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ОБРАЩЕНИЕ 

ДЕКАНА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ХОДИНА 
 
Паважаныя сябры! 
 
Перад вамі зборнік выбраных прац, прадстаўленых на Першым Міжнарод-

ным расійска-беларускім конкурсе студэнцкіх навуковых работ па гісторыі 
“Агульны шлях да Вялікай Перамогі: да 70-годдзя вызвалення Беларусі”. Закан-
амерна, што заключны этап конкурса, на якім удзельнікі прадставілі свае працы 
высокакваліфікаванаму журы, прайшоў ў 2014 годзе менавіта ў Мінску напярэ-
дадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

Навуковае спаборніцтва было арганізавана гістарычнымі факультэтамі Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М.В.Ламаносава. Задума конкурса, як яна бачыцца нам, – пашырэнне інтарэсу да 
агульнай гістарычнай спадчыны Беларусі і Расіі, прыцягненне моладзі да вы-
вучэння гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і захавання памяці аб ёй, а праз гэта – 
на выхаванне грамадзянскасці і патрыятызму, развіццё ўстойлівага падмурку 
прыязных, паважлівых і добрасуседскіх адносін паміж народамі Беларусі і Расіі. 

Прыемна адзначыць, што ўжо на этапе завочнага тура на разгляд журы пас-
тупіла значная колькасць цікавых работ студэнтаў гістарычных факультэтаў 
універсітэтаў, прысвечаных розным гістарычным праблемам,  агульнай гістарыч-
най спадчыне Беларусі і Расіі. 

Работы пачынаючых беларускіх і расійскіх гісторыкаў, змешчаныя ў дадзены 
збонік, – тэматычна вельмі рознапланавыя, але іх яднае па-сапраўднаму навуковы 
характар, імкненне аўтараў узбагаціць сучасны гістарычны дыскурс абгрунтава-
нымі даследчыцкімі высновамі, павага да супольнай гістарычнай спадчыны. Вы-
сокі навуковы ўзровень, патрабавальнасць усіх членаў акадэмічнай супольнасці, 
аб’ектыўнасць у вывучэнні мінуўшчыны і сучаснасці, спалучаныя пры гэтым з 
грамадзянскасцю і адказнасцю за лёс Айчыны – якасці, якія заўсёды вылучалі і 
павінны вылучаць не толькі прафесараў, але і студэнтаў БДУ і МДУ імя М.В.Ла-
маносава. Спадзяюся, што конкурс будзе спрыяць гэтым высокім мэтам. 

Хацелася б выказаць словы падзякі нашым сябрам з Маскоўскага 
ўніверсітэта, маім калегам з Беларусі, усім удзельнікам, якія сваёй шчырай працай 
паспрыялі правядзенню конкурса і з’яўленню гэтага зборніка. 
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Зыходзячы з асаблівага характару міждзяржаўных беларуска-расійскіх ста-
сункаў, выключнага значэння сацыяльна-гуманітарнага вымярэння не толькі для 
годнага святкавання 70-годдзя Вялікай Перамогі, але і ў цэлым для рэалізацыі 
знешняй палітыкі Беларусі, лічу вельмі істотным фактам удзел у конкурсе студэ-
нтаў не толькі БДУ і МДУ імя М.Ламаносава, але і іншых універсітэтаў, да-
лучэнне да арганізацыі спаборніцтва грамадскіх арганізацый, дзяржаўных і куль-
турна-асветніцкіх устаноў.  

Перакананы, што Конкурс, які ўжо стаў традыцыйным, паспрыяе 
павышэнню цікаўнасці моладзі да вывучэння мінуўшчыны Беларусі і Расіі, і, 
такім чынам, далейшаму умацаванню сяброўскіх адносін народаў нашых краін. 

 
З найлепшымі пажаданнямі, 
 

Дэкан гістарычнага факультэта  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта     С. М. Ходзін


