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РЕФЕРАТ 

Батура Анна Петровна 

ДОКУМЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА-

МУЗЕЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА КАК ИСТОЧНИКИ ПО 

КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1945–1953 

ГГ.  

 

Объем работы составляет 85 страницы, в том числе наименований 

использованных источников и литературы – 138; приложений – 7. 

Ключевые слова: БССР, ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, КУЛЬТУРА, 

ИДИШ, БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ-МУЗЕЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. 

История и материалы по культуре еврейского населения БССР в первое 

послевоенное время недостаточно выявлены, изучены и введены в научный 

оборот, что, в том числе, актуализирует тему дипломной работы на данном 

этапе развития исторической науки, включая отечественную историографию. 

Цель дипломной работы – определить информационный потенциал 

документов из фондов БГАМЛИ, отражающих культурную жизнь евреев 

БССР в 1945 – 1953 гг. 

Объектом дипломного исследования является культурная жизнь 

белорусского еврейства в 1945 – 1953 гг.  

Предметом исследования выступают документы, представленные в 

фондах БГАМЛИ, по исследуемой проблеме. 

Методологической базой исследования стал ряд специально-

исторических традиционных методов, в первую очередь историко-

генетический, историко-сравнительный и историко-системный. 

В результате написания работы была дана характеристика архивным 

фондам БГАМЛИ как основным источникам о положении и развитии 

культуры еврейского населения БССР в 1945 – 1953 гг. И уже с помощью 

изученных документов фондов БГАМЛИ, а также анализа исследований на 

данную тему, нам удалось проследить за положением культурной жизни 

евреев БССР в 1945 – 1953 годы и реконструировать ее в значительной 

степени. 

Полученные результаты можно использовать при написании 

исследовательских и публицистических работ по культуре населения БССР, в 

том числе еврейского, в послевоенное время; исследовании материалов из 

Национального архивного фонда Республики Беларусь на примере БГАМЛИ. 
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Рэферат 

Батура Ганна Пятроўна 

ДАКУМЕНТЫ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА АРХІВА-МУЗЕЯ 

ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА ЯК КРЫНІЦЫ ПА КУЛЬТУРЫ 

ГАБРЭЙСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ 

САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ Ў 1945-1953 ГГ. 

 

Аб'ём працы складае 85 старонак, у тым ліку найменняў выкарыстаных 

крыніц і даследаванняў – 138; прыкладання – 7. 

Ключавыя словы: БССР, ГАБРЭЙСКАЕ НАСЕЛЬНІЦТВА, 

КУЛЬТУРА, ІДЫШ, БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ-МУЗЕЙ 

ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА, АРХІЎНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ, 

ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА. 

Гісторыя і матэрыялы па культуры яўрэйскага насельніцтва БССР у 

першае пасляваеннае час недастаткова вывучаны і ўведзены ў навуковы 

абарот, што, ў тым ліку, актуалізуе тэму дыпломнай працы на дадзеным 

этапе развіцця гістарычнай навукі. 

Мэта дыпломнай працы – вызначыць інфармацыйны патэнцыял 

дакументаў з фондаў БДАМЛІМ, якія адлюстроўваюць культурнае жыццё 

яўрэяў БССР у 1945 – 1953 гг. 

Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляецца культурнае жыццё 

беларускага яўрэйства ў 1945 – 1953гг. 

Прадметам даследавання выступаюць дакументы, прадстаўленыя ў 

фондах БГАМЛИ, па даследуемай праблеме. 

Метадалагічнай базай даследавання стаў шэраг спецыяльна-

гістарычных традыцыйных метадаў, у першую чаргу гісторыка-генетычны, 

гісторыка-параўнальны і гісторыка-сістэмны. 

У выніку напісання працы была дадзена характарыстыка архіўных 

фондаў БДАМЛІМ як асноўных крынiцах аб становішчы і развіцці культуры 

яўрэйскага насельніцтва БССР у 1945 – 1953 гг. І ўжо з дапамогай вывучаных 

дакументаў фондаў БГАМЛИ, а таксама аналізу даследаванняў на дадзеную 

тэму, нам удалося прасачыць за становішчам культурнага жыцця яўрэяў 

БССР у 1945 - 1953 гады і рэканструяваць яе ў значнай ступені. 

Атрыманыя вынікі можна выкарыстоўваць пры напісанні даследчых і 

публіцыстычных прац па культуры насельніцтва БССР, у тым ліку 

габрэйскага, у пасляваенны час; даследаванні матэрыялаў з Нацыянальнага 

архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь на прыкладзе БДАМЛІМ. 
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Abstract 

Hanna Batura 

DOCUMENTS OF THE BELARUSIAN STATE ARCHIVE-MUSEUM OF 

LITERATURE AND ART AS SOURCES ON THE CULTURE OF THE 

JEWISH POPULATION OF THE BELARUSIAN SOVIET SOCIALIST 

REPUBLIC IN 1945–1953. 

 

The volume of this work is 85 pages, including the names of the sources and 

researches used – 138; applications – 7. 

Keywords: BSSR, JEWISH POPULATION, CULTURE, YIDISH, 

BELARUSIAN STATE ARCHIVE MUSEUM OF LITERATURE AND ARTS, 

ARCHIVAL MATERIALS, HISTORICAL SOURCE. 

The history and materials on the culture of the Jewish population of the 

BSSR in the first post-war period are not sufficiently studied and put into scientific 

circulation, which actualizes the topic of the thesis at this stage of the development 

of historical science. 

The purpose of the thesis is to determine the information potential of 

documents from the BSAMLA funds reflecting the cultural life of the Jews of the 

BSSR in 1945 – 1953. 

The object of the thesis study is the cultural life of Belarusian Jewry in 1945 

– 1953. 

The subject of the research is the preserved archival sources of BSAMLA 

on the researched topic. 
The methodological basis of the study was a series of specially historical 

traditional methods, primarily historical-genetic, historical-comparative, and 

historical-systemic. 

As a result of writing the thesis, a characteristic was given to the archival 

funds of BSAMLA as the main sources of the situation and development of the 

culture of the Jewish population of the BSSR in 1945 – 1953. And with the help of 

documents from the BSAMLA funds, as well as an analysis of studies on this 

topic, we were able to follow the situation of the cultural life of the Jews of the 

BSSR in 1945 – 1953 and to reconstruct it to a large extent. 

The results can be used to write research and journalistic works on the 

culture of the population of the BSSR, including Jewish, in the postwar period; 

study of materials from the National Archival Fund of the Republic of Belarus on 

the example of BSAMLA.  




