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Шаноўны спадар Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі! 

 

 

На прапанову Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Федэральнага Прэзідэнта Федэратыўнай 

Рэспублікі Германія ў пачатку 2020 года была створана Беларуска-германская гістарычная 

камісія (далей — Камісія). Арганізатарамі Камісіі выступаюць Нацыянальная акадэмія 

навук Беларусі і Нямецкае таварыства па вывучэнні Усходняй Еўропы. Мэтай Камісіі 

з’яўляецца падтрымка гістарычных даследаванняў па гісторыі Беларусі ў Германіі і па 

гісторыі Германіі ў Беларусі, што ажыццяўляецца шляхам выдзялення даследчых 

стыпендый маладым навукоўцам з абедзвюх краін і запланаванага правядзення 

навуковых канферэнцый і летніх школ. 

 

Дзеля дасягнення гэтай мэты сябры Камісіі падтрымліваюць навуковыя і асабістыя 

кантакты паміж сабою і з іншымі гісторыкамі, на сталай аснове абменьваюцца 

інфармацыяй аб выніках даследаванняў. Рознасць меркаванняў па навуковых пытаннях, 

якая выяўляецца пры гэтым, служыць узбагачэнню абодвух бакоў і спрыяе інтэнсіфікацыі 

зносін. Нашы дыскусіі і супольныя захады (выдзяленне стыпендый) дагэтуль 

характарызаваліся канструктыўнасцю, нягледзячы на разыходжанні ў палітычных 

поглядах. Мы лічым, што і ў навуковай дзейнасці плюралізм з’яўляецца важнай 

перадумовай для забеспячэння пастаяннага прыросту ведаў. Кіруючыся гэтым 

перакананнем, на ўстаноўчым пасяджэнні 1 лютага 2020 г. беларускія і нямецкія сябры 

Камісіі пагадзіліся, што ў аснову супрацоўніцтва будуць пакладзены навуковыя прынцыпы 

і свабода даследаванняў і выкладання.  

 

Зыходзячы з гэтых прынцыпаў, зафіксаваных у камюніке ўстаноўчага пасяджэння, мы не 

маглі не звярнуць увагі на тое, што кіраўніцтва Інстытута гісторыі НАН Беларусі не 

падоўжыла працоўныя кантракты з даследчыцамі і даследчыкамі, з якімі чальцы камісіі 

супрацоўнічаюць і працу якіх мы высока цэнім. У нас склалася ўражанне, што матывы 
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непадаўжэння іх кантрактаў знаходзяцца па-за межамі сферы навуковай дзейнасці, бо, 

наколькі нам вядома, сярод супрацоўнікаў Інстытута гісторыі, з якімі не быў падоўжаны 

кантракт, аказаліся выключна абодва абраныя кіраўнікі прафсаюзнага камітэта і ўдзельнікі 

пратэстаў супраць гвалту.  

 

З гэтай прычыны просім Вас прыкласці намаганні для таго, каб, нягледзячы на бягучы 

крызіс, высокаваліфікаваныя спецыялісты не страчвалі праз палітычныя матывы 

магчымасці і надалей паспяхова займацца інавацыйнымі гістарычнымі даследаваннямі, 

застаючыся ў Беларусі. З нашага пункту гледжання, плённае інстытуцыянальнае 

супрацоўніцтва з НАН Беларусі ў вырашальнай меры будзе залежыць ад захавання 

супольна вызначаных прынцыпаў свабоды даследаванняў і выкладання. 

 

Дазвольце падзякаваць Вам за падтрымку нашай просьбы.  

 

 

 

 

З найлепшымі пажаданнямі 
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