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ДЗМІТРЫЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ КАРАЎ
Споўнілася 60 гадоў з
дня нараджэння доктара
гістарычных навук, прафесара, загадчыка кафедры
эканамічнай тэорыі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы
Дзмітрыя Уладзіміравіча Карава.
Д.У. Караў нарадзіўся
25 снежня 1949 г. у г. Уфа
Башкірскай АССР. У 1973 г.
закончыў Маскоўскі дзяржаўны гісторыка-архіўны інстытут. На фарміраванне яго навуковага светапогляду значны ўплыў
аказалі знакамітыя маскоўскія гісторыкі В.І. Буганаў, А.А. Зімін, С.О. Шміт, В.М. Медушэўская,
М.М. Улашчык. На працягу 1973–1974 гг. Д.У. Караў з’яўляўся навуковым супрацоўнікам Інстытута гісторыі, археалогіі і этнаграфіі народаў Далёкага Усходу, а ў 1975–1979 гг. працаваў асістэнтам кафедры гісторыі СССР Далёкаўсходняга
дзяржаўнага універсітэта. У 1979 г. Дзмітрый
Уладзіміравіч накіроўваецца ў Беларусь і становіцца выкладчыкам у Гродзенскім дзяржаўным
універсітэце.
У 1983 г. ён абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Акадэмік М.К. Любаўскі як гісторык
феадальнай Расіі», а ў 1996 г. – доктарскую на
тэму «Беларуская гістарыяграфія канца XVIII – пачатку XIX ст.». Навуковыя поспехі гісторыка спрыялі яго кар’ернаму росту. З 1997 г. Д.У. Караў – прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі Гродзенскага
універсітэта імя Янкі Купалы. Ён займаў пасаду
загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі права Гродзенскага філіяла Беларускага інстытута правазнаўства (1997–1999). Пачынаючы з 1995 г., навуковец узначальвае Гуманітарны цэнтр даследаванняў Усходняй Еўропы. У цяперашні час ён
з’яўляецца старшынёй Гродзенскага аддзялення
Археаграфічнай камісіі пры Белкамдзяржархіве.
Кола навуковых інтарэсаў Д.У. Карава вельмі
шырокае, аднак Дзмітрый Уладзіміравіч вядомы
перш за ўсё як спецыяліст у галіне гістарыяграфіі
і крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, гісторыі
культуры Беларусі XVI–XXI ст. Ён рэдактар і
складальнік 8 кніг міжнароднага гісторыка-культуралагічнага альманаха «Наш радавод» (1991–
2001). Гісторык актыўна садзейнічаў выданню ў
Маскве фундаментальнай працы М.К. Любаўскага «Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ века». У 2007 г. у Вільнюсе апублікавана манаграфія Дзмітрыя Уладзіміравіча «Белорусская и украинская историография конца XVIII – начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев», у якой
паслядоўна і змястоўна распавядаецца аб дасяг-

неннях і праблемах гістарыяграфічнай навукі Беларусі і Украіны ў вызначаны перыяд. За ўвесь
час навуковай дзейнасці, стаж якой складае каля
32 гадоў, юбіляр апублікаваў 193 работы, у тым
ліку 5 манаграфій, 2 вучэбныя дапаможнікі.
На працягу больш 30 гадоў працы ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы
Д.У. Караў прайшоў шлях ад асістэнта да прафесара, загадчыка кафедры. Дзмітрый Уладзіміравіч пастаянна ўдасканальвае свае прафесійныя
ўменні, займаецца самаадукацыяй. У 1995 г. ён
скончыў юрыдычны факультэт універсітэта. Гэта
дазволіла яму стаць спецыялістам у такіх галінах,
як гісторыя, эканоміка, правазнаўства. Д.У. Караў
выдаў шэраг навучальных дапаможнікаў па гісторыі культуры і гісторыі архіўнай справы, навучальна-метадычныя комплексы па ўсіх чытаемых ім
дысцыплінах. Для студэнтаў ён з’яўляецца прыкладам эрудыцыі і адукаванасці, добразычлівым
выкладчыкам і кіраўніком навучальнай дзейнасці.
Д.У. Караў прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Сярод
вучняў юбіляра 3 кандыдаты навук, аспіранты,
магістранты. Д.У. Караў ужо шмат гадоў уваходзіць у склад савета па абароне дысертацый пры
Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Прафесар Д.У. Караў разам з калектывам сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі ўдзельнічае ў выкананні аднаго з заданняў Дзяржаўнай
праграмы «Гісторыя і культура». У распрацоўцы
гістарыяграфічных праблем Дзмітрый Уладзіміравіч супрацоўнічае з расійскімі і польскімі гісторыкамі. Ён – актыўны ўдзельнік навуковых і навукова-практычных канферэнцый, якія праводзяцца ў
нашай краіне і за яе межамі, з’яўляецца кансультантам выданняў «Беларуская энцыклапедыя»,
«Большая российская энциклопедия», апублікаваў мноства артыкулаў папулярнага характару па
гістарычнай тэматыцы, якія даюць магчымасць
шырокаму колу чытачоў пазнаёміцца са здабыткамі айчыннай гісторыі.
За плённую працу і навуковыя дасягненні
Д.У. Караў узнагароджаны Ганаровай граматай
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Граматай БДУ, Граматамі Гродзенскага гарвыканкама і Гродзенскага аблвыканкама.
У штодзённым жыцці Дзмітрый Уладзіміравіч
з’яўляецца добразычлівым і ветлівым чалавекам, які
пры магчымасці падтрымае, дасць добрую параду.
Калегі і сябры сардэчна віншуюць Дзмітрыя
Уладзіміравіча з юбілеем і жадаюць яму здароўя,
шчасця, натхнення і новых навуковых дасягненняў.
Ю.Л. Казакоў,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
загадчык кафедры гісторыі Беларусі
старажытнага часу і сярэдніх вякоў
У.А. Сосна,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
А.Р. Дзянісава,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

