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ПРАДМОВА 

У аснове гэтага зборніка артыкулаў — даклады і паведамленні ўдзельнікаў Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі «Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ—ХХI ст. у Беларусі», якая адбылася 23—

25 лютага 2006 г. на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта і была прысвечана 100-

годдзю з дня нараджэння аднаго з першых выпускнікоў педагагічнага факультэта — гісторыка, 

крыніцазнаўца, археографа Мікалая Мікалаевіча Улашчыка (1906—1986).   

Імя Улашчыка як аўтара даследаванняў аб найважнейшых гістарычных крыніцах па гісторыі 

Беларусі, археографа, дзякуючы працам якога ўбачылі свет многія пісьмовыя помнікі мінуўшчыны Беларусі, 

яркай зоркай ззяе на небагатым крыніцазнаўча-археаграфічным небасхіле Беларусі. Яму быў наканаваны лѐс 

шмат якіх сучаснікаў: усѐ жыццѐ пражыць па-за радзімай, нягледзячы на тое,  што нарадзіўся і атрымаў 

вышэйшую адукацыю на Беларусі. Тым не менш вучоны падтрымліваў пастаянныя сувязі з калегамі з 

Беларусі, прымаў удзел у падрыхтоўцы калектыўных прац па гісторыі Беларусі, друкаваўся на старонках 

рэспубліканскага перыядычнага друку, выступаў у якасці афіцыйнага апанента доктарскіх і кандыдацкіх 

дысертацый. 

Фарміруючы праграму канферэнцыі, яе арганізатары (гістарычны факультэт БДУ і Беларускі НДІ 

дакументазнаўства і архіўнай справы) улічвалі асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці вучонага. Гэта — 

перш за ўсѐ айчынная гісторыя з гістарыяграфіяй, крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, археаграфія, 

этнаграфія і ў нейкай ступені — архівазнаўства. Прапановы да ўдзелу ў канферэнцыі былі зроблены 

супрацоўнікам гуманітарных інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Расійскай акадэміі навук, 

галіновых навуковадаследчых інстытутаў дакументазнаўства і архіўнай справы Беларусі, Расіі, Украіны, а 

таксама выкладчыкам, аспірантам і магістрантам ВНУ гэтых краін.  

Структура зборніка прадстаўлена наступнымі раздзеламі: 1. Уклад М.М. Улашчыка ў 

гістарыяграфію, крыніцазнаўства, археаграфію Беларусі. 2. Актуальныя праблемы развіцця крыніцазнаўства. 

3. Тэарэтычныя і метадычныя праблемы архівазнаўства і археаграфіі. 4. Праблемы прафесійнай падрыхтоўкі 

гісторыкаў і архівістаў. Прапаганда гістарычных ведаў. 
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У першым раздзеле звяртаюць на сябе ўвагу артыкулы вядучага навуковага супрацоўніка Інстытута 

славяназнаўства РАН доктара гістарычных навук Г. Л. Харашкевіч і доктара філалагічных навук А. К. Каўкі, 

якія не толькі асабіста ведалі М. М. Улашчыка, але ж і доўгі час працавалі з ім. 

Зусім слушным з’яўляецца ўключэнне ў дадзены раздзел шэрага артыкулаў, якія раскрываюць змест 

ненадрукаванай навуковай спадчыны вучонага (Т. І. Жук, А. М. Запартыка, В. С. Іванова). 

Канкрэтныя напрамкі навуковай дзейнасці М.М. Улашчыка знайшлі адлюстраванне ў артыкулах Э. 

Р. Іофе, І. І. Сацукевіча, Н. П. Старавойтавай, В. К.Мароз, А. А. Кісялѐва і інш. 

Другі раздзел зборніка прадстаўлены шырокім спектрам артыкулаў крыніцазнаўча-

гістарыяграфічнага характару, аб’ектам даследаванняў якіх выступаюць гістарычныя крыніцы пачынаючы 

са старажытных часоў (С. Б. Жарко і інш.) і да сучаснасці (В. В. Брыгадзіна і інш.), а таксама гістарычныя 

працы, якія у розныя часы з’яўляліся як на тэрыторыі Беларусі, так і па-за яе межамі. 

У трэцім раздзеле друкуюцца артыкулы тэарэтыка-метадычнага характару ўу дачыненні да 

архівазнаўства і археаграфіі. Важна падкрэсліць, што ў якасці іх аўтараў выступаюць не толькі вядомыя 

сваімі навуковымі распрацоўкамі ў галіне архівазнаўства і дакументазнаўства расійскія даследчыкі (В. Дз. 

Банасюкевіч, Н. І. Хіміна), але ж і іх беларускія калегі (Ю. У. Несцяровіч, У. В. Фядосаў, Ю. М. Іваноў і 

інш.). Гэта сведчыць аб адраджэнні цікавасці беларускіх вучоных да метадалагічных праблем, якія, у апошні 

час як бы адышлі на іншы план. 

Характар зместу апошняга раздзела абумоўлены не толькі месцам правядзення канферэнцыіі, але ж 

і логікай развіцця любой навукі, уключаючы і гістарычую. Нельга толькі накопліваць веды, не перадаючы іх 

будучым гісторыкам, архівістам, музейным работнікам. Аб прыѐмах і метадах перадачы навукова-

гістарычных ведаў, іх папулярызацыі ідзе гаворка ў артыкулах практыкаў-архівістаў (Т. С. Міхяѐнак), 

выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў (А. В. Баранава, А. А. Гужалоўскі, А. А. Яноўскі, С. М. Лагун і інш.). 



Рэдкалегія і складальнікі зборніка спадзяюцца, што тыя артыкулы, якія ўключаны ў яго, будуць 

садзейнічаць не толькі пашырэнню і папулярызацыі навуковых гістарычных ведаў, але ж і з’явяцца важнай 

крыніцай у справе удасканалення падрыхтоўкі ў Беларусі высокапрафесійных кадраў — гісторыкаў, 

гісторыкаў-архівістаў, музейных работнікаў, аб чым клапаціўся М. М. Улашчык. 

М. Ф. Шумейка, 

кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт 
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