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ПРАДМОВАПРАДМОВАПРАДМОВАПРАДМОВАПРАДМОВА

Áелар с ая історыя абрана цэнтральнай тэмай нав ова а абмер авання ў трэцім
вып с што одні а, я іпадрыхтаванывы ладчы амі афедры історыіРасіі і афедры

історыіпаўднёвыхізаходніхславянБелар с а адзяржаўна а ніверсітэта.Паза аз рэд але іі
спецыяльнабыў напісанышэра арты лаўвяд чымі історы аміНАНБелар сі, ніверсітэтаў
рэсп блі і і, зраз мела,БДУ.Падставайдлята о авыбар сталі не аль іюбілейныхдат,я імі
былі адзначаны2007 і 2008 .Гэта адавінападзейлюта а— астрычні а1917 ., я ія а азалі
ф ндаментальныўплыўнаўвесьсветіраспачалішляхдаафармленнябелар с айдзяржаўнасціў
розных істарычныхформахяе існаванняўперыяднайноўшай історыі.Гэта і« р лая»датаў
історыіўсходнеславянс айпісьменнасці— 1517 .пабачыласветпершаевыданнеФранцыс-
аС арыны.Рэд але ія ірэда цыйнысаветзвярн ліўва ўсіх але наяшчэнеўпоўнаймеры
ацэнен юролюУладзіміраІванавічаПічэтыўфарміраванніад ацыйнайінав овайсферБела-
р сі (пад зна ам дат я о бія рафіі: 1878—1947 .).

Та самабылоім неннезвярн ццадапэўныхла н,я іміпа-ранейшам хара тарыз ецца
белар с ая істарыя рафія, выв чэннія праблем історыіславянс іхнародаў,та іцывіліза-
цыйна афеномена істарычнайдадзенасціішлях Расіі.Там наўмыснавызначаныма сімальна
шыро і(ітэматычна, іхранала ічна)дыяпазонпраблематы і. І этанеспробатоль ідапоўніць
не аторыспе трнав овыхперыядычныхвыданняў.Рэд але іяасэнсаванапаставіламэт зрабіць
«Российс иеиславянс иеисследования»сапраўднымцэнтрам«прыця нення»нав овавы-
верана аі анцэпт альна аштоўна а істарычна аматэрыялапаасноўныхаспе тахта о аадзі-
на а і та о асвоеасабліва а славянс а асвет ўя онеразрыўнымадзінстве з історыяйеўра-
пейс іх і іншыхнародаў і раін.

Звернем ва чытачанашыро ідыяпазоннав овыхматэрыялаў,навідавочн юрознасць
падыходаў іпо лядаў.Разамзтым алоўнай мовайдляўсіх аўтараўбылотое, аб іх высновы
адпавядаліда азальнайбазе рыніц,метадала ічнымпрынцыпам,я імінасённяшнідзень а-
рыстаецца істарычнаянав а.Традыцыйныдляпадобна арод часопісаўпадыход—падзелна
р бры і, этымвып с набыўзавершанывы ляд сіл наяўнасціпрац, папярэдніхвып с-
ах толь і запланаваных.Сталама чымымпрадставіць трыновыяр бры і—« істарычныя
партрэты», « істарычнаяпадзея—асобаў історыі», «партрэт історы а» ідзвеновыяпадр б-
ры і— «спецыяльны осць», «пісьмоўрэда цыю».Гэтаперсаніфі авалаўвесьматэрыялвы-
п с ,дапама ло«ажывіць» історыю.

Лічым,што і ў вялі іх па аб’ём арты лах, і ў арот іх паведамленнях аўтары вып с
даслед юцьважныяпраблемы історыіславянс іхнародаў інародаўРасіі,прадстаўляюцьсба-
лансаваныяіда азальныянав овыявысновы.Не аторыяп блі ацыіадлюстроўваюцьспроб
даследавацьпраблемы,я іянез сімзвычайныядлябелар с ай істарыя рафіі.Менавітазапра-
шэннезар бежных історы аўдазволілаарыентавацьвып с наміжнародныўзровеньвыв чэн-
няр сісты ііславісты і.Неабходназвярн ць ва інатое,штоўдадзенымвып с ўлічаныўсе
рэ амендацыіВАКБелар сіпаафармленнінав овыхвыданняў ідр емых іхматэрыялаў.
Гэт ювысо ю«план »патрабаванняўрэд але іяб дзеўтрымліваць іўнаст пныхвып с ах.

Рэд але ія


