
Ужо не адзін год на кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў
існуе студэнцкі навуковы гурток, арганізацыя і існаванне якога сталі магчымымі
дзякуючы самаадданай і плённай працы выкладчыкаў гэтай кафедры. Традыцыі са-
мастойнага навуковага вывучэння сусветнай гісторыі былі закладзены у мінулым
такімі выдатнымі дзеячамі, як акадэмікі М.М. Нікольскі і У.М. Перцаў, прафесары
Ф.М. Нячай і Г.М. Ліўшыц, дацэнт Г.І. Даўгяла, якія здолелі стварыць уласна бела-
рускія навуковыя школы арыенталістыкі, антыказнаўства, медыявістыкі, хрысція-
назнаўства, і, гэтым самым, паклалі падмурак далейшага развіцця гэтых напрамкаў
гісторыі ў нашай краіне.  

Зараз гэтыя школы працягваюць сваё існаванне і ўдасканальваюцца дзякуючы
працы, у першую чаргу, нязменнага з 1988 г. загадчыка  кафедры прафесара В. А.
Фядосіка, прафесароў М.С. Корзуна і І.А. Еўтухова, дацэнтаў Н.У. Кошалевай, Дз.В.
Мазарчука, А.В. Перзашкевіча, А.А. Прохарава, А.Дз. Смірновай, В.І. Ханкевіч, вы-
кладчыка А.А. Тарканеўскага, а таксама дацэнта кафедры новай і найноўшай гісто-
рыі, спецыяліста па старажытных мая, А.А. Красуліна, які, з’яўляючыся выхаванцам
маскоўскаў школы гісторыкаў, уносіць пэўныя распрацоўкі ўсходніх суседзяў у раз-
віццё нацыянальнай навуковай школы. Гэтыя людзі не толькі працуюць на навуковай
глебе, яны, што найбольш каштоўна, перадаюць асабісты вопыт студэнтам, і даволі
паспяхова - доказам гэтага і з’яўляецца існаванне студэнцкага навуковага гуртка на
кафедры.

Асабліва трэба адзначыць ўклад у развіццё гуртка прафесара К.А. Рэвякі, які
доўгі час з’яўляўся ягоным кіраўніком, выхаваў не адно пакаленне таленавітых гі-
сторыкаў, сярод якіх А.В. Перзашкевіч, які на сённяшні момант з’яўляецца  курата-
рам гуртка, і які, як і ягоны папярэднік, надае шмат увагі працы са студэнтамі не
толькі як навуковы кіраўнік, але і як ідэйны натхняльнік. Перададзеныя ім вопыт і
традыцыі станоўча уплываюць на станаўленне новай плеяды беларускіх гісторыкаў,
вынікам працы якіх і з’ўляецца дадзены часопіс. Асноўныя мэты як існавання
гуртка, так і існавання часопіса ягоныя стваральнікі бачаць ў захаванні, перадачы і
развіцці тых традыцый, нашчадкамі якіх яны з’яуляюцца.

Часопіс па гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў “SCRIPTORIUM”
з’яўляецца вынікам працы ўдзельнікаў студэнцкага навуковага гуртка гістарычнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мы пакуль што не з’яўляемся
прафесійнымі гісторыкамі (за некаторым выключэннем), але мы спадзяёмся, што
наша праца, нашы артыкулы зоймуць калі-небудзь сваё месца сярод прац Беларускай
нацыянальнай школы гісторыі па вывучэнню старажытнага свету і сярэдніх вякоў!

Галоўны радактар
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Шаноўныя сябры!
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