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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб’ем дыпломнай працы складае 60 старонак. Колькасць скарыстаных 

крыніц 52.           

 Ключавыя словы: АЎТАРСКІЯ СТРАТЭГІІ, ПОСТМАДЭРНІСЦКІ 

ДЫСКУРС, СУЧАСНЫ ЛІТАРАТУРНЫ ПРАЦЭС,   ЛІТАРАТУРНАЯ 

КРЫТЫКА, МАСАВЫ ЧЫТАЧ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ ВОБРАЗ СВЕТУ, 

СТРАТЭГІІ ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ, МАДЫФІКАЦЫЯ МЕДЫЯВОБРАЗА, 

ІМІДЖАВЫЯ СТРАТЭГІІ.        

 Аб’ект даследавання – функцыянаванне сучаснага літаратурнага працэсу 

ў умовах сучаснай інфармацыйнай прасторы і постмадэрнісцкага дыскурсу. 

 Мэта нашага праекта – рознабаковае даследаванне мадыфікацый 

аўтарскіх стратэгій у літаратурных і калялітаратурных складніках. 

 Галоўным  быў абраны  метад экспераментальна-тэарытычнага ўзроўню, 

у прыватнасці, індукцыі і дэдукціі, аналіза і сінтэза.     

 Вынікам навуковага даследавання стала акрэсленне і характарыстыка 

існуючых аўтарскіх стратэгій, выяўленне тэндэнцый бягучага літаратурнага 

працэсу. Можна сцвярджаць, што аўтарская стратэгія – гэта складанае цэлае, 

якое  змяшчае  ў сабе дзве інтэнцыі – стварэнне тэксту і іміджу. Абодва ўзроўні 

існавання аўтарскай стратэгіі непарыўна звязаны, не існуюць адна без другой, 

узаемададавальныя. Так, у сучасным беларускім літаратурным працэсе можна 

назіраць тэндэнцыю засваення эстэтыкі постмадэрнізму масавай культурай.  

Рысы масавізацыі постмадэрнізму пранікаюць не толькі ў літаратурную, але ж і 

ў  калялітаратурную сітуацыю. У аўтарскаяй стратэгіі стварэння тэксту 

функцыянуюць рысы: калажнасці, трансфармацыі жанра, гульні, міфалагізацыі 

гісторыі, стварэння альтэрнатыўнай гісторыі, інтэртэксту, самапрэзентацыі.  

Такія ж рысы назіраюцца і ў іміджавай стратэгіі аўтара. Каб прасунуць сваю 

творчасць,  пісьменніку неабходна наяўнасць дакладна выбудаванай аўтраскай 

стратэгіі. Тое ж самае тычыцца і крытыка. Дзеля прасоўвання крытычнага 

тэксту крытык стварае свой медыяімідж, які працуе на папулярызацыю 

літаратуры.          

 Дыпломная работа выканана самастойна.  
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РЕФЕРАТ ДИПОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 60 страниц. Количество  

использованных источников  52.      

 Ключевые слова: АВТОРСКИЕ  СТРАТЕГИИ,  

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДИСКУРС, СОВРЕМЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, МАССОВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ МИРА, СТРАТЕГИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ, МОДИФИКАЦИЯ 

МЕДИАОБРАЗА, ИМИДЖЕВЫЕ  СТРАТЕГИИ.     

 Объект исследования − функционирование современного литературного 

процесса в условиях современного информационного пространства   и 

постмодернистского дискурса.        

 Цель нашего проекта − всестороннее исследование модификаций 

авторских стратегий  в литературных и окололитературных составляющих. 

 Главным  был выбран  метод экспериментально-теоретического уровня, 

в  частоности,  индукция и дедукция, анализ  и синтез.    

 Результатом научного исследования стало определение и характеристика 

существующих авторских стратегий, выявление тенденций текущего 

литературного процесса. Можно утверждать, что авторская стратегия  − это 

сложное целое, включающее  в себе две парадигмы – создание  текста и 

имиджа. Оба уровня существования авторской стратегии неразрывны, не 

существуют  одна без другой, взаимодополняемы.  В современном белорусском 

литературном процессе можно наблюдать тенденцию освоения эстетики 

постмодернизма массовой культурой. Черты масовизации постмодернизма 

проникают не только в литературную, но и в окололитературную ситуацию. В 

авторской стратегии создания текста функционируют черты: коллажности, 

трансформации жанра, игры, мифологизации истории, создания 

альтернативной истории, интэртекста, самопрезентации. Такие же черты 

наблюдаются и в имиджевой стратегии автора. Чтобы продвинуть своё 

творчество,  писателю необходимо наличие точно  выстроенной авторской 

стратегии. То же самое касается и критика. Для продвижения критического 

текста, критик создаёт свой медиаобраз,  работающий на популяризацию 

литературы.          

 Дипломная работа выполнена самостоятельно. 
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SUMMARY THESIS 

The volume of the thesis is 60. Number of references  52.   

 Keywords: COPYRIGHT STRATEGY POSTMODERNISKIM DISCOURSE 

OF CONTEMPORAR, MOSSOVY READER, NATIONAL IMAGE OF THE 

WORLD, THE STRATEGY PAPULIRIZATSII, MODEFIKATSYYA 

MEDIOBRAZA, IMAGE STRATEGY.       

 The object of study  − the functioning of the contemporary literary process in 

today's information space and postmoderniskim discourse.    

 The purpose of our study  − a comprehensive study of the modifications of 

copyright in literary and strategiyv okololiteraturnyh components.   

 The main method was chosen eksperamentalno theoretical level, in 

chastonosti induction and deduction, analysis and synthesis.    

 The result of research was the identification and characterization of existing 

copyright policies, identifying current trends of the literary process. It can be argued 

that the author's strategy - a complex integral, containing the two paradigms - the 

creation of text and image. Both levels of the existence of the author's strategy are 

inseparable, do not exist without each other, complement each other. The modern 

Belarusian literary process can be observed a tendency of development of post-

modernism aesthetics of mass culture. Features masavizatsii postmodernism penetrate 

not only literary but also okololiteraturnye situation. The author startegii text creation 

function kalazhnostsi features, transforming the genre, games, stories mythologizing, 

alternative history, intertekst, samoprezintatsiya. The same characteristics observed in 

branding strategii author. To promote their creative writer, you must have exactly 

constructed avtraskoy strategy. The same applies to the criticism. To promote the 

critical text, create your critic medioobraz working on papulirizatsiyu literature. 

 Thesis work is done on their own. 


