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Нашы юбіляры

Отметил 60-летие 
кандидат исторических 
наук доцент кафедры 
источниковедения исто-
рического факультета 
Белорусского государ-
ственного университета 
Кузьма Иванович Козак. 
Это один из самых уз-
наваемых белорусских 
историков Второй ми-
ровой войны и Великой 
Отечественной вой ны, 
признанный в профес-
сиональной среде не 
только как военный 

историк, но и как источниковед, работающий по 
теоретическим и практическим вопросам отечест-
венной и зарубежной, в том числе западноевро-
пейской, архивистики.

К. И. Козак родился 16 сентября 1955 г.  
в д. Ольшаны Столинского района Брестской об-
ласти. Его профессиональные навыки были за-
ложены на историческом факультете Минского 
государственного педагогического института име-
ни Максима Горького (ныне – Белорусский госу-
дарственный педагогический университет имени 
Максима Танка), который он успешно закончил 
в 1981 г. по специаль ности «История и иностран-
ный язык». По окончании инс титута Кузьма Ива-
нович работал в Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства БССР (сегодня – Националь-
ный архив Республики Беларусь), в том числе 

в должности заместителя директора. В 1991 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию «Партийная 
организация Барановичской области – организа-
тор борьбы трудящихся против фашистских ок-
купантов в годы Великой Оте чественной войны 
(июнь 1941 – июль 1944 гг.)», связав свой даль-
нейший путь с историческим факультетом Бело-
русского государственного университета.

В настоящее время К. И. Козак продолжает ра-
боту на кафедре источниковедения в должности 
доцента. Ему плодотворно удается работать со 
студентами не только в стенах исторического фа-
культета БГУ, но и в рамках международного про-
екта «Историческая мас терская» в г. Минске. Не-
случайно еще в 2003 г. выбор организаторов этой 
инициативы из Германии пал на Кузьму Ивано-
вича. Одним из решающих факторов долголетия 
и процветания проекта уже на протяжении 12 лет 
являются профессионализм, творческое начало, 
открытость к общению, но самое главное – это 
душа, которую вкладывает в дело директор му-
зея-лаборатории «Историческая мастерская» 
К. И. Козак.

Кузьма Иванович ведет активную научно-ис-
следовательскую работу: участвует в конферен-
циях, круглых столах и семинарах как в различных 
учреждениях стран Западной, так и Восточной 
Европы. Он – автор трех монографий и книг «За-
бытыя жаўнеры Польскага вой ска ў часы Дру-
гой сусветнай вайны. Матэрыялы і ўспаміны» 
(в соавт. с Ю. В. Грибовским), 2003; «Германский 
оккупа ционный режим на территории Беларуси. 
1941–1944: историография и источники», 2006; 
«Германские и коллаборационистские потери 

кУЗьМА ИВАнОВИч кОЗАк

землеўладання, яе ролі і месца ў сацыяльна-
эканамічным жыцці краіны. Прафесар з’яўляецца 
суаўтарам некалькіх калектыўных фундамен-
тальных абагульняючых прац. Усяго ж вучонаму 
і педагогу належыць звыш 250 навуковых і наву-
кова-папулярных публікацый як у Беларусі, так 
і за яе межамі. Навуковец праходзіў стажыроўкі 
ў Жэнеўскім, Беластоцкім, Варшаўскім, Яге-
лонскім, Вроцлаўскім, Познанскім універсітэтах, 
Вільнюскім педагагічным універсітэце. У 2006 г. 
стаў першым лаўрэатам акадэмічнай узнага-
роды імя Льва Сапегі, прысуджанай вучонай 
радай з прадстаўнікоў Ягелонскага, Беластоц-
кага, Варшаўскага, Познанскага і Вроцлаўскага 
ўніверсітэтаў.

В. Ф. Голубеў шырока вядомы як грамадскі 
дзеяч. У першай палове 1990-х гг. быў дэпута-
там Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання, 
сакратаром Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і знешнеэканамічных сувязях, намеснікам 
старшыні Беларускага народнага фронту «Адра-
джэньне»; стаў адным з аўтараў Дэкларацыі аб 
дзяржаўным суверэнітэце БССР, членам Кансты-

туцыйнай камісіі. Выступае ў СМІ па навуковых 
і грамадска-палітычных пытаннях.

В. Ф. Голубеў – шчыры і адкрыты чалавек, 
жыццярадасны і аптымістычны, на яго пад-
трымку заўсёды можна спадзявацца. Гэтыя 
якасці выклікаюць павагу да юбіляра як з боку 
выкладчыкаў, так і студэнтаў.

Калектыў кафедры гісторыі Беларусі стара-
жытнага часу і сярэдніх вякоў, сябры і калегі сар-
дэчна віншуюць Валянціна Фёдаравіча з юбілеем 
і зычаць яму моцнага здароўя, шчасця, далейшых 
творчых поспехаў.

Ю. Л. Казакоў, 
кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

гістарычнага факультэта БДУ

У. А. Сосна, 
кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі  
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

гістарычнага факультэта БДУ
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на территории Беларуси в годы Великой Оте-
чественной войны (1941−1944): анализ и итоги», 
2012. К. И. Козак подготовил и опубликовал около 
100 научных статей и тезисов, в том числе на анг-
лийском, немецком, французском и польском язы-
ках. Они посвящены различным вопросам архи-
воведения и проблематике исследований Второй 
мировой вой ны. К. И. Козак является редактором 
и составителем более 60 изданий, отражающих 
воспоминания и судьбы участников Второй миро-
вой войны, в том числе партизанского движения, 
трагедию жертв различных векторов нацистской 
политики на оккупированной территории Беларуси.

Успешна и педагогическая деятельность Кузь-
мы Ивановича. Он работает с аудиторией различ-
ного возраста и степени подготовки: учащимися 
столичных и районных школ респуб лики, студен-
тами отечественных и зарубежных учреждений 
высшего образования, слушателями курсов по-
вышения квалификации различных отраслевых 
организаций Беларуси. Его учебно-методическая 
работа основывается на подготовленных им по-
собиях, в том числе «Архивоведении Беларуси» 

в двух частях (в соавт. с М. Ф. Шумейко и В. Д. Се-
леменевым).

Под руководством Кузьмы Ивановича Козака 
подготовлена и защищена кандидатская диссер-
тация.

Историк проводит большую общественную ра-
боту. Его участие в телеви зионных проектах, теле- 
и радиопередачах делает эфир богатым на истори-
ческие факты и увлекательные дискурсы в историю, 
что привлекает к историческим проб лемам внима-
ние аудитории. Он – один из авторов-составителей 
материалов и документов, которые нашли отраже-
ние на страницах книг серии «Памяць: гісторыка-
дакументальная хроніка», посвященных таким 
бело русским райо нам, как Октябрьский, Постав-
ский, Смолевичский, а также г. Жодино.

Кузьма Иванович награжден Почетной грамо-
той БГУ.

Коллектив кафедры источниковедения истори-
ческого факультета поздравляет К. И. Козака с юби-
леем, желает ему новых творческих побед и свер-
шений на благо нашего университета, белорусской 
науки, а также культуры подрастающего поколения.

ТАДЭВУШ АнТОнАВіч нАВАГРОДСкі

Cпоўнілася 50 гадоў 
выдатнаму беларуска-
му этнолагу, кандыдату 
гістарычных навук, да-
цэнту, загадчыку кафед-
ры этналогіі, музеялогіі 
і гісторыі мастацтваў 
гістарычнага факуль-
тэ та Беларускага дзяр-
жаў нага ўніверсітэта 
Тадэвушу Антонавічу 
Наваг родскаму.

Т. А. Навагродскі на-
радзіўся 6 лістапада 
1965 г. у в. Арцюшы 

Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці ў ся-
лянскай сям’і. У 1984 г. ён закончыў Ваўкавыскае 
педагагічнае вучылішча і паступіў на гістарычны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Праз год навучання быў прызваны ў армію, два 
гады служыў танкістам, затым працягваў вучобу на 
гістарычным факультэце, які закончыў з адзнакай 
у 1991 г. У гэтым жа годзе паспяхова здаў уступ-
ныя экзамены і быў залічаны ў вочную аспірантуру 
Акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці 
«Этналогія». Падчас навучання Т. А. Навагродскі 
падрыхтаваў арыгінальную кандыдацкую ды-
сертацыю аб традыцыях харчавання белару-
скага народа. Пасля заканчэння аспірантуры 
працаваў навуковым супрацоўнікам аддзела 
этналогіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі 
і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі, дацэнтам кафедры 
археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных 

дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
У 2001 г. на гістарычным факультэце БДУ была 
створана кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў, дзе навуковец працаваў спачатку да-
цэнтам, а з 2008 г. – загадчыкам. Менавіта ў да-
дзены перыяд у поўнай меры праявіўся яго талент 
лектара, даследчыка, кіраўніка. З вялікім майс-
тэрствам ён выкладае курс беларускай этналогіі,  
гістарыяграфіі, знаёміць студэнтаў з метадамі 
палявых этнаграфічных даследаванняў, якія яны 
выкарыстоўваюць у экспедыцыях кафедры, што 
праводзяцца кожны год у розных рэгіёнах Беларусі.

Насычаную выкладчыцкую дзейнасць Т. А. На-
вагродскі паспяхова спалучае з навуковай рабо-
тай: распрацаваў шэраг тэарэтычных праблем 
беларускай этналогіі, у прыватнасці разгледзеў 
месца беларускай этналогіі ў сістэме гуманітарных 
навук, выкарыстанне ў ёй катэгорыі «культура», 
прааналізаваў крыніцы беларускай этналагічнай 
навукі, яе метады і прыёмы збірання палявых 
матэрыялаў. Каштоўнымі з’яўляюцца працы 
Т. А. Навагродскага, прысвечаныя гісторыі бела-
рускай этналагічнай навукі, асабліва «Выданне 
“Беларусы” і яго ўклад у этнаграфічнае вывучэн-
не Беларусі», «Гісторыя этналагічнага вывучэння 
Беларусі ў 90-х гадах ХХ стагоддзя», «Гісторыя 
этналагічнага вывучэння Беларусі ў другой палове 
ХХ – пачатку ХХI ст.». Вялікая колькасць навуко-
вых прац этнолага прысвечана традыцыям харча-
вання беларускага народа. Сярод іх вылучаюц-
ца манаграфіі «Традыцыі народнага харчавання 
беларусаў» і «Эвалюцыя традыцый харчавання 
беларусаў у ХІХ–ХХ стст.». У апошняй даследуюц-
ца гісторыя этналагічнага вывучэння традыцый 


