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Реферат 

Алешкевич Татьяна Ивановна 

Источники по истории создания и деятельности газеты «Звязда» в 

государственном учреждении «Национальный архив Республики Беларусь» 

 

Общий объем дипломной работы составляет 71 страница, включая 5 

приложений, труды отечественных и советских авторов, архивные данные, 

материалы научных конференций, в том числе и Интернет ресурсы. 

Ключевые слова: ГАЗЕТА, ГАЗЕТА «ЗВЯЗДА», ПУБЛИКАЦИЯ, 

ИЗДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

БЕЛАРУСЬ, ДОКУМЕНТ, ФОНД, ДЕЛО. 

Объектом исследования является газета «Звязда». Предметом — 

источники по истории создания и деятельности газеты «Звязда» в 

государственном учреждении «Национальном архиве Республики Беларусь», 

особенности и тенденции развития издания как национального. 

Цель дипломной работы: определить источники по истории создания и 

деятельности национального периодического издания — газеты «Звязда», 

раскрыть их  информационный потенциал по материалам Национального 

архива Республики Беларусь.  

Исходя из цели дипломной работы, определены задачи работы: 

 охарактеризовать степень историографического исследования по 

теме; 

 определить основные этапы  развития газеты «Звязда», выявить  

особенности развития  издания на современном этапе; 

 выявить источники по истории создания и деятельности газеты в 

Национальном архиве Республики Беларусь, осуществить их 

классификацию, раскрыть информационный патанцеал источников. 

 Исследование проводилось с применением специальных исторических 

методов. При написании первой и второй глав, основным используемым 

методом стал историко-генетический. Третья глава написана на основе анализа 

выявленных документов и источников с использованием историко-

типологического метода. Сочетание методов способствует созданию 

достаточно полной характеристики. Теоретическая значимость работы 

состоит в систематизации материалов по теме исследования. Структура 

дипломной работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа 

состоит из трех глав, введения, заключения, списка сокращений, списка 

использованных источников и литературы и 5 приложений.  
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Рэферат 

Аляшевич Таццяна Іванаўна 

Крыніцы па гісторыі стварэння і дзейнасці газеты «Звязда» у  дзяржаўнай 

установе «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь» 

 

 Агульны аб'ѐм дыпломнай працы складае 71 старонку, уключаючы 5 

дадаткаў, працы айчынных і расійскіх аўтараў, архіўныя дадзеныя, матэрыялы 

навуковых канферэнцый, у тым ліку і Інтэрнэт рэсурсы. 

 Ключавыя словы: ГАЗЕТА, ГАЗЕТА «ЗВЯЗДА», ПУБЛІКАЦЫЯ, 

ВЫДАННІ, ДЗЕЙНАСЦЬ, ХАРАКТАРЫСТЫКА, АРГАНІЗАЦЫЯ, 

БЕЛАРУСЬ, ДАКУМЕНТ, ФОНД, ВОПІС, СПРАВА. 

 Аб'ектам даследвання з'яўляецца газета «Звязда». Прадметам — крыніцы 

па гісторыі стварэння і дзейнасці газеты «Звязда» у дзяржаўнай установе 

«Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь». 

 Мэта дыпломнай працы: вызначыць крыніцы па гісторыі стварэння і 

дзейнасці нацыянальнага выдання — газеты «Звязда», ацаніць іх 

інфармацыйны патэнцыял па матэрыялах Нацыянальнага архіва Рэспублікі 

Беларусь. 

 Зыходзячы з мэты дыпломнай працы, вызначаны задачы працы: 

• даць характарыстыку ступені гісторыяграфічнага даследвання па тэме; 

• вызначыць асноўныя этапы развіцця газеты «Звязда», выявіць 

асаблівасці развіцця выдання на сучасным этапе. 

• выявіць асноўныя крыніцы па гісторыі стварэння і дзейнасці газеты ў 

Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, ажжыццявіць іх класіфікацыю, 

раскрыць інфармацыйны патэнцыял крыніц. 

 Даследаванне праводзілася з прымяненнем спецыяльных гістарычных 

метадаў, пры напісанні першай і другой частак асноўным метадам стаў 

гісторыка-генетычны. Трэцяя частка частка напісана на аснове аналізу 

выяўленых дакументаў і крыніц з прымяненнем гісторыка-тыпалагічнага 

метаду.  Спалучэнне метадаў спрыяе стварэнню дастаткова поўнай 

характарыстыкі. 

 Тэарэтычная значнасць работы складаецца ў сістэматызацыі матэрыялаў 

па тэме даследавання. Структура дыпломнай працы абумоўлена мэтай і 

задачамі даследавання. Праца складаецца з трох частак, ўводзін, 

заключэння,спісу скарачэнняў, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры і 5 

прыкладанняў. 
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ESSAY 

Aleshkevich Tatyana Ivanovna 

«Sources on the history of the creation and activities of the newspaper «Zvyazda» in 

the state institution «National Archives of the Republic of Belarus» 

 

The total amount of the thesis is 71 pages, including 5 applications, works of 

domestic and Soviet authors, archival data, materials of scientific conferences, 

including Internet resources. 

Key words: NEWSPAPER, «ZVYADDA» NEWSPAPER, PUBLICATION, 

EDITION, ACTIVITY, CHARACTERISTICS, ORGANIZATION, BELARUS, 

DOCUMENT, FUND, BUSINESS. 

The object of the study is the newspaper Zvyazda. The subject - sources on the 

history of the creation and activities of the newspaper Zvyazda in the state institution 

National Archives of the Republic of Belarus, features and trends in the development 

of the publication as a national. 

The purpose of the thesis: to determine sources on the history of the creation 

and activities of the national periodical - the newspaper Zvyazda, to disclose their 

information potential on the basis of the materials of the National Archives of the 

Republic of Belarus. 

Based on the objectives of the diploma, the identified tasks are defined:  

• describe the degree of historiographic research on the topic;  

• to determine the main stages of the development of the newspaper «Zvyazda» 

from the moment of its creation to the present;  

• to reveal sources on the history of the creation and activity of the newspaper 

in the National Archives of the Republic of Belarus, to determine their classification, 

and to characterize them. 

The study was carried out using special historical methods. When writing the 

first chapter, the main used method was the historical-genetic, which considers 

historiography, the second part is based on the analysis of identified documents and 

sources using the historical-typological method. The combination of methods 

contributes to the creation of a sufficiently complete characteristic. Theoretical 

significance of the work consists in the systematization of materials on the research 

topic. The structure of the thesis is determined by the purpose and objectives of the 

study. The work consists of three chapters, introduction, conclusion, list of sources 

and literature used and 5 applications. 

 

 

 


