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Удаваенны перыяд iснавання 1нстытута гiсторыi АН будаунщтва у брацюх краiнах i заканамернасцей развiцця 

БССР знешнепалггычная праблематыка не знайшла сусветнай сацыялклычнай склэмы" (Архiy аддзела на-
адлюстравання у даследаваннях яго супрацоушкау. У дру- цыянальных i мiжнародных адносiн Беларусi 1нстыту-
гой палове 1940-х—пачатку 1950-х гг. быип зроблены спро- та псторып НАН Беларусi). Нягледзячы на назву, прыя-
бы стварыць у шстытуце падраздзяленне, якое займалася рытэтным наюрункам сектара адразу быу вызначаны 
б праблемамi усеагульнай псторып, у тым лiку мiжнарод- аналiз замежных сувязей БССР. 
нышп адносiнамi. У 1946 г. быу адкрыты сектар усеагуль- Незабяспечанасць сектара квалiфiкаванымi кад-
най псторып (загадчык — акадэмiк М. Н. Нiкольскi), у рамi па спецып^зацыи асобных краiн Усходняй Еуро-
1951 г. — сектар навейшай псторып (загадчык — канд. пы, iх адток у ВНУ па прычыне больш высокай аплаты 
пст. навук Э. М. Паздняк). Аднак з-за адсутнасщ кад- працы, цяжкасщ з выданнем навуковай прадукцыi па 
рау i неадпаведнасцi асноуным наюрункам навуковай праблематыцы еурапейсюх сацыялктычных краш (гэта 
дзейнасцi 1нстытута гiсторыi АН Беларуси якiмi з'яу- лiчылася прэрагатывай маскоусюх акадэмiчных уста-
лялiся вывучэнне "унутранай" гiсторыi БССР, гэтыя на- ноу) прывялi да таго, што з пачатку свайго кснавання 
вуковыя падраздзяленнi не змаглi разгарнуць сваю пра- СГЕСК сканцэнтравауся на даследаванн двух- i шмат-
цу i былi хутка скасаваны. Пытаннi знешнепалпычнай баковых сувязей БССР з асобным краiнамi "сацыяль 
дзейнасцi i мiжнародных сувязей Беларусi навейшага стычнай садружнасщ" i дзейнасцi рэспублiкi у ААН. 
часу заставалкся па-за увагай вучоных iнстытута, у тым Але задача вывучэння навейшай (пасля 1945 г.) псто-
лiку iх абагульняючых прац па псторып Беларускай ССР, рыи асобных еурапейсюх сацыялiстычных краiн, пад-
што былi выдадзены у 1950—1960-я гг. рыхтоую кандыдатау навук i замацавання iх за адпа-

Разам з тым у першай палове 1960-х гг. два супра- веднымi краiнамi не здымалася. У 1970-я гг. па гэтай тэ-
цоунгка 1нстытута гiсторыi абаранпи першыя кандыдац- матыцы абаранiлi кандыдацкк дысертацыi 4 супрацоу-
кiя дысертацып па замежных сувязях БССР. Гэта быип нiка сектара: А. Е. Пятрунншау (удзел камсамола Бал-
С. Д. В а ш х т ч ("Белорусская ССР в борьбе за мир и гарыи у сацыялiстычным будаунщтве 1960—1965 гг.), 
сотрудничество между народами (1945—1962)". Мн., М. Г. Крэканэ (прафсаюзы Румыни у 1945—1947 гг.), 
1963) i В. С. Талстой ("Сотрудничество Белорусской А. С. Кароль (дапамога СССР антыфашысцка-дэмак-
ССР и Польской Народной Республики (1944—1963)". ратычным силам Усходняй Германи у 1945—1947 гг.), 
Мн., 1964). У другой палове 1960-х гг. яны надрукавалi У Е. Снапкоусю (палiтыка ГДР адносна ФРГ у 1970-я гг.). 
асобныя манаграфи на падставе абароненых дысерта- Тым не менш асноуным наюрункам працы секта-
цый. Кнгп С. Д. Вайтовiча i В. С. Талстога быип пер- ра з 'яулялкя пытаннi знешнепалiтычнай дзейнасцi i 
шымi навуковымi выданнямi па знешнепалгтычнай мiжнародных сувязей Беларусi пасля 1944 г., калi БССР 
дзейнасцi Беларуси што былi выдадзены у рэспублщы. разам з ш ш ы м саюзным рэспублiкамi атрымала знеш-
У 1964 г. у Маскве выйшла у свет кшга "Белорусская непалiтычныя паунамоцтвы. У 1970—1980-я гг. удзел 
ССР на международной арене", якая была падрыхтава- БССР у працы ААН у галше забеспячэння мiжнарод-
на калектывам супрацоушкау МЗС БССР пад юраунщ- нага мiру i бяспекi грунтоуна даследавау С. Д. Вашхтач. 
твам мiнiстра замежных спрау К. В. Кiсялёва. Яна раз- Ён таксама вывучау сувязi БССР з развiваючымiся краi-
глядала пераважна актыунасць рэспублiкi у ААН. Таюм намi i яе замежныя эканамiчныя адносiны. Усяго па гэ-
чынам, у 1960-х гг. былi створаны перадумовы для тай тэматыцы вучоны надрукавау 7 iндывiдуальных ма-
фармiравання акадэмiчнага падраздзялення па выву- награфш i 1 у сааутарстве. У 1978 г. С. Д. Вайтовiч аба-
чэннi мiжнароднай дзейнасцi БССР. рашу у Маскве доктарскую дысертацыю па тэме "Бе-

Гэт^гя перадумовы быип рэалiзаваны фактам стварэн- ларуская ССР у барацьбе Савецкага Саюза супраць ка-
ня у структуры шстытута гiсторыi АН БССР у 1969 г. сек- ланiялiзму, за незалежнасць, прагрэс i бяспеку развiва-
тара гiсторыi еyрапейскiх сацыялiстычных краш ючыхся краiн (1945—1970 гг.)" i стау першым у рэс-
(СГЕСК). Галоyнымi прычынамi стварэння сектара публщы доктарам навук па праблематыцы мiжнарод-
з'яyлялiся не столью навуковыя, колькi палiтычныя най дзейнасщ БССР. 
матывы. Пасля падзей у Чэхаславаки у 1968 г. савецкае У 1970 г. С. Д. В а ш о т ч , М. С. Верабей i В. С. Тал-
кiраyнiцтва шбыта зразумела неабходнасць навуковага стой выпусцЫ кнiгу "Сотрудничество Белорусской ССР 
даследавання "брацюх" сацыялкстычных краiн, якiя час с социалистическими странами", якая з'яулялася пер-
ад часу сутрасалiся ад вострых палпычных крызiсаy. З шай манаграфiяй супрацоyнiкаy СГЕСК. Пачалося вы-
улiкам геаграфiчнай блiзкасцi Беларусi да гэтых краiн i вучэнне двухбаковых сувязей рэспублiкi з усходнееу-
выконваючы адпаведныя рэкамендацыi ЦК КПСС, р а п е й с ю ^ краiнамi. Л. П. Мiрачыцкi падрыхтавау кан-
бюро ЦК КПБ прыняло рашэнне аб стварэннi сектара. дыдацкую дысертацыю аб супрацоУнiцтве БССР i Чэ-
Перад iм былi пастаулены задачы "распрацоУкi пытан- хаславакii у 1956—1961 гг. i апублiкаваy у 1981 i 1992 гг. 
няу, што датычылiся месца БССР на мiжнароднай арэ- 2 манаграфи аб беларуска-чэхаславацюх i беларуска-
не, яе удзелу у супрацоунщтве СССР з замежнымi дзяр- югаслаусюх культурных i навуковых сувязях ад iх вы-
жавамi, а таксама некаторых аспектау сац^Iялiстычнага токау i да нашых дзён. В. П. Жукау выдау у 1974 г. кшгу 
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аб удзеле БССР у супрацоунщтве СССР з ГДР у 1956— 
1972 гг., якая была падрыхтавана на падставе канды-
дацкай дысертацьи. Г. Г. Сяргеева абаранша кандыдац-
кую дысертацыю аб беларуска-балгарсгах узаемасувя-
зях i надрукавала у 1976 г. адпаведную манаграфпю, якая 
ахоплiвала перыяд 1960—1975 гг. Кандыдацкая дысер-
тацыя В. П. Галубовiча была прысвечана беларуска-вен-
герскаму супрацоунщтву 1960—1970-х гг., адпаведная 
праца А. М. Рэзнша — узаемасувязям БССР i ГДР у 
1970—1980-я гг., А. А. Лашкевiча — развщцю вышэй-
шай школы Балгарып у 1944—пачатку 1960-х гг. Таюм 
чынам, да канца 1970-х гг. супрацоунЫ сектара дасле-
давалi двухбаковае супрацоунщтва БССР з шэрагам еу-
рапейскiх краш "сацыялiстычнай садружнасцi" — 
Польшчай, ГДР, Балгарыяй, Чэхаславакiяй i Венгрыяй. 

Паралельна вялася распрацоука пытанняу шмат-
баковага супрацоунщтва БССР з сацыялкстычным краь 
намi. Э. А. Лейкiн вывучау iнтэрнацыянальныя сувязi 
беларускай моладзi, А. С. Ляднёва — рабочага класа, 
Г. Г. Сяргеева — навуковае супрацоунщтва, I. А. Захар-
чанка — трансграшчнае супрацоунщтва абласцей БССР 
i адпаведных адмшстратыуна-тэрытарыяльных адзiнак 
еурапейсгах сацыялiстычных краiн. Па гэтай тэматы-
цы яны апублiкавалi адпаведныя манаграфи (I. А. За-
харчанка разам з М. С. Вераб'ём). У 1980-я гг. пашы-
рылася даследаванне знешнепалпычнай дзейнасцi рэс-
публiкi у галше мiру i бяспекi, якое разглядалася праз 
прызму яе удзелу у ажыццяуленнi знешняй палiтыкi 
СССР. Гэтая праблематыка знайшла адлюстраванне у 
манаграфiчнай прадукцыi Э. А. Лейкiна (барацьба 
БССР за мiр, раззбраенне i мiжнародную бяспеку), 
У. Е. Снапкоускага (дзейнасць БССР у ААН у 1945— 
1985 гг.), Л. У. Я з ы к д а ч (БССР i ЮНЕСКА). 

Пэуным падсумаваннем дваццацiгадовай працы 
сектара, яю з 1983 г. стау называцца сектарам гiсторыi 
замежных сувязей БССР, з'явшася выданне у канцы 
1980-х гг. 2 калектыуных манаграфш. У кнiзе "БССР и 
социалистические страны: укрепление дружбы, сотруд¬ 
ничества, братства (1945—1987 гг.)" прааналiзаваны 
грамадска-палггычныя, у тым лису i на мiжнароднай арэ-
не, эканамiчныя, культурныя i навуковыя сувязi рэс-
публiкi з сацыялiстычнымi крашамь Праца "В едином 
строю борцов за мир" разглядала удзел беларускай гра-
мадскасцi у руху прыхiльнiкау мiрy 

Трэба адзначыць, што гэтыя, як i шшыя, працы суп-
рацоУнiкау сектара не быип пазбаулены сур'ёзных ме-
тадалапчных недахопау, аднабаковасцi, спрошчанасцi, 
параднасцi, схематызму, замоучвання адных i штучна-
га выпячвання iншых гiстарычных падзей, скажэнняу, 
зададзенасцi вынiкау даследавання. Гэтыя хiбы тэарэ-
тычнага i метадычнага характару быпи уласцiвы для усёй 
савецкай пстарычнай навукi, у тым лису для савецкай 
школы даследчыкау знешняй палгтыю СССР i мiжна-
родных адносiн. 

З разгортваннем працэсау перабудовы, дэмакраты-
зацыi i галоснасцi навукоуцы аддзела рабiлi захады па 
павышэнню навуковага узроуню даследаванняу, на-
блiжэнню iх да рэальных патрэбнасцей беларускага 
грамадства. У снежн 1989 г. У Е. Снапкоусю надрука-
вау у акадэмiчнай газеце "За передовую науку" арты-
кул "Мы многого еще не знаем", дзе крытычна раз-
гледзеу стан вывучэння мiжнароднай дзейнасцi БССР, 
выказауся за даследаванне яе "белых плямау", адмову 
ад старых догмау i стэрэатыпау, укараненне новых па-
дыходау у даследчыцкай працы. Новыя канцэптуальныя 
палажэннi у гэтай галiне гiстарычнай навукi быип вылуча-
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ны У. Е. Снапкоусгам i Г. Г. Сяргеевай у шэрагу iх артыку-
лау i падсумаваны у сумесным артыкуле "Знешнепалпыч-
ныя аспекты суверэнiтэту Беларуси гiстарычны агляд" 
(Весцi АН Беларуси Серыя грамадскiх навук. 1992. № 2). 
На рубяжы 1980—1990-х гг. адбываецца пераход даслед-
чыкау знешнепалiтычнай дзейнасцi Беларусi на пазiцыi 
нацыянальна-дзяржаунай канцэпцыi псторып Беларусi. 

СупрацоУнiкi аддзела не стаялi у баку ад бурлiва-
га грамадскага жыцця. Некаторыя iх грамадска-палпыч-
ныя акцыi патрабавалi грамадзянскай мужнасщ. Стар-
шыя навуковыя супрацоУнiкi аддзела Л. П. Мiрачыцкi i 
В. С. Талстой былi у лгку 28 прадстаунiкоУ творчай i 
навуковай штэлггенцып рэспублiкi, што падпiсалi 15 снеж-
ня 1986 г. л к т на iмя Генеральнага сакратара ЦК КПСС 
М. С. Гарбачова у абарону беларускай мовы. З канца 
1980-х гг. супрацоунЫ аддзела пачалi паступова пера-
ходзщь на беларускую мову у сваёй даследчай працы i 
публiчных зносшах i выступленнях. У 1990 г. упершы-
ню штогадовая справаздача аддзела была падрыхтава-
на па-беларуску. З 1990 г. пераважная большасць публi-
кацый аддзела друкуецца на беларускай мове. 

У пачатку 1990-х гг. у сувязi са змяненнем структу
ры 1нстытута гiсторыi сектар гiсторыi замежных сувя
зей БССР быу рэарганiзаваны у аддзел гiсторыi нацыя-
нальных адносш i культуры Беларусi савецкага перыя-
ду. У 1993 г. са складу аддзела вылучыуся сектар нацы-
янальна-культурнага развiцця Беларусi XX ст. З гэтага 
часу аддзел стау называцца аддзелам нацыянальных i 
мiжнародных адносiн Беларусь З моманту стварэння 
аддзела яго загадчыкамi былi: доктар гiстарычных на
вук, прафесар А. М. Мацко (1969—1973); кандыдат 
пстарычных навук В. С. Талстой (1973—1982); канды
дат пстарычных навук Г. Г. Сяргеева (1982—1995). З ка-
стрычнша 1995 г. аддзел узначальвае доктар пстарыч
ных навук, прафесар У. Е. Снапкоусю. 

Тэматыка аддзела прыцярпела значныя змены у 
сувязi з набыццём Беларуссю незалежнасщ i неабход-
насцю вывучэння мала щ зусiм недаследаваных праб-
лем навейшай гiсторыi Беларусь Адным з такiх "белых 
плямау" была гiсторыя беларускай дыяспары. У 1990— 
1995 гг. аддзел выканау тэму "Псторыя беларускай 
эм^рацыи", па вынiках якой была падрыхтавана i здад-
зена у выдавецтва абагульняючая праца па гiсторыi бе
ларускай э м ^ а ц ы и ад часоу ВКЛ да 1991 г. Падрыхта-
ваны таксама зборнiк дакументау i матэрыялау па гiсто-
рыi беларускай дыяспары у 2 тамах, якi ахошпвае пер^гяд 
з другой паловы XIX ст. да 1991 г. У 1995—1999 гг. ад
дзел выканау тэму "Сучасная беларуская дыяспара". 
Прааналiзавана культурна-нацыянальнае жыццё белару-
сау Расii, Украiны, краiн Балтып, Польшчы, узаемадачы-
неннi памiж дыяспарай i Бацькаушчынай у 1990-я гг. 

Упершыню прафесiйныя гiсторыкi Беларусi ажыц-
цявiлi комплекснае вывучэнне жыцця i дзейнасцi бела-
русау замежжа як важнай i неад'емнай часткi беларус
кага этнасу. Тым самым быу лшввдаваны ктотны пра-
гал у беларускай пстарычнай навуцы, распрацавана ме-
тадалогiя i методыка даследавання беларускай дыяспа
ры i эмiграцыi з пазщый нацыянальна-дзяржаунай кан-
цэпцыi псторып Беларусь Завершанае даследаванне мае 
не толью навукова-пазнавальную, але i сацыяльна-прак-
тычную значнасць. Яно закладвае навуковы фундамент 
як пад распрацоуку нацыянальнай канцэпцыi "Беларус
кая дыяспара", так i пад рэалiзацыю узважанай урада-
вай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь адносна беларусюх ар-
ганiзацый замежжа, якая павшна быць накiравана на кан-
салiдацыю беларускага нац^гянальнага супольнiцтва. 
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У 90-я гг. супрацоунЫ аддзела дасягнуп значных 
вынiкау у вывучэннi асобных праблем гiсторыi знеш
няй палгтыю Беларусi i беларускай эмiграцыi. У 1993 г. 
У. Е. Снапкоусю абарашу доктарскую дысертацыю па 
тэме "Знешнепалпычная дзейнасць Беларускай ССР 
(1944—1953 гг.)", па вышках якой ён надрукавау 2 ма-
награфи аб шляху Беларусi у ААН i яе дыпламатычнай 
актыунасщ у азначаны перыяд. У гэтых працах упер-
шыню у айчыннай i постсавецкай гiстарыяграфii знеш-
непалпычная дзейнасць саюзнай рэспублiкi (у дадзе-
ным выпадку БССР) разглядаецца не як шюстрацыя да 
агульнасаюзнай дыпламатып, а як самастойны прадмет 
даследавання, праз прызму нацыянальных iнтарэсау Бе
ларусь Л. А. Кавалёва абаранша кандыдацкую дысер
тацыю аб знешнепалпычнай дзейнасцi БССР у 1919— 
1929 гг. У 1994 г. А. В. Цiхамiрау абарашу кандыдац
кую дысертацыю па тэме "Беларуская эмгграцыя. 90-я гг. 
XIX ст. — 1917 г.", у якой упершыню прааналiзавау 
этапы i тэндэнцыи эмiграцыйных працэсау у Беларусi, 
а таксама аргашзацыйныя формы жыцця э м ^ а ц ы п на 
чужыне. Пазней У Е. Снапкоусю i А. В. Цiхамiрау аб'яд-
налi свае намаганнi у распрацоуцы навукова-папуляр-
нага нарыса па псторып геапалпыю i дыпламатыi Бе-
ларусi XX ст. У 1999 г. А. В. Цiхамiрау завяршыу щка-
вае, наватарскае даследаванне па знешнепалпычных ас
пектах станаулення беларускай дзяржаунасщ у перыяд 
пасля завяршэння Першай сусветнай вайны у лкстападзе 
1918 г. да заключэння Рыжскага мiру у сакавiку 1921 г. 

Г. Г. Сяргеева плённа вывучала пстарычныя i су-
часныя пытанш жыцця i дзейнасцi беларускай дыяспа
ры, у тым лгку яе узаемаадносшы з Бацькаушчынай, дзяр-
жаунай мiграцыйнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь i ста-
новiшча беларусау у Расшскай Федэрацыь А. С. Ляднёва 
аналiзавала дзейнасць беларускай нацыянальнай шко
лы за мяжой пасля Другой сусветнай вайны. Л. У. Язы-
ковiч займалася асвятленнем рэлiгiйнага жыцця эмк-
рацыi i беларускага нацыянальнага руху у Польшчы у 
1944—1980-я гг. Л. П. Мiрачыцкi разглядау беларус-
кую дыяспару у краiнах Балтыi i гiсторыка-культурныя 
сувязi народау Беларусi i Балтыi. А. М. Рэзнш працавау 
над вывучэннем грамадска-палiтычных i навукова-куль-
турных поглядау прадстаунiкоУ БНР у 1918—1925 гг. i 
дзейнасцi беларускай эм^рацыи у Еуропе у 1925— 
1939 гг. Т. А. Папоуская даследавала беларускую эмк-
рацыю у Францыi, Аргенцiне i шшых краiнах. 

Сiламi супрацоУнiкау аддзела нацыянальных i 
мiжнародных адносiн напiсаны тэксты па праблематы-
цы беларускай дыпламатып i дыяспары для "Нарысау 
псторып Беларуси' (Мн., 1995. Ч. 2), 4—6-й юнг дас-
ледчага праекта "Гiсторыi Беларусi" у 6 кнiгах, якi за-
вершаны на аутарскiм узроУнi калектывам 1нстытута 
гiсторыi НАН Беларусi. Тэматыка аддзела шырока прад-
стаулена яго навукоУцамi на старонках "Энцыклапедыi 
гiсторыi Беларуси', унiверсальнай "Беларускай энцык-

лапедыi", "БеларусМ-Альбарутэнпа" i iншых навуко-
вых i папулярных выданняу. 

Аддзел ажыццяуляу падрыхтоуку прапаноу i экс-
пертызу дакументау па свайму профiлю, што паступалi 
у НАН Беларусi з боку дзяржауных органау Рэспублiкi 
Беларусь — Мшктэрства замежных спрау, Дзяржкамь 
тэта па справах рэлггш i нацыянальнасцей, Палаты прад-
стаунiкоУ Нацыянальнага сходу, Нацыянальнай камiсii 
па справах ЮНЕСКА i iнш. Ён забяспечвау рэалiзацыю 
навуковай часткi дзяржаунай праграмы "Беларусы у 
свеце", што была зацверджана урадам РэспублЫ Бела
русь (выконвалася у 1993—1997 гг.). У 1998 г. падрых-
тавана разгорнутае заключэнне на праект канцэпцыи 
"Беларуская дыяспара", што быу распрацаваны па за¬ 
казу Дзяржкамгтэта па справах р э л т й i нацыянальнас
цей. СупрацоУнiкi аддзела Удзельнiчалi у экспертнай 
падрыхтоуцы дакументау Першага i Другога з'ездау бе
ларусау свету, сустрэч беларусау блiзкага замежжа. 

Аддзел падтрымлiвае цесныя сувязi з вышэйшай 
школай, выдавецтвам ""Беларуская энцыклапедыя" i 
некаторымi iншымi навукова-асветнымi i грамадска-
культурнымi Установамi i арганiзацыямi. Загадчык ад
дзела У Е. Снапкоусю працуе прафесарам факультэта 
мiжнародных адносш БДУ, старшы навуковы супра-
цоУнiк Л. У. Языковiч — загадчыкам аддзела выдавец-
тва "Беларуская энцыклапедыя", старшыя навуковыя 
супрацоунпа А. С. Ляднёва i А. В. Цiхамiрау працуюць 
па сумяшчальнщтву у ВНУ г. Мiнска. 

Разам з тым у навукова-даследчай, аргашзацый-
най i выдавецкай працы аддзела кнуюць пэуныя хiбы i 
аб'ектыуныя цяжкасцi. Кiраунiцтву 1нстытута i аддзе
ла удалося захаваць, нягледзячы на значныя скарачэннi, 
кадравы патэнцыял навукоуцау, хоць некаторыя з iх 
працуюць на палову стаукi. У 1995—1999 гг. склад ад
дзела стабинзавауся на узроуш 8 навуковых супрацоу-
нiкау, у лшу якiх былi 1 доктар i 6 кандыдатау навук. У 
сувязi з натуральным працэсам старэння востра стащь 
праблема папаунення аддзела квалiфiкаванымi супра-
цоУнiкамi у працаздольным узросце. У апошшя гады з 
боку выдавецтвау, рэдакцый часопiсау i газет назiрала-
ся тэндэнцыя ахалоджання штарэсу да праблематыкi 
беларускай дыяспары, пэунага суб'ектывiзму пры ацэн-
цы рукатсау Фiнансавыя цяжкасцi 1нстытута гiсторыi 
i усёй НАН Беларусi не дазволин давесцi да стадыi пуб-
лгкацып рукапiсы калект^1унай манаграфii па псторып бе
ларускай эмирацып i зборнгка дакументау па дыяспары. 

За 30-гадовую гiсторыю свайго iснавання аддзел на
цыянальных i мiжнародных адносiн Беларусi ператвар^1у-
ся у адзiн з вядучых навуковых цэнтрау краiны па праб-
лемах гiсторыi знешняй палгтыю Беларусi XX ст. i бе-
ларускай дыяспары. На яго базе склалася аутарытэт-
ная школа даследчыкау, якая аказвае значны уплыу на 
стан пстарычных ведау у РБ па вышэйазначанай тэма-
тыцы. 
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SUMMARY 
"Foreign Policy and International Relations of Belarus in the Studies of National and International Relations 

Department of the National Academy of Sciences of Belarus Institute of History (1960—1990s)" (Vladimir 
Snapkovsky) 

The article analyses the development of studies in the sphere of foreign policy of Belarus, its international connections 
and Belarusian diaspora, which were carried out in 1960s—90s by the members of national and international relations 
department of the National Academy of Sciences of Belarus Institute of History. The article shows political and scientific 
organizational conditions of the establishment of the division of the European socialist countries history at the Institute of 
History of the Academy of Sciences of the BSSR in 1969. It also reveals the reasons for the transformation of its field into 
the studies of international connections of Belarus (BSSR). The article shows, that in the beginning of the 1990s there 
occurred the department's transition towards the development of topical and unfamiliar issues of history regarding foreign 
policy and diplomacy of Belarus in the XX century, Belarusian diaspora and emigration. The article also analyses the 
most significant academic works of the department members and their contribution to the development of historical and 
international studies in Belarus. 

75 
Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 


