- исследовать форму подачи материала, структуру и особенности 

внешнего и внутреннего оформления в справочных изданиях; 
- установить особенности редактирования языка и стиля справочных и 

энциклопедических статей; 
- проанализировать работу редактора над аппаратом издания; 
- обобщить собственный опыт редактирования произведений 

справочной литературы в издательстве “БелЭн" на примере изданий 
"Культура Беларуси" и "Ветеринарная энциклопедия". 

Объектом дипломной работы является редактирование справочной 
литературы. Предметом - статьи справочной литературы в изданиях 
"Культура Беларуси" и "Ветеринарная энциклопедия". 

В дипломной работе использованы следующие методы исследования: 
семантико-стилистический; синхронный и диахронный; сравнительно-
сопоставительный; редакторско-концептуальный анализ. 

Полученные результаты могут использоваться в учебном процессе при 
преподавании дисциплины "Методика литературного редактирования", в 
редакторской деятельности. 

Работа представляет собой самостоятельно выполненное исследование, 
имеет теоретически-прикладной характер. 



ABSTRACT 
 

The diploma work consists of an introduction, theoretical and practical 

chapters, conclusion, bibliography and two applications. The total volume of the 

diploma work is 164 pages. Number of sources used is 31. 

References, like any other form of literature has its own peculiarities. 

"Belarusian encyclopedia named Peter Brovki" - leading publisher in Belarus to 

produce reference books. 

Keywords: EDITING, EDITOR, REFERENCE BOOKS, 

ENCYCLOPEDIAS, DICTIONARIES, FACTUAL MATERIAL, LANGUAGE 

AND STYLE EDITIONS, STRUCTURE AND PRESENTATION OF 

PUBLICATIONS. 

Purpose - to identify the specificity of editorial work for the reference books 

and summarize their own experience editing articles reference books published by 

"Belarusian encyclopedia named Peter Brovki". 

To achieve this goal the following tasks: 

- reveal the specifics of reference books on the subject and purpose; 

- to analyze the criteria for the selection of material for the actual reference 

books; 

- investigate the shape of the material, structure and features of the external 

and internal design in reference publications; 

- set the editing features of language and style reference and encyclopedia 

articles; 

- analyze the work of online publications over the apparatus; 

- to compile their own experience editing the works of reference books 

published by "Belarusian encyclopedia named Peter Brovki" an example of 

publications "Culture of Belarus" and "Veterinary encyclopedia". 

The object of the thesis is to edit the reference literature. Object - reference 

books articles in newspapers "Culture of Belarus" and "Veterinary encyclopedia". 

In the research paper, the following methods: semantic and stylistic; 

synchronic and diachronic; comparative benchmarking; editorial and conceptual 

analysis. 

The results obtained can be used in the educational process by teaching 

discipline "Methodology of literary editing" in the editorial activity. 

The work is a self- made study has theoretically applied nature. 

The results of the research may be used in the educational process in the 

specialty “Literary work (editing)”. 

 


