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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа – 54 страницы. 

Ключевые слова: журналистика, история, история немецкой 

журналистики, средства массовой информации, этапы миграции, 

русскоязычные издания, «Русский Берлин». 

Объектом исследования являются публикации русскоязычной 

еженедельной газеты «Русский Берлин». 

Предметом исследования является отражение событий, 

произошедших в Российской Федерации. 

Цель исследования – передать основную концепцию газеты «Русский 

Берлин». 

Методы  исследования  –   аналитико-синтетический,  системный, 

сравнительный.  

В результате исследования были выполнены поставленные задачи, 

связанные с изучением русскоязычных средств периодической печати, их 

становления и развития, рассмотрены основные этапы миграции 

русскоязычного населения в Германию, обозначена роль газеты «Русский 

Берлин» в информировании событий, происходящих в Российской 

Федерации.  

Достоверность  материалов  и  результатов  дипломной  работы. 

Использованные  материалы  и  результаты  дипломной  работы  являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Элементы научной новизны исследования заключаются в том, что 

немногие исследователи затрагивают тему русскоязычных средств массовой 

информации за рубежом. Работа содержит в себе историю создания, развития 

русскоязычных средств периодической печати. Сложности, с которыми 

сталкивались первое время русскоязычные издания, пути их решения, 

приобретение уважения в глазах читателей.  
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломдық жұмыс – 54 бет. 

Түйін сөздер: журналистика, тарих, неміс журналистика тарихы, 

бұқаралық ақпарат құралдары, кезеңдері көші-қон орыс тілді басылымдар, 

"Русский Берлин". 

Зерттеу объектісі – орыс тілді апталық газет "Русский Берлин" болып 

табылады. 

Зерттеу нысанасы Ресей Федерациясындагы орын алған оқиғалар. 

Зерттеу мақсаты – "Русский Берлин" газетінің негізгі 

тұжырымдамасын беру. 

Зерттеу әдістері – аналитикалық-синтетикалық, жүйелік, 

салыстырмалы.  

Зерттеу нәтижесінде орындалды қойылған міндеттерді зерделеуге 

байланысты орыстілді құралдарының, мерзімдік басылымдардың және 

олардың қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері қаралды көші-қон орыс 

тілді тұрғындар Германияға, белгіленуі және газет рөлі – "Русский Берлин" 

ақпараттандыру болып жатқан оқиғаларды Ресей Федерациясы.  

Дипломдық жұмыстың дұрыстығы және материалдар мен 

нәтижелері. Пайдаланылған материалдар және диплом жұмысының 

нәтижелері сенімді болып табылады. Жұмыс-өз бетінше орындалды. 

Ғылыми зерттеу жаңа элементтері: шетелдегі орыс тілді бұқаралық 

ақпарат құралдарын тақырыбың қозғайтың зерттеушілер өте аз. Жұмыс 

қамтиды құрылу тарихын, даму орыстілді құралдарын мерзімді баспасөз. 

Күрделілігі, олар тап бірінші орыс тілді басылымдар, оларды шешу жолдары, 

сатып алу құрметтеу алдында оқырмандар.  
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ABSTRACT 

 

Thesis – 54 pages. 

Key words: journalism, history, history of German journalism, mass media, 

stages of migration, Russian-language editions, "Russian Berlin". 

The object of the study is the publication of the Russian-language weekly 

newspaper "Russian Berlin". 

The subject of the study is a reflection of the events that occurred in the 

Russian Federation. 

The purpose of the study is to convey the basic concept of the newspaper 

"Russian Berlin". 

Research methods – analytical-synthetic, system, comparative.  

As a result of the study, the tasks related to the study of Russian-language 

periodicals, their formation and development were performed, the main stages of 

migration of the Russian-speaking population to Germany were considered, the 

role of the newspaper "Russian Berlin" in informing the events taking place in the 

Russian Federation was marked.  

The reliability of the materials and results of the thesis. The materials 

used and the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

The elements of the scientific novelty of the research are that few 

researchers touch upon the topic of Russian-language media abroad. The work 

contains the history of the creation and development of Russian-language 

periodicals. The difficulties faced by the first time Russian-language publications, 

their solutions, the acquisition of respect in the eyes of readers.  

 


