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вышэйназваных галінах. 

  



ABSTRACT 

 

The article of research is paths as mean of creation of linguistic picture of the 

world of belarusian. 

A research purpose is  an analysis of language graphic means  in the poem of 

Yakub Kolas "Symon the Musician". 

Research methods - descriptive-analytical, comparable, method of component 

analysis. 
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Materials of diploma work can be used for the study of belarusian language 

in middle and higher schools. It can be useful at development of lectures, special 

courses, special seminars on lexicology and stylistics, and also for deepening of 

theoretical knowledges of students in afore-named areas. 

 


