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РЭФЕРАТ  

 

Аб’ём дыпломнай работы – 65 старонак 

Колькасць выкарыстаных крыніц – 51 

Ключавыя словы: публіцыстыка, мастацкая публіцыстыка, Юліус Фучык, 

Чэхаславакія, камуністычная партыя Чэхаславакіі, газета “Рудэ права”, часопіс 

“Творба”, партыйная публіцыстыка, рэвалюцыйная журналістыка, літаратурна-

крытычныя творы, антыфашысцкая барацьба, “Рэпартаж з пятлёй на шыі”. 

Аб’ект даследавання – літаратурна-публіцыстычная творчасць Юліуса 

Фучыка. 

Прадмет – спецыфіка і асаблівасці публіцыстычных твораў Ю. Фучыка. 

Мэта даследавання – вызначыць месца і значнасць твораў Юліуса 

Фучыка ў гістарычным і літаратурна-публіцыстычным працэсе. 

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай даследавання паслужылі асноўныя 

прынцыпы параўнальна-апісальнага і гістарычнага метаду аналізу тэкстаў. 

Навуковая навізна вызначаецца недастатковай практычнай 

распрацаванасцю дадзенай тэмы. Пытанню нашага даследавання прысвечана 

мноства работ. У асноўным матэрыял, выкладзены ў вучэбнай літаратуры, 

носіць агульны характар, а ў шматлікіх манаграфія па дадзенай тэматыцы 

разгледжаны толькі вузкія пытанні пра публіцыстыку Юліуса Фучыка. Намі 

публіцыстычнае творчасць Фучыка вывучаецца на аснове сучасных 

дасягненняў ў тэорыі і гісторыі журналістыкі. Праводзіцца паглыблены і 

ўсебаковы аналіз твораў публіцыста, яго творчасць разглядаецца, каб зразумець 

пазіцыю і погляды аўтара на сацыяльныя, палітычныя, эканамічныя праблемы і 

вызначыць яго ролю як публіцыста. 

Сфера прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры 

напісанні курсавых і дыпломных работ, навучальных дапаможнікаў, у ходзе 

выкладання вучэбных курсаў па гісторыі замежнай журналістыкі і гісторыі 

замежнай літаратуры. 

Ступень самастойнасці. Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна 

праведзенае аўтарам даследаванне. У працы вывучаны навукова-тэарэтычныя 

крыніцы, якія адносяцца да тэмы даследавання. 
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РЕФЕРАТ  

 

Объём дипломной работы – 65 страниц. 

Количество использованных источников – 51. 

Ключевые слова: публицистика, художественная публицистика, Юлиус 

Фучик, Чехословакия, коммунистическая партия Чехословакии, газета “Руде 

право”, журнал “Творба”, партийная публицистика, революционная 

журналистика, литературно-критические произведения, антифашистская 

борьба, “Репортаж с петлёй на шее”.  

Объект исследования – литературно-публицистическое творчество 

Юлиуса Фучика. 

Предмет – специфика и особенности публицистических произведений 

Ю. Фучика. 

Цель исследования – определить место и значение произведений Юлиуса 

Фучика в историческом и литературно-публицистическом процессе. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

основополагающие принципы сравнительно-описательного и исторического 

метода анализа текстов. 

Научная новизна определяется недостаточной практической 

разработанностью данной темы. Вопросам нашего исследования посвящено 

множество работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе, 

носит общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике 

рассмотрены только узкие вопросы о публицистике Юлиуса Фучика. Нами 

публицистическое творчество Фучика изучается на основе современных 

достижений в теории и истории журналистики. Проводится углубленный и 

всесторонний анализ произведений публициста, его творчество 

рассматривается, чтобы понять позицию и взгляды автора на социальные, 

политические, экономические проблемы и определить его роль как публициста.  

Сфера применения: результаты исследования могут быть использованы 

при написании курсовых и дипломных работ, учебных пособий, в ходе 

преподавания учебных курсов по истории зарубежной журналистики и истории 

зарубежной литературы. 

Степень самостоятельности. Дипломная работа представляет собой 

самостоятельно проведённое автором исследование. В работе изучены научно-

теоретические источники, относящиеся к теме исследования.  
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SUMMARY  

 

The volume of the thesis is 65 pages.  

Number of sources used is 52. 

Key words: publicism, artistic publicism, Julius Fucik, party journalism, 

revolutionary journalism, literary-critical works, anti-fascist struggle, 

"Reportage with a noose around the neck". 

The object of research is the literary and journalistic work of Julius 

Fucik. 

Subject – specific and particularly of publicistic works of Yu. Fucik. 

The purpose of the study is to determine the place and significance of the 

works of Julius Fucik in historical and literary-journalistic works. 

The theoretical and methodological basis of the study was the 

fundamental principles of the comparative-descriptive and historical method of 

text analysis. 

Scientific novelty is determined by the lack of practical elaboration of 

this topic. A lot of work is devoted to the issues of our research. In general, the 

material outlined in the educational literature is of a general nature, and in 

numerous monographs on this subject only narrow questions about the 

journalism of Julius Fucik are considered. We publish Fuchik's journalistic 

work on the basis of modern achievements in the theory and history of 

journalism. An in-depth and comprehensive analysis of the publicist's works is 

conducted, his work is considered to understand the author's position and views 

on social, political, economic problems and determine his role as a publicist. 

Scope: the results of the research can be used to write term papers and 

diploma papers, teaching aids, in the course of teaching courses on the history 

of foreign journalism and the history of foreign literature. 

Degree of independence. Thesis work is a self-study conducted by the 

author. Scientific-theoretical sources related to the research topic are studied in 

the work. 

 

 


