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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
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ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ, ДАВЕДАЧНАЯ ЛІТАРАТУРА, ТЭКСТАЛАГІЧНАЯ 
ПАДРЫХТОЎКА, ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА, ТЫПАЛОГІЯ, 
ВЫДАВЕЦТВА, РЭДАГАВАННЕ, СЛОЎНІК, АРТЫКУЛ. 

У сувязі з павелічэннем колькасці выпускаемых энцыклапедычных 
выданняў, якія адрозніваюцца па структуры і зместавым напаўненні, узнікла 
вострая патрэба ў выпрацоўцы патрабаванняў да выданняў такога тыпу, іх 
тыпалагічнай сістэматызацыі, вылучэнні прынцыпаў фарміравання 
канцэпцыі выдання. Сучасная выдавецкая практыка сутыкнулася з праблемай 
адсутнасці тэарэтычных і метадалагічных прынцыпаў падрыхтоўкі 
энцыклапедычных выданняў з улікам сучасных тэндэнцый.  

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца раскрыццё этапаў тэксталагічнай 
падрыхтоўкі энцыклапедычных выданняў на прыкладзе аналізу літаратурных 
персанальных энцыклапедый выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя 
П.Броўкі”, а таксама фармуліроўка патрабаванняў да іх падрыхтоўкі з улікам 
сучасных тэндэнцый у літаратуразнаўстве і спецыфікай сучаснага 
інфармацыйнага працэсу. 

Аб’ект даследавання – літаратурныя персанальныя энцыклапедыі. Прадмет 
даследавання – тэксталагічныя прынцыпы падрыхтоўкі літаратурных 
персанальных энцыклапедый з улікам сучасных тэндэнцый у 
літаратуразнаўстве. 

Метады даследавання: параўнальна-гістарычны, аналітыка-тэматычны, 
структурна-тыпалагічны, гісторыка-кнігазнаўчы, а таксама метады 
літаратуразнаўства і тэксталогіі. 

Вынікам даследавання з’яўляецца правядзенне тыпалагічнай сістэматызацыі 
энцыклапедычных выданняў, аналіз і вылучэнне этапаў тэксталагічнай 
падрыхтоўкі літаратурных персанальных энцыклапедый, а таксама 
распрацоўка методыкі мадэліравання дадзенага тыпу выдання. 

Дысертацыя складаецца з уводзінаў(4 ст.), чатырох главаў (33 ст.)заключэння 
(2 ст.) і дададтку А (43 ст.), у якіх паслядоўна раскрываецца логіка вывучэння 
праблемы, і бібліяграфічнага спіса, які складаецца з 92 пазіцый. Структура 
праведзенага даследавання вызначаецца логікай зараджэння 
энцыклапедычнага жанру і станаўлення персанальных энцыклапедый. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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В связи с увеличением количества выпускаемых энциклопедических 
изданий, отличающихся по структуре и содержательному наполнению,  
возникла острая необходимость в выработке требований к изданиям такого 
типа, их типологической систематизации, выделении принципов 
формирования концепции. Современная издательская практика столкнулась с 
проблемой отсутствия теоретических и методологических принципов 
подготовки энциклопедических изданий с учётом современных тенденций. 

Целью данного исследования является раскрытие этапов текстологической 
подготовки энциклопедических изданий на примере анализа литературных 
персональных энциклопедий ведущего специализированного издательства 
«Белорусская энциклопедия имени П.Бровки», а также формулировка 
требований к их подготовке с учётом современных тенденций в 
литературоведении и спецификой современного информационного процесса.  

Объект исследования – литературные персональные энциклопедии. Предмет 
исследования –текстологические принципы подготовки литературных 
персональных энциклопедий с учётом современных тенденций в 
литературоведении. 

Методы исследования: сравнительно-исторический, аналитико-
тематический, структурно-типологический, историко-книговедческий, а 
также методы литературоведения и текстологии. 

Результатом исследования является проведение типологической 
систематизации энциклопедических изданий, анализ и выделение этапов 
текстологической подготовки литературных персональных энциклопедий, а 
также разработка методики моделирования данного типа издания.  

Диссертация состоит из введения (4 стр.), четырех глав (33 стр.), заключения 
(2стр.) и приложения (43стр.), в которых последовательно раскрывается 
логика изучения проблемы, и библиографического списка, состоящего из 
92позиций. Структура проведенного исследования определяется логикой 



зарождения энциклопедического жанра и становления персональных 
энциклопедий.  

ABSTRACT 
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EDITING, LITERARY CRITICISM, TYPOLOGY, ARTICLE. 

Due to the increasing number of published encyclopedias which differ in structure 
and content and are not often of appropriate quality for their purpose, there is an 
urgent need to develop requirements for the materials of this type, their typological 
systematization, allocation of principles of the formation of the concept. The 
relevance of the research is determined by the need to develop theoretical and 
methodological guidelines for the preparation of encyclopedic publications with 
current trends. 

The aim of this study is to reveal the stages of preparation of textual encyclopedias 
by way of the example of the analysis of personal literary encyclopedias of the 
leading specialized publishing house "Belarusian Encyclopedia named after P. 
Brovka" as well as the formulating of the requirements for their preparation, taking 
into account current trends in literary and specificity of modern information 
process. 

The object of the research ispersonal literary encyclopedias. The subject ofthe 
research is the textological preparation of encyclopedias taking into account 
current trends in literary and specificity of modern information process. 

Methods: comparative historical, analytical and thematic, structural-typological, 
historical and bibliographic and methods of literary criticism and textual criticism. 

The result of the research is conducting a typological systematization of 
encyclopaedic publications, analysis and selection of stages of textual training of 
personal literary encyclopedias, as well as the development of modeling methods 
of this type of publication. The results of the research can be used in publishing 
practice, in the teaching of literary and bibliological disciplines in the institutions 
of higher education. 

The thesis consists of an introduction (4p.), four chapters (33 p.), conclusion (2p.) 
and appendix (43p.), in which logic study of the problemis consistently revealed 
and the bibliography consisting of 92 positions. The structure of the study is 
determined by the logic of the origin of encyclopedic genre and the formation of 
personal encyclopedia. 



 


