
РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 65 страниц., 60 источников. 
 

Ключевые слова: ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ, ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ, 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, АРХИВНЫЙ ФОНД, ЖУРНАЛ 
«АЛЕСЯ». 

Актуальность исследования заключается в проведении 
источниковедческого исследования материалов журнала, в течение 90 лет 
освещавшего на своих страницах положение женщин в Беларуси. Это дает 
информацию для популярных сейчас гендерных исследований. 

Объект исследования – журнал «Алеся» как собрание источников по 
истории периодической печати в Беларуси. 

Предмет исследования – источниковедческий потенциал материалов 
журнала «Алеся». 

Цель работы: проследить историографию изучения периодической печати 
как исторического источника, проследить историческую эволюцию женской 
прессы, определить ценность материалов журнала «Алеся» как исторического 
источника.  

Методы исследования: историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-системный, источниковедческий анализ, 
источниковедческий синтез. 

Исследования и разработки: изучена историография изучения 
периодической печати в Российской Империи и СССР как исторического 
источника, сделан обзор развитие периодических изданий для женщин в 
дореволюционной России, Советском Союзе, постсоветской России и 
суверенной Республике Беларусь. Проведен источниковедческий разбор 
архивного фонда редакции журнала «Алеся».  

Научная новизна исследования заключается в историографическом обзоре 
развития первого женского журнала в Беларуси – «Работница и крестьянка» 
(сейчас выходит под названием «Алеся») и источниковедческой оценке его 
материалов (архивного фонда редакции и опубликованных на страницах журнала 
статей). Впервые был подвергнут источниковедческому анализу архивный фонд 
редакции журнала. Автор считает, что данный комплекс документов 
представляет значительную ценность для историков и исследователей целого 
ряда вопросов истории Беларуси и гендерной истории.  
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РЭЗЮМЭ 
 
Дыпломная работа: 65 старонак, 60 крыніц. 

 
 
Ключавыя словы: ПЕРЫЯДЫЧНЫ ДРУК, ЖАНОЧЫЯ ЧАСОПІСЫ, 

КРЫНІЦАЗНАЎЧЫ АНАЛІЗ, АРХІЎНЫ ФОНД, ЧАСОПІС «АЛЕСЯ». 
Актуальнасць даследавання складаецца ў правядзенні крыніцазнаўчага 

даследавання матэрыялаў часопіса, які на працягу 90 гадоў асвятляў на сваіх 
старонках становішча жанчын у Беларусі. Гэта дае інфармацыю для 
папулярных цяпер гендарных даследаванняў. 

Аб'ект даследавання – часопіс «Алеся» як сукупнаць крыніц па гісторыі 
перыядычнага друку ў Беларусі. 

Прадмет даследавання – крыніцазнаўчы патэнцыял матэрыялаў часопіса 
«Алеся». 

Мэта працы: даследаваць гістарыяграфію вывучэння перыядычнага 
друку як гістарычнай крыніцы, прасачыць гістарычную эвалюцыю жаночай 
прэсы, вызначыць каштоўнасць матэрыялаў часопіса «Алеся» як гістарычнай 
крыніцы.  

Метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 
гісторыка-сістэмны, крыніцазнаўчы аналіз, крыніцазнаўчы сінтэз. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучана гістарыяграфія вывучэння 
перыядычнага друку ў Расійскай Імперыі і СССР як гістарычнай крыніцы, 
зроблены агляд развіцця перыядычных выданняў для жанчын у 
дарэвалюцыйнай Расіі, Савецкам Саюзе, постсавецкай Расіі і суверэннай 
Рэспубліцы Беларусь. Праведзены крыніцазнаўчы разбор архіўнага фонду 
рэдакцыі часопіса «Алеся». 

Навуковая навізна даследавання складаецца ў гістарыяграфічным 
аглядзе развіцця першага жаночага часопіса ў Беларусі – «Працаўніца і 
сялянка» (цяпер выходзіць пад назвай «Алеся») і крыніцазнаўчай ацэнцы яго 
матэрыялаў (архіўнага фонду рэдакцыі і апублікаваных на старонках часопіса 
артыкулаў). Упершыню быў праведзены крыніцазнаўчы аналіз архіўнага фонду 
рэдакцыі часопіса. Аўтар лічыць, што дадзены комплекс дакументаў уяўляе 
значную каштоўнасць для гісторыкаў і даследнікаў цэлага шэрага пытанняў 
гісторыі Беларусі і гендарнай гісторыі. 
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ABSTRACT 
 

Graduation work: 65 pages, 60 sources. 
 
Key words: PERIODICALS, WOMEN'S MAGAZINES, SOURCE 

ANALYSIS, ARCHIVAL FUND, MAGAZINE "ALESYA". 
The timeliness of the research lies in a studying of source materials of the 

magazine, which for 90 years covered in its pages the situation of women in Belarus. 
It provides information for popular right now gender studies. 

The object of research is the magazine "Alesya" as a collection of sources on the 
history of the periodical press in Belarus. 

The subject of research is the value of the documents of the magazine "Alesya" 
as the source for the history of Belarus 

The object of the work is to present the historiography of the studying of the 
periodical press as a historical source, to trace the historical evolution of women's press, 
determine the value of the documents of the magazine "Alesya" as a historical source. 

Research methods: historical-genetic, historical and comparative, historical and 
systemic, source study analysis, synthesis source study synthesis. 

Research and development: the historiography of the studying of the periodical 
press in the Russian Empire and the Soviet Union as a historical source was investigated, 
the development of periodicals for women in pre-revolutionary Russia, the Soviet 
Union, post-Soviet Russia and sovereign Belarus were reviewed. Source study analysis 
of archival fund of the magazine "Alesya" was conducted. 

Academic novelty lies in the fact that there had been a historiographical review of 
the development of the first women's magazine in Belarus - "Workers and Peasants" 
(currently goes by the name "Alesya"). It was also assessed its content (editorial archives 
and published in the magazine article) as a historical source. Archival fund of the 
magazine for the first time in history was subjected to source analysis. Author considers 
that this set of documents is a lot of value to historians and researchers a number of 
questions in the history of Belarus and gender history. 

 


