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Актуальность. В первые послевоенные годы в БССР проходили
соревнования по футболу, результаты которых малоизвестны современному
любителю футбола. А главной футбольной команды страны было минское
«Динамо», которое в 2017 г. празднует 90-летний юбилей. Стоит задача
установить состав дел фонда, содержащего документы по истории развития
общества «Динамо» и футбола в нем, и особенности их комплектования.
Выявить документы в составе двух фондов НАРБ 1158 и 934, которые касаются
истории развития футбола в БССР.
Цель дипломной работы — выявить источники в документах
Национального архива Республик Беларусь по истории футбола в БССР в 19441953гг., на примере футбольной команды общества «Динамо».
Объект исследования — история футбола в БССР в 1944-1953-их гг.
Предмет — документы Национального архива Республики Беларусь.
Методологической основой дипломной работы стали принципы
объективности, историзма, системности, а также группа специальноисторических методов: историко-генетический, историко-сравнительный,
историко-типологический и историко-системный.
Основные положения, выносимые на защиту. Анализ историографии
позволяет утверждать, что отраженные в ней источники о футболе в БССР
весьма ограничены. Предметом для данного исследования были выбраны
документы спортивного общества «Динамо» и Комитета по спорту из фондов
Национального архива Республики Беларусь. Выявленные данные позволяют
восстановить полную картину футбольных событий в БССР в период 1944-1953
гг., а также в значительном ряде случаев на территории СССР. Большинство из
приведенных в предлагаемой работе данных не были опубликованы ранее.
Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из
реферата, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников
и литературы, включающего в себя 71 позицию, 3 приложения. Общий объем
работы —65 страниц.
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Актуальнасць. У першыя пасляваенныя гады ў БССР праходзілі спаборніцтвы
па футболе, вынікі якіх малавядомыя сучаснаму аматару футболу. А галоўнай
футбольнай каманды краіны было мінскае «Дынама», якое ў 2017 г. святкуе 90гадовы юбілей. Стаіць задача ўсталяваць склад спраў фонду, які змяшчае
дакументы па гісторыі развіцця грамадства «Дынама» і футбола ў ім, і
асаблівасці іх камплектавання. Выявіць дакументы ў складзе двух фондаў
НАРБ 1158 і 934, якія тычацца гісторыі развіцця футбола ў БССР.
Мэта дыпломнай працы - выявіць інфарматыўны патэнцыял дакументаў
Нацыянальнага архіва Рэспублік Беларусь па гісторыі развіцця футбола ў БССР
у 1944-1953гг. на прыкладзе футбольнага таварыства «Дынама».
Аб'ект даследавання - гісторыя футбола ў БССР у 1944-1953-іх гг.
Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці,
гістарызму, сістэмнасці, а таксама група спецыяльна-гістарычных метадаў:
гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і
гісторыка-сістэмны.
Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Аналіз гістарыяграфіі
дазваляе сцвярджаць, што адлюстраваныя ў ёй крыніцы пра футбол у БССР
вельмі абмежаваныя. Прадметам для дадзенага даследавання былі абраныя
дакументы спартыўнага таварыства «Дынама» і Камітэта па спорце з фондаў
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Выяўленыя дадзеныя дазваляюць
аднавіць поўную карціну футбольных падзей у БССР у перыяд 1944-1953 гг., А
таксама ў значным шэрагу выпадкаў на тэрыторыі ўсёй краіны. Большасць з
прыведзеных у прапанаванай працы дадзеных не былі апублікаваныя раней.
Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з
рэферата, ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і
літаратуры, які ўключае ў сябе 71 пазіцый, 3 прыкладанняў. Агульны аб'ём
работы - 65 старонак.
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Subject: Documents of the National Archives of the Republic of Belarus as sources
on the history of Belarusian football by the example of the Dynamo football club
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the Committee on sports of the Ministry of culture and printing.
Relevance. In the first post-war years, football competitions took place in the BSSR,
the results of which are little known to the modern football fan. And the main football
team of the country was the Minsk "Dynamo", which in 2017 celebrates its 90th
anniversary. The task is to establish the composition of the fund's affairs, containing
documents on the history of the development of the "Dynamo" society and football in
it, and the features of their acquisition. Identify documents in two NARB funds 1158
and 934, which relate to the history of football development in the BSSR.
The purpose of the thesis is to reveal the source potential of the documents of the
National Archives of the Republic of Belarus on the history of football development
in the BSSR in 1944-1953. The example of the football society "Dynamo".
The object of research - the history of football in the BSSR in 1944-1953.
Subject - documents of the National Archives of the Republic of Belarus.
The methodological basis of the thesis work was the principles of objectivity,
historicism, system, and a group of special historical methods: historical-genetic,
historical-comparative, historical-typological and historico-systemic.
The main provisions to be defended. Analysis of historiography allows us to state
that the sources about football in the BSSR reflected in it are very limited. The
subject of this study was selected documents of the sports society "Dynamo" and the
Committee for Sport from the funds of the National Archives of the Republic of
Belarus. The revealed data allow to restore the full picture of football events in the
BSSR in the period 1944-1953, as well as in a significant number of cases on the
territory of the whole country. Most of the data presented in the proposed work were
not published earlier.
The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an abstract, an
introduction, three chapters, a conclusion, a list of used sources and literature, which
includes 71 items, 3 applications. The total amount of work is 65 pages.
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