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АРГАНІЗАЦЫЙНА- MET АдаЧНЫЯ РЭКАМЩЩЩЫ1

ЗА СТВАРЭНКЮ РУТІАПІСАЎ Г IОТСРЫКА- ДАКУЖНГАЛЬШХ ХРОНІК

"ПАМЯЦЬ”

Вьшушчаныя вадавецтвам "Веларуская Савецкая Знцыклапедкя" імя 

Пвтруся Броукі гіеторідса-дакушнтальныя хо о йікі "Ш мяць"  па 

Шумілінскім, Талачкнск.ім, Бярозаўскім, Ляхавіцкім і Быхаўскш равнах 

даюць магчымаспь абагульняць йэўны етаноўчы вояда / і адмоўны/ па 

отварзнш рукапісаў гэтага  130-тош ага выдавая і вьказаць аеноўныя 

парады абяасным аргав і зацыйка- метадычным изктрак, а таксама гаг 

радсхі«  і раанкш камісіяй і іх  акт квотам  яа збору, с істзмахызацш 

г алрацоўцы матэрыялаў для рукав і саў хронік.

Кандзг.щля -еерыйкага шагатомвага вьздання і яго яакр - -  г і стору

ка- дакууантальныа.. хрон ік і, як ія чытачзьх всбразна наавалі "зйацыяналь^ 

нымі знщдоЕаиедиякГ* гарадоў і раёнаў рзспубя-ікі-, вкаагазоазь» взўньвь: 

кірупкаў у  пошуку махэршлаў і  арганізацыі іх  у  рукапісы. Двктуе 

овае патрабаваняі t  структура к ш га асноўша*- арганізуачш і пачатка» , 

якіх з'яўляювда раздзелы, пададревыя ў адпаведнасці з  прынятай. яа 

сенняшні дзень гістарычнай перыядызацыяй. /Для Заходніх раёнаў Бела- 

русі ўводзівда яшчэ і перыяд багацьбы народа за  еацыяльнае і яацыя-г 

нальнае вызьаланне/. Ко;шы раздзел, ад пераага, прыевечанага археа- 

л о г і і ,  да алошняга, прысвечанага сучаснасці, пачынаеода абагульняю- 

чым нарысам, даюцца фрагменты з летап ісаў, дакументы. матэрынлы з 

рутапіеных кн іг і старадрукаў, а таксама з  к е іг  пазнейшых зпох, ак ія 

аевятляюць кадзеі на іэрыторыі пэўаага рэйиа,‘ горзда, населён; га
і. . L

пункта Веанае месца ў кн: ”ах ыозкэ. заняіхь хроніка гіадзей, складзеная 

яаводле ыатзрыялаў з мясцозых газет і часойісаў. Узбагацяць хроніку 

б іяграф іі знакаттых людзей краю, ато ўнеелі найбо.лпяы ў к ла д у  

развіцце зканомікі, навукі , культуры, л і vapory оы. маст&йдва, -асвётк» . 

аховы адароўя і іьч і., я к ія  БызначалАлзьаа дзяргэўна% ■ дьшдакат^пгаай^^ 

вайсковай і  і ншш службах.



У хронжі мэтазгодна ўключаюць радаводы зкакамітых беларускіх 

родаў і выдатных людзей Айчыны, пачынаючы s глыбокай старажыті; v у 

княжацкіх, баярскіх. шляхецкіх родаў, прадстаўнікг якіх чакінулі 

добры след у гіеторыі Беларусі. яе эканоміцы, навуцы і культуры. а 

такеама імёны выдатных людзей, што га  в о л і лесу апынуліся за межам! 

Беларусі і СССР. Расказаць пра іх  дзейнасць і яе значэнне для Айчы 

ны.

Такім чынам, канцзпцыя, структура і хар&ктар выдакня арыентуюць

збіральнікаў і рэдактарау матзрыялау для хронік на канкр тіыя

крыніцы інфармадыі і навуковыя ўстановы, што маюць спецыялістаў,

якія  могуць забяепечыць заказ як на пошук дакументаў, так і наліеан

не аргыкулаў і нарыеаў. Гзта, вядома, не выключав і таго, што т.акую

работу могуцд зрабідь добра падрыхтаваныя энтузіяеты з мясуонай

івтзлігенцкі — настаўн ік і, краязнаўды-аматары, бібліятэкары. суп

рацоўшкі ыясцовых музеяў і асабліва діеьменнікі-землякі.»
I. Асноўныя крыніДы матэрыялаў па старажьггнаеці знаходзяцца ў 

Цэнтральным дзярхаўным шстарычным архіве БССР у Мінску і Гродне і 

Лзяряаўвш гістарычньм музеі ВССР, а такеама ў  абласных г ; етарычяых 

і іфаязнаўчых музеях, якія ў больдіасці маюць каргатэку геаграфі чных 

і іменных гіаказальнікаў па гарадах і раёнах Беларуси. Г%>ы адсуткасді 

ў  горадзе ці раеке падрыкгавалых лшдзей, якія маглі б самі Еесці го- 

щук і адрадоўвадь знойдзенае, рзкамендуецца заключаць дагаворы паміж 

газькаякоыамі д і райвіканкомамі і супрадоўшкам навукевых мь-тыту- 

таў, кафедр БНУ, архіваў і музеяў на пошук неабходных war мйлілаў і 

дакумекгаў, а  таксама нашсанне ўегуішых артыкулаў t нарыг.іў да пер- 

шых раздзелаў — археалог іі, сярзднявечча. лерыяду нонай і <-горы.

Пзўнья магэрыялы — старалыгныя карты, планы гораднў. геральди

ка, сфратістыка, генеалогия, інзэотары кіруючай элгты ■нр.шнвечча, 

рав'няя іканаграфгя і архітзктура, гістарычньй двведкі ім на еленьіх 

пунктах., рэках, лясах, урочьшчах, дерйым угамінанн. ймпм»іі<н.і дунк-



та і яго сацыяльна-зканамічным рагвіцці, урнўкі з летапісаў і л іта - 

ратурных твораў, якія -адноеяцца да пзўнага горада ці раёна, — мо- 

гуігь быш> заказаны аб’ ядяанню гісторыкаў прьі Інстытуце гісторы і АН 

ЕСС? "Ар-гифеко” .

Трзба імкнуцца да таге, каб заказы на матзрьялы, асаблхва нары- 

сы, у найбольшай ступеяі адпавядалі канцэпцыі і структуры выдання і 

былі абмежаваны неабходным для к н іг і  аб’ емам. Не пашкодзіць заўеёды 

памятаць, вгго "падрадчыкі" могуць прадаць ’’ заказчикам" і такія матэ- 

рьгялы, якія  ў кн ігу не стануць ці будуць такімі доўгк  і і "рыхлымі” , 

што іх  давя'зедыа песарабляць, перазаказзаць. У рабоце s "падрадчы- 

камі" варта карыстацца такой формай кантролю за  зместам матэрыялаў, 

як іх  рзцэнзаванне внсокакзаліфікаванымі спецыялістамі з  навуковых 

устаноў і цэнтраў па выданню хронік "Намяць".

Варта мець на ўвазе, пгго Дзяряауны гістарычны арх іў  СССР і 

Дзяожаўны гіетарычньі музей СССР захсўваюць надзвычай важныя дакумен- 

ты і матэрыялы па Беларусі XVU-XIX стагоддзяў. Варта абследаваць 

аналагічныя установи Ленінграда і асабліва В ільні. У архівах апсшшй 

захоўваецца болып за 600 тамоў ''Літоўскай метрыкі” , архівы бела- 

рускіх магнатаў t мнопя калекцыі беларускіх кн іг, газет і этнаг- 

рафічвых экспанатау.

Трэба знаходзіць агульную мову з праваслаўнай, катаііцкай і 

іншьімі канфесіямі на Веларусі, каб з  іх  дадашгай у~багачаць ру- 

капісы пэўнымі дакументамі, у тым л ік у  t звееткамі пагіеторы і. як 

саміх р эл іг ій , так і іх храмау і іншых эСудаа&ьнаў на тэрыторыі г о - ' 

рада ці рзёна. Гзта дэсць «агчШ асць, у  дершу» ч .ргу, набыць 'латэрыг- 

ялы па развіцці адукацыі, Дойлідства, іханалісу і жыззсісу, выавіць 

выдагдых майстпоў а народа, аддаць лалехяае дзеячаы культура і асве- 

ті: як з л іку дзеяыаў церкви, так і  з діКу дгяршўньк дээячау беда- 

руската еярэднквечча
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Браз бібліяф ілаў-аматэргў, даеледчыкаў к н іг і, супрацоушкаў 

б іб л ія тэк  і кнігасховішчаў трзба шукаць дітаратуру, в яксй можна бы

ло б перадрукаваць фрагменты для гіетерыка-дакументалвных хронік

” Памяць". Цры неабходнасці трэбз Еыкарыстацъ дакументы і літаратуру, 

штс асвятляць войны Вялікага княства Літоўскага з Руокай дзярлавай, 

польека-рускіх войнаў, руска-пшедскай /нашзсце Карла X II/  і француз- 

ека-руокай /нашзсце НапалеэнаЛ Засдутоўвакдь пілі-кай увагі ства- 

раяьнікаў рукапісаў хронік "Лаыяць" палітыка ў адноонах да Беларусі 

князя Маскоўекага Івана Ваеідьевіча, Івана Грознага, Імператрыцы

Еісацярыны I I ,  Пятра I і іншых Расійскіх ішератараў, а  тнксама іх

яамеснікаў на Беларуеі.

Кн і г і  "Памядь” м н о г і х  раенаў Ведарусі могуць і павшны ўзба- 

гзц іцда материалам! і звеоткамі нра грамадска-налітычныя рухі >. оя- I 

дяескія паўетанні на Беларусі еулрасъ навалы як в Захаду, так і з | 

Уехэду. Не трэба абміяаць гваптоўніцкус дзейнасць на Беларусі ф .жь- , 

дмараала Суворова, генерала Мурауёза, генерал-губэрнатара Курдова і ; 

інш х катаў, его ў крыві тап іл і сялянскія паўетанні кз чале з Кае- | 

туоём Каліноўскім, Андрэем Касцвдкаы і інш. /Памяць навінна быць

нраўдзівай і аб ’ екгыунай. I гзта  тычыцца ке годькі лерш х раздзелаў j 

г  і сторыка-дакументальных хронік ” Вашщ> ” /.

2. Найбагацейшымі крынійамі ыатэрыялаў і дакуменгаў да раздзелау 

хрснік, што асвятляйць дакаетрычніцкія, кастрычніцкія 1 паслякаст- 

рычніцкія йадзеі на Беларус:, з'яўляювда фонды архіваў Квстрычйіцкай 

рэвалюцыі СССР і  БССР і фонды дзяржаўных г і отарычньн і краязяаўчых 

музеяў Ее дару с і , часэкісы і газеты гіерадрзвалюпййнага . н.чслярзвадйе- 

цыйнага часоў, мнэхатомнш збпркікі дакуыеятаў: "Дакумеігаы і магэры- 

ялы па гісторы і Беларуси", "Борьба за советскую BJWOTh в Белорус

сия” . ” Великад Октябрьская социалистшеекая революция и О-лор/сии’' ; 

ішз, хздя тгзры ялы , узятня са  зборнікаў Пвк] .enrr*v, ттрйбупвь 

удаклляченш з праверкі ў  арааедкда ар и лах . rto но нышнапа, w o
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яры окладами1 зборн іка яны маглі падвергнуцца екарачэнню ц і рэдага- 

занню о Iдзалаг і чкых ці іншых меркаванняу.

Газеты, чаеопіеы і кн іг і тых часоў у найбольш поўных камплектах 

захоўваюцца ў дзярхаўнай бібліятэцы імя У, I. Леніна, ее ўрадавай 

бібліятзцы імя М. Горкагз ў Mi иску. Газеты і часопісы, што не зада

в а лс я  ў  Шнеку, можна знайсці ў  Дзяржаунай бібліятзцы  імя 

У. і.Лэніяа у Ыаскве і Дзяржаунай б ібл іятзце і м я Салтыкова-Шчадрына ў 

Леніяградзе. Асаблівую ўвагу пажадана звяртзць на публікацыі ў  гу

бернских газетах, беларуекамоўных выданнях "наша к іва ", "Наша доля" 

і ін т  , дзе гаворыцца пра падзеі ў раёне. Уее гэтыя кгтэрыяды варта 

змяшчаць пад рубрыкамі "І'історыл газе-тнш радком", "Гартаючы падшы- 

ук і” , "Газеты пазедамлялГ' і г. д. Шмат матзрыялау пра падзеі на Бе

ларуси у гады первай імперыялістычкай вайны /асабліва пра бежанства 

і рэвалюцыйныя падзеі ў войску/ захоўваецца ў фондах Дзяржауных 

гістаркчных архіваў СССР і БССР, а таксама ў архівах Кастрычніцкай 

рэвзлюцыі. Варта ззярнуццз і да фондзў гоамадзянокай вайны.

Варта ярысвкціць ассбныя нарысы актыўяым удзельн ікам  Каст- 

рычніцкай рзвалюцыі і грамадзяяскай вайны, яры г з т ш  не эабыць і 

і ншых удзельн.ікау названых падзей.

Яіанр хрок ік і вымагае больй ц і мзнш падрабязнага асвя гленяя лар- 

тызанскай вайны ў  Беларуси сунраць нямецкіх і польок іх  акупантаў, 

дзейносці бальшавіцкіх і  іншых нацьйнальна-йатрыатычных партый і 

груповак.

Ваасна аб'ектыўна лаказаць екладаяасць, супярачлізасць развіцця 

падзей, трагізм , пакуты народа, я к ія  прьмослі яму рэзадюшя і войны, 

асабл іва  грамадзянская, кади па розкня бакі Оаг ыкадаў а н а ход з іл іся  

пярэдка Орать, банькі і дзец і

Важна пры асвятленяі гэ га га  раздзела г історы і аыкгрыетаць навей- 

ш,.д дасдедавакні гісторыкаў, пйатлік ія  -факты, тгго ста д і ьядомьмі ў  

апошаі час, гістаоычныя канцздцнд, дизваденац, ад ідэадапчны х над

даст азанкнў.



Нельга абысці ўвагай няпростыя пытакні, звязаныя з нацыяналь- 

на-вызвалекчым рухам, прагрэсіўныя п.шнь якога садзейнічала 

фармі раванню наныянальнай самаовядомасш беларускага народа ў перыяд 

падрыхтоўкі і здзяйснення Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусь

У сувязі о ажыццяуленнем іц э і беларускай дзярж?"насці, вырашэн- 

нем нацыянальнага пытання, у новым евятле неабходна разглядаць дзей- 

насць гак іх  гістарычных асоб, як Кнорын.. Мяснікаў, Дан дар, Калма- 

новіч, Алібегаў і інш. , хто выступау супраць незалежнасці беларусаў, 

супрадь іх  мовы, культуры. Матзрыялы аб гзтах асобах можна знайсці у 

партаархіве ЦК КПБ, у працах гістсрыкаў К  Сташкеыча, JL Лыча,

А. Штова, М. Іванова, у г і старычкых'раманах Г. Далідовіча і інш.

Асобны раздзел трзба прысвяціць 20-м гадам — перыяду бела- 

русізацы і, Адраджэння, росквіту нацыяльнай навукі і культуры, Лрка- 

зацъ усе гэта  на прыкладах пзўных раёнаў.

3. Раздзелы к н іг і , прысвечаныя паслярэвалюцыйнаму перыяду, ё.ць 

шырская ыагчымасць узбагацідь не толькі за коит дакуьентаў і 

публгкадый у мясцовай прэсе, але і ўспамінамі жывых удзельнікаў пад- 

зей. Вельмі важна не дапусцідь у кназе аднабаковата асвятлення пад- 

зей, скалам, калектывізацыі. Не варта захапляша і залішняй паліты- 

зацыяй таго, што адбывалася. Аб'ектыукасдь ; навуковасць у рабоце 

паграбуюць раскрыцця прычын і сутнасці масавых рэпрэсій на Беларусь 

У кн ізе павінна быць адведзена пэўнае месца не т . іь к і  ўспамінаы пра 

тия госк ія  часы, але 1 спісам рэабілітаваных грамаг ян горада цз 

равна.

Важна, каб нарысы да гзтых раздзелаў лраўдззва асвятлялі сацы- 

яльна-эканамі чны? змены у  -орадзе m  раёне пасля рэвалыдьа. Вопыт 

стварэння хронік паказвае, ігто гзтыя ввесткі лепш за yet, падаваць 

праз лесы лщ зей , ix  удзел у р& Ш іШ  зканомзкі, навукі. культуры, 

асветы і ініі.
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Да гэтага раздзела дадаюцца с п і с ы  воінаў, ураджзнцау Беларусь, 

якія з а г інуль у час ваеннага канфлікту на КВВД.у грамадзянскай в айне 

у Іс л а н іі, пры вызваленні Заходняй Беларусь і Заходяяй Украіны, на 

с аве цка-ф і не кай вайне. Звееткі пра іх  дасылае па запытах камьеьй 

архіў Мьньстэрства абароны СССР. Звесткі можна запытваць і праз рэс- 

публіканскі ваенкамат.

Ассбна даюцца епісы рэабьльтаваных грамадзян БССР, я к ія  за гін ул і 

ў  турмах і лагерах у  часы незаконных рзпрэсій 20— 50-х гадоў. Гэтыя 

сшсы знаходаяцца ў Пракуратуры БССР, КДБ і каыіеіях па рэаб іл іта - 

Архіўнае ўпраўленне пры СЫ БССР рыхтуе .гэтыя рпьсы да 

інымі кнігамі "Памяцх” . Есць даюўленасць на тое, каб 

Архіўкае ўпрауленне дзялілася сваьыі звесткамь з тьай, хто іх  зап

рос ідь, на яадставе працсўнага пагаднення за іх  пошук і падрыхтоўку 

ааыьж райвыканкомаыі ці гарвыканхоыамі і Архіўным упраўленнем па ўе- 

ганоўленых дзяржаўных расцэнках.

4. Для раёнау Баходняй Беларусі перадваенны перыяд быў перыядаы 

гераічнай барацьбы наеельніцтва за сацьяльнае і нацыянааьнае вызва- 

ленне, захаванне і развіцце сваей культуры і роднай беларускай мовы. 

Напоўніць гэты раздзел багатай і хвалюючай інфармацыяй ёсш> усе над

ставь! і магчымасці. Да паслут складальнікаў рукапісау к н іг і "Памянь”  

беларускія энпыклапедыі. зборнікі дакументаў, часошсы і газеты тых 

часоў. I, безумоўна, успаыіны жывых удзельнікаў падзей, кіраунькоў 

падполля, шсьменнікаў, журнальстаў, радавых падпольшчыкаў, пгто былі 

ў гутаынь рэвалюцыйных падзей у  Заходняй Беларусі.

Вялькая кодькасць кайтоуяах дакуыентаў, матарыклаў аерыёднкі і 

даследаванняў, сп ісаў партизан t паддодьшчыкаў, я к і я  эаг ін уд і, зна- 

ходзіцца ў Пэнтрахьяым нартыйным архіве Еаьшартыі Беларусі ! фондах 

аб.гасных музеяў.

цыі. у  Дарэчы,

публікацыі ас



У гзтьаі раздаете важна пакааадь і бодыв шрока аевятліць дзей- 

насць ка тэрыторыі равна інаых грамадокіх аргакізацый, акрами КГОБ, 

ыаюцца на увазе БСРГ, ТБШ і івіп. , якік таксама змагаліся за нацыя- 

нальнае і сацыяльнае вызваленке народа Заходняй Ееларусі.

Варта падрабязней раркаеаць пра зкакамічны і духоуны стан жыцця 

на тэрыторыі Заходняй Беларусь поа знакамітых з&м-якоў таго перыя- 

ду, пра ахвяры польскай дэфензівы. а таксами пра ахьипы HKVC /тых. 

хто ўцякаў у Савецкую Беларусь, а трапляу у сумна вндомы ГУЛАГ'/

Нелы'а пакінуць без ув ап  землякоў. якія  за гікулі ў абарончай 

вайне, якую вяла супраць грглераўскай Герм&ніі Лольшча ў і939 годзе. 

Для іх  можна скласці асобны спіс.

5. Раздзел, прысвэчаны падзеям Бялікай Айчыкнай вайкы ка тэрьгго- 

рыі горада ці раёна Беларусі, будуецца па той жа методьшы, гето і 

іншыя: нарые, дакументы-, вытрымкі з навуковых даследаванняў, мемуа- 

раў, успаміны былых салдат > афіцзраў, партизан і падподьшчьгаў, 

вязвяў канцлагераў, еведкаў трапчных падзей, відавочцаў мас^дых 

расстрэлаў і ічш.

Раней, чым приступіць да збору матэрыялаў пра франтавыя падзеі 

на тэрыторыі Беларусі ў 1841-1944 гадах, неабходна высветліць. лкія 

вайскавш злучзнні і аеобныя падраздзяленні ўдзелькічалі ў баях на 

тзрнторыі равна. 3 т ш і,  што не расфармі раванк, трзба ўстанавіць су- 

вязь і вьвсарыстаць іх  музеі і летал ісы. У гэтым плане асаол: ва 

вялікую цікавасць уяуляе гісторыя вайскозах злучзнняў, якім нададзе 

ны найменні беларускіх гарадоў. Пра. расфарміравакыя 'чй'ковыя злу- 

чэнні мохна знайсці матзраялы ў IЬдод^к_і_м__>а-; иным apxnu Міністэрс- 

тва абаронь СССР.. Дарэчы, сярод дакументау ёсць шмат іірапст.чулвішяў 

салдат і  афіцзрау да ўрздавых угнагарод. якія  яны не атрьш.йн і. вя- 

дома ж, сшсы тых, хто за г ів уў  у баях з вораі'ам. Каштоўннм; 

крыніцамі інфармацыі з ’ яўляюцца дывізіённйя, карііуснн* t арн-йскія



газеты, мемуары военачальнікаў, яазукэвыя даследаванні ваенных 

гісторыкаў. ваенныя энцыклаг.едыі і даведнікі, звееткі Оаві нфармбюро.

Матэрыялы, дакументы, спісы тых, кто загінуу, мемуары і наьуко-

выя даследавакні па партызанекім руху і падпольнай барацьбе, а так- 

сама ззестк і пра зверствы фашыетаў на Беларусі знаходзяцца ў Цзнт- 

раяьным архізэ Кашартыі Беларуси

Зельмі важка пазнаёміцца з архівамі. асабліва са справаздачамі 

партызакскіх злучэнняў, брыгад і аеобнадзеючых атрадаў. Яны даюць 

багатыя і падрабязныя звесткі пра оартызанскую і падпольаую бараць- 

бу. Уяуляюць ціказасць оаявыя деенн ік і, данясенні разредчыкаў і пад- 

доіынчыкаў, парткзанскі друк, масценныя газеты, баявыя л істк з , кя- 

'іецкін дакументы. Нарьюы. дакументы. апісзнне паасобных баеў і пад- 

зей знагодзяцца таксама і ў  Цэнтральным партархіве.

Пра масавыя зэбойствы, знішчэнне гарадоў і вёсак, рабаўніцтва, 

вываз моладзі ка работы ў Германі »  найлепшая крыніца —  пратаколы 

"Надзвачайнай кам ісіі да расследованию злачыкетваў нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў на гэрыторыі Беларусі. Іх коп іі захоўваюцца ў  абласных 

дзлржаўных архізах. Гэтыя пратакоды ўтрымліваюць звесткі пра канк- 

рэтных людзей. што былі загублены фашистами Асвятдяюцца ў пратако- 

лах і абетавіны, пры якіх энішчаліся людзі. Важная крьшіца інфарыа.- 

цыі—успаміны сведкаў тых яадзей /гл. артикулы ў кнігах "ПамяцГ’ над 

рубрыкай 'Таролі ў агні вёскі'* —  па ўзору кнігі "Я г  вогненнай 

йёСКі" і інш. / .

Ла раздзела дадаюцца с і і і с ы : воінаў, што загінулі пры абароне і 

Еызьалекні горада ц і  раёна; воінаў-землякоў, што загінулі на франтах 

Бялікай Айчынай вайны і ў вайне з Яыоніяй; сшсы партызан і падподь- 

амыкаў; мірных жыхароў раека ці гораца.

Спісь воінаў-землякоў. нартызан ; яадітольшчыкаў, міркых жыкароў 

з^іравцца у час надворных і иакватэрных абходау. Найлепш гэтую рабо

ту робяць ап  татары, прымеркаваўшы яе да складання спісаў выбарв- 

чыкаў ці ўдзельнікаў рэферзндумаў. Добра зарэкамендавала пкбе прак-
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тыка друкавання еп іеаў  загінуўшых у  мясцовых газетах. Звычайна гра- 

мадзянамі ўносяцца многія ўдакладненкі і дапаўненні. Ды і як і-н е - 

будзь здрадвік  не бдолее трапіць на отаронкл к н і г і .

5. Агюшні раздзел  хрон ік і ахоплівае перыяд ад заканчэння Вялікай 

Айчыннай вайны да нашых дзеён. Ен. як і іншьш раздзелы, мае нарыс і 

"падеобны”  матзрыял. што сведчыць пра етраты горада ці раёна ў  вай- 

не, гер а ізм  людзей пры аднаўлекні гаспадаркі і разв іцц і экаком ік і, 

культуры, адукацыі, ахоза здароўя ў раене ці горадье. У ім аеобнымі 

раздзелам і /артикулам!/ даюцца звеетк і пра тзатры, самадзейныя твор- 

чыя калектывы, ш сьменкпсаў, мастакоў, вазукоуцаў, дзеячаў культуры, 

аеоб, як ім  присвоены ганаровыя вванні 'або прьюуджанк дзяржауныя 

п р зм іі і інш. Лсобна вылучавцта Герс: Сацыялістычкай Працы. Даедца 

разгорнуты спіс працаўвікоў, што ўдастоені; высокіх  урадавых узнага- 

род.

-Разгорнутш  сп ісам  увекавечзаюида воіны Сазецкай Арм іі і МУС 

CCCF, я к і я  з а г ін у л і ў  К арзі, В,етнаме. Е. пде, Алжира на Кубе, у 

Конга, Венгры!, Ч эхаелавак іі, Афганистане і ў міжнацыянальных 

канфлікгах на тэрыторыі СССР, а таксама пры выкананчі іншых елужбо- 

вых абавязкау.

У раеках, што пацярпеді' ад Чарясбыльекай катастрофы, даюцца ар

тикулы пра кохшы населены пункт, які пакінулі людзі. Неабходна не 

толькі заф іксаваць гісторыю гэтых намерлых вёсак  , але ; указаць, у 

я к ія  мясціны п ер а ся л іл іс я  людзі. /Добра было б мень у заднее і опісы 

пераеяленцаў/.

Варта даць таксама н ев я л ік ія  зв естк і пра тых. хто aarjH yy у 

мірны час, праявіўшы мужкасць у  складаных абстав іках /на ііашры. пры 

затрымш злачыяцаў, яры выргтаванкі талельцаў і г.д. /

яартя Еькарыстоўзаць у  гэтым падраздзеле газегння і :чсогііснш  

публікады і пра Чарнобыльскую катастрофу і ікшый трагедии, усПамікы 

лк^зей , пазтьгчяыя твора, жьвапіскыя' з графічныя работы ма'такоу, фо- 

таздымкі і ін ь
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. Зссодзячы з Еопыту работы над кнігам і, якія в ы й п ш і  з  друку, вар- 

та мець на увазе, што ў іх  надзвнчай мала /за выключэняем к н і п  па 

Ляхавіцкім раёне /дадзена матэрыялау пра гісторыю культуры, пра зт- 

каграфію, архітэктуру, развіццё адукацш ў XVI-XIX стагоддзяхпра 

фальклорна-зтнаграфічныя асабдівасці рэгіёна. Многія матзрыялы 

залішне палітызаваныя, а к н і ж к і  ў цзлым збедненыя, бо у іх  не 

трапіла многае з гіс-тсрыі раёкаў, асабліва са стаоажытных чассў. Не 

давачіся, альбо у назначнай ступені прыводзіліся матэрыялы пра маг- 

нацкія, баярскія, шляхецкія рсды і іх  уплыу на эканоміку, палітыку, 

культуру краю, не Быкарыетоўваліся радаслоуныя гістарычных асоб. Бе 

ў  пойнзй мере асвятляўся не толькі гераізм, але і трагізм  народа ў  

часы пауетанняў і рзвалюцый, вайнаў і маеавых рэпрзсій. Далёка не 

яра ў с іх  зяакаштых выхадцаў з раёнаў дадзены ў кніжках звееткі.

Сваіы зместам Гісторыя беларускага народа скіравана ў агульна- 

чалавечую гіеторыю. Гэта важна не забкваць пры напісанні к н іг  "Па- 

мяць". Па думцы яны не павінньі бьахь толькі вузкамяоцовья, 

"правінцыйныя". ІЧалі псторьш пэўнага равна будзе разглядацца ў  кан- 

тэксце гісторыі беларусхага народа і агульначадавечай гісторый, тэта 

пойдзе тслькі на карьісць выданню.

I ў заключзше. Не.трэба глядзець на гэтыя арганізацыйна-мета- 

дьчныя рэкамендацыі як на догму, а тым болып як на вычарпальную ’ ’же

лезную" ^нструкцыю. Гэта толькі нейкая каква з вопыту, што найыты на 

першых кніжках. Hi адка кніга са 130 залланаваных па зыеету не будзе 

надобная на другую. Гадоўнае, захаваць агульную структуру хк іг. Ба~ 

гадце х  іх  зместу будзе залекащ- ад стараннасі і сумленкасщ тых. 

хто над імі папраще. Сам^е небяспечнае — не дапуоціць пас- 

пешдіваоці і абыяказаоці ў рабоце, не нарабіць фактычкн яамылак ! 

н пакінунь да-за ўвагай істотзае, цікавге, з чагс» і скіадаецца пра- 

ўдзівая чалавечая псторыя.
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Абласныя кам іс іі па стварэнню г іеторы ка-документальных хронік 

"Памяць" перад тым, як перадаьаць рукапіеы ў Рэспубліканскі ар- 

ганізацыйна-метадычньі цэнтр, разглядаюць іх  і дакнь зачлючэнне па 

якасді матэрыялу. Рзспубліканекі арганізацыйна-метпдычны цзнтр так- 

сама разглядае рукапісы, дае ааключэкне. а пры неабходнасці рэпэнауе 

сам або перадае на рэдэнзі» высокакваліфіказаным епецыялістан. У гэ- 

тым вшадку работа рэцэнзентаў-кавукоўцау апдачваецца адпаведным вы- 

давецтвам.

х х х

Вопыт адносна тыражу кніг ’ТУмйць" сведчыць, его самым аптымаль- 

ным з ’ яўляецца тыраж, ккі складае адну трэаюю чаетку ад насельніцтва 

раёна. Калі *  сп ісы  ахвяр зойьаў деравышашь 10 тысяч чалавек, тырак 

можа складаць адну другую. Прыклад - -  Талачынскі раен. Тут закуплена 

прадпрыемствамі, калгасамі і саўгасамі і падорана насельніцтву ад 

імя Савецкай улады 20 тысяч кн іг на 40 тысяч каоельніцтва.

X X X



ПРИКЛАДНАЯ СТРУКТУРА 

ИСТОРИКА-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ХРОНІК "ПАМЯЦЬ" 

7план-праспект/

Дядедка пра раен: гэаграфічнае размяшчэнне, плошча, на

еельшцтва, у г. л. у райцэктры, буйнш населеныя пункты, колькасді 

еельеазетаў, населенкх яунктаў, рэльеф мясцовасці, р зк ;, азёры, ва- 

дасховіпгчы, лясы, плотны пад ворывам, лугамі і г. д. , карысныя вы 

капні, клімат, кароткая эканамічная характарыстык? раёна, шляхі 

ЗКОСІЙ І ІНШ.

Карта раёна.

і. РАЗДВЕЛ

1. Зямдя наших продкау - -  уступны нарыс, прысвечаны археа- 

лагічкаму мінуламу рэггёна. Уключае: карту археалагічных помнікау 

мясцовасці; звесткі пра шгамёны, пгто хылі тут; м огільн ік і г курганы; 

фрагменты даследаванняў вучоных па археалсгіі раз на; здымкі археа- 

лагічных знаходак, курганоў з г .д .

2. Старонкі мінудага. ІЗарыс, 'які асвятляе гісторшз краю з глубо

кая етаражытнаеці да Кастрдчн і цкай рэЕалюцыі. . -

Да нарыса дадаюцца: .

- перкыя ўкаыіканні аб мясцовасці ў  г і старинных помніках ід а к у -  ■ 

меятах (летаязсы, хронікі, метрыкі, іх  ф аксім іле);

- гвееткі пра ккяствы, у складзе гк іх  зяаходзідася мясцбваець у 

розньм ЧЙСЬІ; радаслоўныя княлс&цкіх, баярскіх, шляхецкхх родаў; 

фашльяыя гербы;

звесткі зра пегарычныя пэдзеі /урьукі & гістарычных прац, 

мастацкіх творау, факсімілс стграангпіа. друкаваных і рукапісньіх 

к " іг ,  рэпрадукцыі карЦ'Н 1 г. д.
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- матэрыяль! пра в ял ік іх  лвдзей, выдатных дзеячау свайго часу, 

што тут нарадзіл іся, жылі 1 тварылі; і х радаводы; звесткі пра зна

кам! тых людзей, як ія бывалі на тэрыторыі раёна альбо пакінулі нейкі 

след у яго гісторы і /падарожнікі, п ісьмеянікі, маетакі, вучоныя, 

дзяржаўныя дзеячы і г. д. /;

3. Архітэктурная ссалчына. Нарыс пра помнікі драўлянага і камен- 

нага дсйлідства /гісторыя і час іх  пабудовы, асноўныя архітэктурныя 

стылі, фотаздымкі. малюккі і інш. /.

4. Вачыыа этнографа. 3 д ухота !! спадчшы. Еароткі нарыс пра эт- 

награфічныя, фальклорныя асаблівасці рзгіёна /побыт, матэркяльная 

культура і і н ш . /. Легенды і п?-анні. Абрады і звычаі. Фрагменты з 

кн іг вядомых фалькларыстаў, зтнографаў.

5. Летапісы населеных дункгаў раёва:

назва населенага пункта, яе паходганне, дата заснавання, па

се лі.пгча, каму яно наделала;

- етара;штныя планы, карты, гербы;

- паданкі і легенды, ззязаныя з населенны пунктам, яго назЕай; 

цікавыя назвы вакольных мясцін, іх  эты чалопя , п а д зе і, што тут адбы- 

валгся;

- звесткі пра бядомых людзей, якзя гут пралсывзлі ці бы вал ;

гісгарычная і опасная статыстыка па населенны пункце / коль - 

касць льнароў, днзрсў, кульгавых і культурных усганоу; пюадпрыемсг- 

ваў і г. д. /.

Гісгорыю населены)! яунктау Ш ларусі раслрацоўвае Інстытут моваз- 

кзуства, эгнаграфгі 1 с<ап>кдо г>у АН БССР. Яго спецыялістьі га дамоуле- 

насці з раённай к а м ісШ  хйгуць яадрщгзваць матзрыялы на гісторыі 

населеных пунктау.



5 . палітычная барацьба: нарсдныя хваляванні, удзел у антыфеа-

дальных і нацыянальна-вызваланчых паустаннях /Касцюшкі, Каліноуска- 

га, Вашчылы і ?нш. /, дзейнаець рэвалюцыйных гуртоу, арганізацый, 

падзеі рэвалюцыі 1905 года, шотаўскай буржуазна-дэкакратычнай.

Воины, што пракатваліея хвалямі па гэрыторыі краю. Мэсцы баёў, 

пахаванняў загінуушых. Фстаздымкі месцаў, дзе адбывалюя падзеі.

II .  РАЗДЗВЛ

1. Час барацьбы і выпраьавняў. Агульны гістарычны нарыс пра пад- 

з е і Кастрычніцкай рзваяюцыі і грэмадзянскай вайны.

Успаміны ўдзельнікаў і відавочцаў падзей. Дакументы, архіўныя 

матэрыяльі той пары, газетная хроніка. Кароткія біяграфічныя звеоткі 

пра найбольш зядомых зешшкоў. Трапзм грамадзянокай вайны, яэ ахвя- 

ры.

Пералік землякоў — удзельнікаў рзвалюцыі і грамадзянскай вайны 

/пры адсутнасці матзрыялаў даць прозЕішчы, імены і  імёны па бацьку, 

адкуль родам/.

Г £ I. РАЗДЗЕЛ

1- Да вовага жывдя. Агулыш г і еторыга- эканамі чны нарые 

/1921-1941/, які асвятляе перляд Ьеларускага Адраджэння і  аднаўлення 

разбуракай гасяадаркі ў 20-я гады, перыяд ЗЭ-х гадоў /калектыаі за- 

цыя, індустрыялізацыя, культурная рзвалгаыя, масавьй р эп р эс іі, 

трапзм тагачаснага жыцця і г. д. /.

2. Ыатэрыялы пернедыкі таго часу пад рубрикам;. "Гісторыя газет

ным радием", "Раенка паьедамлялв", "Тартаючы падшыўкі” .

3. о архіўных крыкіц — дакуыекты, п іс ь ш , гедеграмы, фотагднмКі 

і іяш.

4. Усламіны ўдчельнікау і відаБочцаў падзей.

5. Кароткія біяграфічныя артикулы ігра зеылякоў, штс вчзчачаліся 

ў гэтй перыяд, нарьсы пра шкавыя падзеі і зядомых людзей.
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6. Спіс вс шаў-землякоў, што за г ін ул і на КВЖД, у Іепан іі, ка Ай

сайе, Халхін-Голе, у савецка-фінекую вайяу, у Заходняй Беларуси над 

час выБваленчага пэходу.

7. Спіс рэпрзс1раваньх і рэабілітаваных землякоў, успаміны род

ных, б л ізк іх . саміх былых палітзняволеных.

ЗУ РАЗДЗЕЛ /для раёнаў былой Заходняй Беларусі/.

1- У складзе Псльекай дзяржавы /1921-1939/. Агулькы гіеторы 

ка-эканамі чны нарыс /баральба за  нацыявальнае з саныядьнае вызвален- 

ке, партизанок1 г падлслькы рух, роля палітычных і грамадскіх ар- 

ганізацый КПЗБ, КСМЗБ, БСГГ, "Змаганне", ТБ133 і інш. /. -

2. Документы 1 архіўныя матзрьйлы.

3. Падборка газетных і іншых друкаваных матзрыялаў гой пары.

4. Успаміны ўдзельнікаў і еведкаў падзей.

5. ,-Кароткія нарыеы пра адмегных людзей таге часу.

6. Звесткі пра эканамічны стан, аевету, культуру, медицинекае 

абслутсўванне. Статыстычныя звесткі пра кольгасць насельнщтва, яго 

нацыянальны склад, пебыг і і н ш . ,,

7. Разгорнуты сп іс  найбольш актыўнкх змагораў за сацыяльнае і 

нацыянальнае вызваленне. Спіс ахзяр польскай дэфензівы. Спіс земля- 

коу, што ўцякалі ў  пошуках лепшай долі ў БСС? і г ін ул і ў Петрах 

ГУЛАГа.

8. Эміграцыя. Пра землякоў, якія дасягнулі ў  эміградмі пзўкых 

вышынь —  у зканоміцы, кавуцы, культуры і г. д. Сувкзь а радзімай.

9. Пачагак друтой сусвзтнай вайны. Удзел землякоў у  абарончай 

вайые Польйчы супраць Германіз. Спіс загінуўшых землякоў.

10. Еызваленне /1939 -194*/. Устанаўленне Савецкай улады. Першьія 

мератрыемствы; утварэше раёнау. сельсаветау, калекгывізадыя, газет

ная хронзка; успайіны. Спіс ахвяр масавых рэпрзсій у 1939-1941 гадах.
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7. "Гарэлі ў агні ввокі. . . " ,  "Гааораць юяэяі” , "Такое- еабыць 

нельга" — падборка матэрыялаў / уепашны, дакументы, у тнм л іку 

Надзвычайнай кам іс іі па расследванню злачынстваў нямецка-фашыецкіх 

акупактаў /ггра карныя экспэдыцыі, трагеды; беларускіх "вогненных 

вёсак" і іх  дыхароў, пра катаржныя работы ў Германі і .  Звесткі пра 

катау, нямецкіх злачынцау /паводле афіцыйных і нямецкіх дакумеьтау/,

Памадана таксама оклаеш епісы вёсак, спаленых гітлераўдамі.

8. Зызваленне. Зводкі Савинформбюро. Успаміны. Еінграфіі 

воінаў-вызваліцеляў — Герояў Савецкаіа Саюза, узнагарсджаных ордз- 

намі- і медалямі, загінуушых.

9. Земляк; на франтах Вялікай Айчыннай. Біяграф;; тых, хто най- 

больш вызначыуся над час баязых дзеянняў. Іх успаміны і ўспаміны пра 

іх.

■ LD. Гароткія звесткі пра воінаў-землякоў, што прайвд.і ўсю вайну

і засталіся жызымі. Заслуг і , узкагароды і г. д.

11. Матзрыялы пра аднаўлеьчыя работы на вызваленай тэрыторыі, 

пра данамсгу фронту, пра шццё пасля акунацыі.

12. Сніс за гін ууш х  удзельнікаў падлолля. партызан, асоб, ото

актыўна садзейы чалі партгаанскаму руху і гадполлю, членаў г '

сем’ яў, жыхароў лартызанекіх зон і раёяаў, што падвергліея Фашысцкгму 

тэрору.

13. Свіс воінаў Чырвонай Арміі, якія за г ін ул і пры абарсне і выз- 

заленні раёна і пахаваны на яго тзрыторыі. У гэты сп іс таксама ук- 1

лючаюцца, калі ёсць адпаведная інфармацш, савецкія ваенналалонныя, 

што за г ін у л і на тзрьіторыі рэёяа у  лагерах смерщ.



14. Спіс воінаў-землякоў, што эаннул і ці прапаіі без звестах на 

франтах Вялі кай Айчыннай вайны і ў вайне з Японіяй, а таксама апал- 

чэнцзў, я к і я  загіяул і пры абароне і вызвалеккі раёна.

15. Спісы мірных жыхароў, закатаваных, расотраляных і спаленых 

фашыстамі.

АІЮШНІ РАЗДЗЕЛ КНІГІ

1. У мірнай працы. Агульны гісторыка-эканамічны нарыс пра аднаў- 

ленне народнай гаспадаркі, сацыяльна-экаяамічнае жыццё раёна.і інш.

2. Архіўныя матэрыялы, дакументы, фотаздымкі.

S. Газетная хрокіка.

Успаміяы. ,

4. Сп іс  ачвяр бандыгызму і воінау, што загінулі ў барацьбе з 

бандытамі /перавааша. для раёнаў Оылой Заходняй Веларус: /.

5. Спіс ахвяр сталінскіх рэпрэсій у пасляваенкы час.

С. Вызначылісл ў працы. Варыоы, біяграфічныя артикулы, гвесткі 

пра Герояў Саішялістычнай Працк, перадавікоў вытворчасці, • лаўрэатаў 

прэмій і г. д.

Вадборка матэрыялаў дра землякоў, каыу присвоены ганаровыя 

званні, хго ўзнагароджаны ордзкамі і медалямі.

7. Еіягрфі і землякоў — дзэячаў навукі, культуры, аховы здароўя, 

асветы, пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, ведомых журналістау, 

кінемагаграф-.стаў, архітэктарау', дыдламатау і воен-.чальнікаў і інш. , 

якія нарадзіліся ці яылі, драцавалі| на тзрыторыз раёча

8. Падборка матэрыялаў пра народныя ісадектквн маетацкай саыад- 

зейяасці, народных умельцаў, фальклсраа- зтнаграйпчныя калектывы і 

1 №  - ..

' -19 - ■



S. Чарнобыдьекая тэма. /Для раёнаў, што пацярпелі ад катастрофы 

на АЭС/.

'Пэдрабязныя радыяцьь-іыя карты і с п і с ы  пры іх  наседеных пунктаў в 

указанием узроўняў радыяцыі. Нарыс пра аварыю, эвакуацию і інш. Ваэ- 

заць тых, хто актыуна працаваў у чае звакуацш і дікзідацыі вынікаў 

аварыі, у тыь л іку і на АЭС /урачоў, партийных і савецкіх ра- 

ботнікаў, воінаў Савецкай Арміі, елужачых МУС і інш./. Даць звесткі 

/пры іх  наяўяаеці/ пра ахвяры аварыі. Адзначыць факты эамоўчвання і 

наўмыснага ўтойвання ад наеельніцтва праўдзівай інфармацыі. Даць 

выррымкі з газет тых гадоў, каб прасачьць, як м я н я л і с я  аевятленне 

трагедыі і адносіны да яе.

Спісы адселеных вёсак, ліквідаваных населении пункт аў. Звееткз 

пра помйікі аохітэктуры, гісторыі і культуры, arc засталісг ў зоне. 

Дзейнасць дабрачынных фондау. Дзе, як і  калі злпачыважі дзеці.

Урыўкі з мастацкіх твораў, карціны. фотаздыл, . г. д. . прысвеча- 

ныя чернобыльская тэме.

10. Спіс воінаў Савецкай Армі 1 - -  ураджэнцзў раена, якія загіну- 

лй ў час аыканання баявога абавязку /у Карэі, Аляыры, Сірыі, на ’ Ку

бе, у Анголе. Венгрыі, Чэхаславакіі, Афганистане, Зф іоліі і ікія. /, а 

таксама ў ыіжкацыянальных канфлікгах на тзрыторыі СССР. Свды мозгаа 

занссіць таксама воінаў. супрацоўнікау МУС, якія загіяулі у час вы- 

кананяя слулбовых абавяэкаў /ратуючы вайсковую маёмаспь, лвдзей; на 

паларах, у барацьбе са адачьгсцаш і г. д. /.

Пажадана. каб у кнігу трапш  і грамадзяне, иго за^ інулі, ратую- 

ЧН ладзей, маёмаець у  час стькійных бедстваў, нажараў ці ішшх няп- 

часных выпадкоу.

11. йануеы гісторыю. йарые пра дзярдаўныя і грамадскія музеі да 

тэрыгорыі раёпа. Як отЕарадіся, яхія зкспанатй ўтрьвтвеаць у  сваіх 

фондах, экспаз tцыях, хта <.х наведвае. Звесткі яра актауных ства- 

ральнікау «узеаў і мясцрвьа краязнауцаў.
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12. Спіс  ус іх  населенык пункта? раена па сельеаветах.

13. Спіс помнікаў гісторыі і культуры, ото знаходзяцца на тэры- 

торы;' раёна.

14. У канцы кк іг і неабходна прывесщ спіс прадетаўнікау г-рамадс- 

касці равна, ото прымалі актыуны ўдзел у  пыпуку, зборы і падрыхтоўцы 

матэрьйлаў для к н іг і "Памяць" /ініцыялы \ прозвішчы, без указанна 

насад у алфавітнш парадку/.

Рэкамендацы; па скдаданшо сглеаў

1. Cm с загінуўш х удз> іьнжаўпадіюлля, партызан, асоб. ото ак- 

тыўна салзейнічалі партизанская руху і падполдю, членаў іх  сем’ яў. 

жыхароў партйзанскіх і раенаў, якія падвергліся фашысіцсаму тэро- 

ру, склад&ецца па сельсаветах. У седьеаветах па вёсках, строга аа 

алфавіту. Яры разыяачэнні прозвішчаў у спісе алфавіт вытрыйяіваць да 

трэцяй літары.

Асяоўная інфарыа^ыя ў сііісе; прозвіача, імя і іыя па бацьку, год 

нараджзння, кіы быў да вайны, кш  у час ваДни /партизан — якога ат- 

рада, брш’ады, засада; надоольнвдк, дата г іб е л г  і», калі вядош, або- 

тавіны г іб в л і,  дзе палаваны/.

Заўвагі: 1. Калі чалавек не. з ’ аўляезда. земляком, абавззхова за і- 

начі > ,  чаму ён уключаеццз ў свіс давай вескі /аравкваЎ тут, апьяуў- 

ся ў час акруяэння ш  пахаваны ў гзтай весцы і г. д. '

2. Калі ў вёсцы значная кодькасць хыхароў загінула ў  адзін дзекь 

/у час карнай экспедыцыі/, то дзеяя экайомі-і месца варса вылучыкь іх 

асобка, у пачагку сп іса  даць інФармацыю пра час іх  г іб ел і /расстра- 

ляныя. спаленыя і г .  д. ; дзень, месяц, год/ 1 не шсаць гэтай іі.*ар- 

мацыі супраць кокнага загінуўіаага

3 . Запнуўпыя сем' і варга даваць у епіее разам, напрнклад: 5АР- 

КОЎСКІЯ, Іван, я. у 1909; Анэдя, яго юнка. н. у 1S09; іх  дзепі: 

Басзль, н. у 1934; Ганна, к. у 1940.. Абс ШЭЦЬКА Іван Цімафеевіч, н. 

v 1896; яго звонка ШЭЦЬКА Ганна Лятроуна* н. у  1899; Lx сын ГОЦЬКА 

Пётр ! ванавіч, ъ. у 1820; яго жшка ИЭДЬКА Галина Васідьеука, я. У 

1921; іх  сын 1ван, н. у  1841 і г .д .

-21-
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4. У некоторых выьадках у асобкы еп іс можна еылучкцъ запнуўшых 

партызан - ураджэнцаў іншых абласцей і рэспублік, што пахаваны на 

тэрнторыі раёна. Але рабщь тэта вартэ гады, калі такіх перегнал; й 

не менш 20-30.

II . Спіс воінаў Яырьонай Арміі, якія аагікулі при абароне і вш - 

заленні раёяа і пахаваны на яго тэрыторыі, такеама складаейда па 

сельсаветах, у сельсаветах па зсінекіх пахаваннях /брацкіх магілах/. 

Алфавітнае размяочэнне, як і ў папярэднім спасе.

Аекоўная інфармацкя ? сшсе: Ф. Я 0. /епіе екладаецда, у адроз- 

нэнне ад астатніх, на рускай мове/ год рождения, место рождения или 

призыва в Красную Армию; деревня, город, район, область, республика; 

воинское звание, наименование части, полка и т. д. , должность /коман

дир ззвода, роты и т. д. /, время гибели, /если ізьестна обстоятельст

ва гибели, можно их привести/.

I I I .  С то  зоінаў-землякоў, згго загіяул і ці прапалі без хестак ка 

франтах Еялікай Айчыннай вайны і ў зэйне з Японіяй, а таксама апад- 

чэнцаў, як) я заг інул 1 - пры .абароне і выззаленні раёна, складаецпа па 

сельсаветах, у сельсаветах па вёснах і строга г,а алфавіту.

Асяоўкая інфармацыя ў епіеа- прсзБішча, імя і імя па бацьку. год 

нараджэння, з якога. часу ў Чгрьонай Арміі, званнэ, дата і абставіны 

/калі вядомыя/ г )бея і, месца пахавання. .

IV. Сліе мірчых жыхароў, закатаваных, 'раестраляны.. і спаленых. 

складаецца, як і перлы, па сельсаветах і вёсках. Пры малой колькасці 

ахвяр яго моша аб’ лднацо з перзш.

Агудьныя чаурагі да ўсіх відаў сп ісаў:

і. Усе епгсь варта складаць на аснове докладных матэрыялгу і да- 

куыентаў; зытрымак з архіўдых спраў, прататолаў. успак-.наў родкнх 

блізк іх . пісьмаў, дзенкікаў, газетных публікашй і ініл.

Z. Еажадана ілюстрацыйны матзрыял /парт-аты загінуўдах, фотаз- 

дымкі помнікаў, магіл, мемарыяльгшх дошак і г .д ./  разшркоўваць у 

зшсах бслып ш менш раўнамерна



3. Для эканомі і паперы паладана ўж> на стадыі стварэння спісаў 

уводзіць некаторыя скарачзнні, якіыі заўсёды карыстагцца выдавецтва: 

напрьклад, н. — нарадзіўся; г. — город; в. — вёска; рн. — раён; 

зобд. — вобласць; Чырв. — Чырвоная Арыія.

4. Літара г. , альбо слова "год ", пры датах нараджэнн: і смерд, 

не ставіцца.

5. Ііазвы перайменаваных у апошні час абласцей, гарадэу даюнца 

па-сучасному: напрыклад, Цьер t Цвярская вобласць замест Калінін і 

Кадінінская і г. д. Назвы рэспублік лепш пісаць скарсчана - -  Грўзія, 

Малдова, Башкірыя і г. д.

6. Перад тым, як канчатксва друкаваць спісы для рукапісу кнігі і 

представления ў вьщавецтва, раім старанна ііраглядзець аналагічныя 

спісы ў кнігах "Шмяць” , што выйшлі з друку.

Бекадькі метадычных зауваг па ідостраванню к н іг і :

1, Каляровая ўклейка ў пачатку кн іг і. Мола бьщь выканана на 14 

старснках або на шасці. Слайды павінны наешь абагульняючы характар, 

сімьалічны, г. зн. аддюстроўваць сімвалы гэтай зямлі /помнікі стара- 

жытнай і новай гісторы і, памятныя знакі. помнікі зрхітэктуры, най- 

болыи цікавыя краявіды раена, здымкі летапісаў і старадрукаў, твораў 

пісьменнікаў-земліякоў, л істоў  франтавікоў і г. д ./.

Здымкі павінны адоавядаць назве к н іг і 1 адлюстроўваць усё- тое, 

штгс мае дачыненне да гістарычнай памяці народа. Яны не павіны быць 

штучна палітызаваныш, плакатнымі ці безаблічнымі. Глыбока нацыя- 

нальньія па аместу, здымкі павінны разглядацца як мастацкіа творы 1 

вьашкаць адпаведныя пачуцці.

Заувага:

1. Еадрыхтоўку калярсвых слайдоў па заяўках раённых камісій можа 

зыканащь Ыідвадаьецкі (^отадэнтр /220600, Мінек, вух Каржанеўскага,20/

* -23-
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2. Для раеиау, иго Оудуіхь супрацоўн і чаць з  выдавецтвам ЕалСЭ, 

такую работу выканаа фоттслуяба выдавецтва.

3. Фотаздаакі 1 слайды любых памераў, кепи са старых фотаздым- 

каў, рятуйаванне моха выкянарь Галоўная рздакшя фстаінфармацыі ЕЕЛТА 

/22СС30, Мінск, аул. Энгельса, 30. . Телефоны: 27-26-02, 27-25-78,

27-66-08/.

II .  Чорна-белыя фотаздьажі павінна сабраць і падрцхтаваць 

раенная камісія. Колькасць фотаздшкаў у меяах 500-600 штук, хаш 

можа баць 1 болей, у захежнасці ад аб’ ёму рукаліеаў, характеру і 

якасці фотаздшкау.

Важна; каб мясцсвыя фатографы, якія будуць рабіць фотарэпрадук- 

цыі, папярэдне пракансультаваліся ў спецыялістаў - -  мастацкіх рэдак- 

тараў выдавецтваў, наказалі пробныя фотаздьакі 1 толькі пасля гэтага 

приступал; да масавзга фотарэпрадуцыравання.

Асноўныя віды фотаі люстрации партрэты, пом н ік і  гісторыі і куль

туры, экспанаты архелапчньо; раскопак, музеяў, факсіміле рукапісзў і 

старадрукгу, малшкі, снввтныя здьмй і інш.

I I I .  Дня фвтографау.

1 . ДрукаЕаць на тонкай глявдавай лаперы. Кантраетнасць падбіра- 

ецца у залежнасці ад якасці атрьашага негатыва.

2. Па рабаванні да партратау — аеноўяага віду і люстраций: 

адбітак павінен быць памерам 47 х 70 ш . Кадрыроўка галавы залежыць 

ад формы, фаса, профіію і гадаўнога ўбору. Адлегласць па л ін і і  дачэй 

/ад вуха да вута/ складаа 27-28 л »

3. Для сюжзгных і лкстрчцый прадугледжаны каступныя памеры: на 

перпуп калонку тзксту кн!" "ІІьшць" — 36 або 95 мм. /па гарьсав- 

га іі/ . 2а 2 калоши — 176 мм па гарызаягалі /групавыя зеымкі і 

г. д./. йгвыня адбіткаў адвсльная, у залежнасці ад. сюжэтаў.



4. У выдавецтва неабходва представіць па кожным фотасгаэце, у 

тым л іку  партрзце, 3 адбіткі і негатыў. Усе адбіткі і кегатыў па 

кожным ешэце, партрзце павінны быць укладзены ў асобны канверт і 

падпісаны на канверце. Падпісваючы ^отаздымкі, трзба ўказваць разд- 

зел, від спісаў і г. д

Мэва хронік "Цамяць'*

Хронікі пішуцца на беларускай мове. Выклетзнне окладаюць афіцый- 

на-дзелавыя матзрьнлы /дак^ліенты дзяржаўкьіх устаноў, пратачолы, мет

рик]., уіазы, загады і інш./, вытрілкі з мастацкіх твораў, надіоаыыя 

па-руску. Ва рускай мове таксама друкувцца сшсы воінау Чырвонай 

Арміі, што загінулі на тэрыторыі раёна ў час абароны і вузвалення, 

каб імі маглі карыстацца чытачы, я к і я  жывуць 'за межамі Беларуси і не 

вадодаюць беларускай мовай.

Вытрьвш з газетных публікацый, навуковых прац, ыемуараў; п ісь- 

мьі; успаміны сучаснікау і інш., напісаныя па-руску, польску, нямец- 

ку, французску і г. д . , перакдадавцца на беларускую мову. /Пры гзтым 

робіцца епасылка на крыніцу арыгінала/.

Для перадачы каларыту пэўнай зпохі павінны вькарыстоўвацца 

факсіміле летапісау, мастацкіх твораў сярэднязечча, уступаў да 

рзді.гійных к н іг , жыцій святых, дыярьушў, дыпламатычных дакументау, 

граыат і г. д.

Падача рукапісаў 

Першапачаткова раённая камісія павікна прадставіць для азналм- 

лення ў Aprанізацыйка-метадычны цэнтр плач-яраспект будучага ру- 

капісу. Пасля яго ўхвалення рукадіс зноў перадаецца на прагляд у 

Цэнтр. Затым /пасля рзцэнзавашзя/ вяртаевда на дапрацоўку або /прь 

дрбрай якасці/ у выдавецтва

Рукапіс павшен бьвдь пададзены ў двух экземплярах /І-ы і 2-і/.

; “ 25- .



-2.6-

Фкгаадымкі павінйы быць раскладзены па раздэелах. Коашы здымак у 

кглькасці трох адбіткаў з негатывам у асобнш канверце. Ш дпіс  да 

здаажа павівен быць на канверце і на адньім з адбіткаў. У подпісе 

павінна быць наетупная інфармацыя: тэкетоўка, да якога раздзела ад- 

носіцца здымак, да якога спісу /сельсавета, вёекі/.

Раенная камісія ў  час рэдакцыйнай падрыхтоўкі рукапісу мола 

ўнссіць у яго пэўныя праўкі, удакдадненні, уносіць у  спюы новыя 

прозышчы, я к ія  бш і вьйўленк пазней, дапіеваць новыя біяграфіі сла- 

вутых земдякоў і іншую інфармаіыо, йто ўабагашць хроніку. Як 

правіла, такую работу лепш праьодзіць да здачы рукашсу ў набор або 

на стадыі першай карэктуры.

Раадік за работу над хрснікай "Памиць"

Аўтарскае ўзнагароджанне за налісанне нарыт аў, артькулаў, скда- 

данне дакументаў для кніг "Памяць" праводэіцца адпаведна Пастанове 

Савета Міністраў БССР М 36 ад 17.1.1989 г. па наступиых пазійыях: 

Раздзел 1.2. Арыгінальныя творы палггычнай, навуковай, вытвор- 

ча-тэхяічнай, вучзбнай і інш. літаратуры.

п. 1.2.2. Грамадсха-палітычныя літаратура. Стаўка аўтарскага ўз- 

нагарсджэяня аа аўтарскі и ст  /40 ООО знакаў/ ад 200 да 400 рублвў.

Заўвага; па г э п д  стауках ажадяўляецца аўтарскае ўвнагароджанне 

аа' асноў-ых ыагэрыялах хронік г і старычныя нарысы, артикулы, за- 

малбўкі 1 г. д.

1 аутарскі ліпт — 40 000 анакау ц* прмсладна 22 старонк; машы- 

нввіснага тэксту.

Раздзел 1.4. Эборнікі тзораў. 

п. 1.4.6. Эборгжі архіўных матэрьшау.

Аутарскаэ ўакагароддькне за I а. л. — ад 10 да 50 руб.

Па гэтай стгуиы алкщиулясцща разллк з тьаи стваральнікамі 

r a in ,  жто працавау у  архіве, падбіраючы там документы і  зниыя матэ- 

Рыялн альбо працавау у музеях, бібліятэкаг.
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. Раздзел 1.5. Бераклады творау:

п. 1.5.6. Ізшая літаратура:

Аутарекае ўзнагароджанне за I а  л. — ад 40 да 75 руб.

Гзта стаука для разліку з тыш, хто будзе праводзіць суцальны 

пераклад на беларускую мову матэрыялау, нашеачых на рускай мове.

Да ўвагі: стаука ўзнагароданння маданіетак за парадрук матэрш- 

лау адвольная: ад 50 1 болей кап. за старокку.

АСНАУНЫЯ АРХІВЫ, БІЕЛІЯГЭКІ, МУЗЕ!

ЦЕНТРАЛЬНЫ дзяржаўны архіў Настрычніцкай рэвалюцыі і сацы- 

ялістычнага буд ўніцтва Беларускай ССР (ЦДАКР БССР)

220030, Мінск, вул. Кірылы і Шфодзія, 4 /з кастрычніка па адре

су: вул. Крапоткіна; 55/, тзд. 22-15-83

Зберагаэ дакументы вьвкэйшых оргакаў дзяражаўнай улады і органаў 

дзяржаўнага кіравант,ч БСОР, рзспублікакскіх прафсаюзных, грамадскіх 

і геааік: атыўных арганізацый, Е>ІУ і навукова-даследчых устаноў, уста- 

ноў і арганізашй Чассзага ўрада Рас іі на тзрыторыі Беларус і , 

аеабістыя фонда дзярязўных 1 грамадскіх дзеячаў БССР з сакавіка 1917 

года да нашх дзён.

ЦЕНТРАЛЬНЫ дзяржаўны архіў кінафотафонадакумектау Беларусі 

/ЦДАК.ФФД БССР/

222720, Ш некая вобл., г. Дзяржынск, вул. Мопраўская, I, тзл. 

5-47-81

Зберагае хранікальна-дакументальныя фільмы, кіначасопісы, спец

выпуск:, к і налеталісы, дакументальныя здамкі і тэматычяыя алгомы, 

фотадакументы, хранікалыш-дакументалвныя і мастацкія гуказапісы. У 

іх  наказаны жыццё і побат беларускага сялянства канца XIX — пач. XX 

зг. , падзеі І-й  сусветнай вайны, Кастрычніцкай рзвадюцыі і грамад- 

зянскай вайны на тэрыторыі Беларусі, сацыялістычнае будауніцтва, ба- 

рацьба працоўных Заходняй Беларусі за ўз ’ яднанне з 5ССР, барацьба з 

нямецка- фашсдкіы і захопнікамі ў гады Зялікай Айчыннай вайны, аднаў- 

лёняе і разЕіцце зканемшз культуры рэспублікі.
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ЦЭНТРАЛЬЗЫ дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва Беларусі 

/ЦДАІШ БССР/

220004, Мінск, вул. Астроўскага, 4, тэл. 23-33-44 /з кастрычніка 

па адраеу: вуд. Крапоткіна, 55/

Зберагае дакументы, што маюць палітычнае, навуксвае і ярактычнае 

значэнне, адлюстроўвавць гісторыю разыцця беларускай літаратуры і 

мастаптва дарэвалюцыйнага і савецкага часу. У архіве асабіетыя фонды 

дзенчаў Л'.таратуры і мает&цтва, а таксама дакументы дзяржаўных уста- 

ноў гэтага профілю: творчых саюзаў, таварыстзаў, зыдавецтваў, рэдак- 

цый часоглсаў, тэатраў, кінастудый і інш.

ЦЭНГРАЛЬНЫ дзяржаўны гістарычны архіў Беларускай ССР /ЦДГА ECCF, 

220038, Мінск, вул. Казлова, 26, тэл. 35-11-76 

Захоўвае дакументы губернскіх, павятовш ; валасяых органаў 

кіраваяня, гасдадарча-зканамічнйх, фіяанеавых, жандарме :-;іх,

палідэйскіх, судовых, культурна-аеветных і іншых уетансў /асійскай 

імперыі на тэрыторыі былых Полацкай, Беларускай, Мал лё ус кай, 

Мінскай і Віцебскай губерняў /за 1772-1913/. старажытныя акты 

Вялікага княства Жтоўскага /15-18 ст./ , фамільныя фонды Радзівілаў 

1 іншых магнацкіх родаў, дакументы грамадскіх арганізацый, якія ад- 

люстроўвакшь развіццё народнай гаспадаркі і культуры Беларусі, анты- 

феадаль..ую і нацыянальна-вывваленчую барацьбу беларускага народа, 

падзеі рэвалоцві 1905-1907 і Дютаўскай 1917, развіцце грамадскай. 

палітычнай думкі на Беларусі 18 - -  пач. 20 ст.

У архіве захоўваюцда таксама матзрыяды Усерасійскага сельскага 

гаспадарчага і пазямелькага перашсу 1917 года. Гэта иадзвычай важ

ная і багатая крьшца вед&ў /звестак/ пра жьищё беларускай дарэвадю- 

□ыйнай вёсхі. Даетаткова адзяачыць, оіго адказы на пьгганкі па колмаму 

еяяянскаму двару ўтрымліваэдь 213 газіцый.
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ЦЭНТРАЛЬНЫ дзярлаўны петырычны архіў Ееларуекай OOP /ЦДТА ВРСР/ 

230023, Гродка, пл. Леніна, 2. тэл. 45-34-66 

Захоўвае дакументы губернскіх, павятовых і валаскых органаў 

кіравання, гасйадарча-эканамічных, фінанеавых, судовых, культур- 

на-асветных і іншых устакоў Расійскай імперыі ва тэры'орыі былой 

Гродзекскай і беларускіх пазетаў Віленскай губерняў /1802-1917/, д&- 

кументы, якія адлштроўваюць палітычнае, эканашчнае і культуряае 

дыццё, антыфеадальную і нацыякаяьна-вызваленчую оарацьбу беларуоксга 

народа 1 інш. Зб°рагаюцца планы гарадоў і мястэчак, адшністрацыйных 

і ярамысловых будынкаў Гродзенскай губерні.

ШНТРАЛЬНЫ дзяржаўны гістарычны архіў  СССР /ЦДГА СССР/'

190000, Ленінград, набярзхная Чырвонафлоцкая, 4.

Зберагае дакументы дакаетрычніцкага часу.. Захоўваюцца некаторыя 

беларусы'Я старадрукі, выданкі друкарні Мамонічаў у  В ільн і, дакумен- 

ты пра адкрыццё і дзейнасць пачатковых, сярздніх і спецыяльных школ 

1 ўстаноу Веларусі, у тым і ік у  іх  прафесарека-выкладчыцкі склад. За- 

хоўваюцца матзрыялы па гісторыі населеных пунктаў, сацыяльна-эка- 

намічным і культурным жыцці краю /фонд 1290, вопіс 6, Міністэрства 

ўнутраных спраў Расіі/ .

У архіье зберагаюццз таксама матэрьялы поа радаслоўную ККаліно- 

ўекага, А. Абуховіча і інйых беларускіх тсьменнікаў, пра рзвадшый- 

ную дзейнасць А Г'урыновіча, пра ахову нэкаторых помнікау старахыт 

насці на тзрытсрыі Беларусх.

ЦЭЕГТАЛіНЫ дзяржауны архіў отараяытных актаў ІДСА/

119817, ’Мэсква, вул. Вялікая Піірагоўская, 15 

ЗСерагае дакументы Іі-пач. 19 ст. Захоўваеша больная частка да- 

кументаў Вялікага княства ЛігоўскаГа, выданні Ф. Скарьіны, к н іг і , вы- 

дадзечыя ў друкарнях Віл ь н і , Еуі, Куцейна, Магілёва, Суцрасля, ірод- 

на.
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ЦЭНГРАЯЬШ деярэауны гістарычны архіў Літоўекай ССР /ЦДГА 

Літ.ССР/

232016, Вільнюс, вул. Абухова, 21. тэд. 76-47-09 

Зберагае матзрыялы над наавай "Радзізілаўская камісія" 

/асабістую перапіску князёў Радзівілау, мытэрыялы да натсання 

гісторыі роду Радзівілаў за 1460-1869 гг. і інш. — фонды 459, 

1280/; матэрыялы з архівау князёў Чапскіх /фонд 1253/, Агінскіх 

/фонды 1177, 1274/, Сэлегаў /фонд 1292/; матэрыялы Пінска-Тураўекага 

епіскапата за 1511-1935 г г . ; дакументы Лепельскай гарадской думы за 

1337-1658 г г . ;  Лідскай правінцкйнай кам ісіі за 1812-1857 г г . ; акты 

^арадскіх 1 судовых устаноў Мінскай губерні; асобньш дакументы па 

Ашыянскім, Браслаўекім, Брэсцкім, Ваўкавыскім, Гродзенскім, Коб- 

рыкскім, Лідекіы, Шнскім, Навагрудскім паветах і іншыя матэрыялы. 

ЗЭНГРАЛЬЕЫ дзяржаўны гістарычнн архіў Украінскай СС? /ЦДГА ўССР/ 

252601, Кіеў, вул. Саломенская, 24. Тэх  77-36-69 

Эберагае некаторыя матэрыялы з архіваў князёў Сапегаў /фонд 48/. 

князёў. Радаівілаў /фонд 257/; дакументы Веларускай грэка-уніяцкай 

кансісторыі /фонд 972/, Дітоўскай грэка-уніяцкай духоўнай канейсто-. 

рыі /ы. Яыров; чы Сдокімскага ўезда Рродзенскай губерні - -  фонд 

1199/; асабіеты фонд М. Дбўнара-Залсльскагэ /фонд 262/ і іншыя матэ- 

рьаш*.

Варта таксама карысташда кнігай "Дакументы па гіеторыі Беларусі, 

якія збераганцца ў нэктральні/. дзяржауных архівах СССР’ /Ма., БелСЭ, 

1990 г . ; серья "Энцыкдапедычная бібдіятзчка "Беларусь” ’ '/.

Дзярдаўная б ібліягзка БССР іма У. I. Лэніна

220636, гіінск, вул. Чырвоааармейская, 9. тзл. 22-78-49

Урадавая б ібліятэі®  імя А. ІіГоркага

220010, Мінск, Дом урада

вундаме ттадьная бібліятэка імя Я-Еоласа

220601, Шнек, аул. СурганаЕа, 15



Бібліятэка Беларускага дзярйаўнага універсітзта іыя Леніна

220080, Мінек, Універсітзцкі гарадок, галоўны корпус

Брзсцкая абласная бібліятзка імя А. М. Горкага

22400С, Врзст, бульвар Шаучэнкі, 48

Віцзбская абласная бібліятэка імя У. I. Леніна

210000, Віцебск, вул. Леніна, 8-а

Гомельская абласная бібліятэка імя У. I. Леніна

246000, Гомель, вул. Чырвонаармейская, 2

Гродзенская абласная Сібліятэка імя Я.Ф. Карекага

230000, Гродна, вух Парыжскай камуны, I

Ыагілёуская абласьая бібліятэка іыя У. І.Лгніна

212675, Матілёў, вул. Крыленкі, 8

Дзяряауная бібліятэка СССР Імя У. 1. Леніна

121019, Масква, пр. Калініна, 3
• * ' - .

Дзяржаўная публімная б ібліятэка імя IL Я. Салтыкова-Шчадрына 

191011, Ленінград, вул. Садовая, 8

Вавуковая б ібл іятэка Вільнкскага даярлаунага універсітэта ім я

В. Капсукаса

232633, Вільнвс, вул. Ун.версітзцкая, 3 

Дзярхаўная рэспубліканская б ібліятэка Літоўскай ССР 

232635, Відьнюс, пр. Леяіна, 51

Дзяржаўнь музей БСОР -•

220050, Ыінск, вул. К Маркса, 12, тзл. 22-36-65, 22-90-87 

Музей гісторыі Вялікай Мчынай вайны

220050, Мінск, Ленінс.кі праепект, 25а, тзл. 2°-25-89, 22-76-35,

22-45-65

Дзяркауны музей народнай архітэктуры і бьггу

220029, Шкск, вул. 3. Вашкевич, 3, тзл. 34-32-92

Літаратурны музей Янкі Купалы

220600, Мінск, вул. Я.Купалы, 4, тэл. 27-79-43-

Іітарагурны музей Якуба Колаеа

220072, Мінек,. IfeHiHCKi пр., бба, тэл. 39-45-84
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Варта таксама карыетацца ш атлік ім і матаршламі пра нашх ана- 

каыітых земля ксў, публікацыямі па гісторыі, культуры, іфаязнаўству, 

зтнаграфзі. фальклору і інш. , змешчапнмі ў беларускім перыядычным 

друку за апошнія гады — vaeonicax "І'одымя” , "Маладосйь", "Спадчы- 

на", "Беларусь", "Неман"; газетах "Літаратура і мастацтва", "Чырво- 

ная змена", "Звязда", а таксама новых выданкях грамадскіх ар- 

ганізацій. У гэтых публікацыях можна знайсці многа той праўды, якая 

стада вядомай беларусхаму народу толькі сёння, яны вызвалены ад ідз- 

алагічных напластазанняў.
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СШС РЭСПУШІКАШКІХ ВВДЙШСГВ6Ў, 

як іа  зай щ &в а ш ; за  раенаш  ш й р у с і  

тш в д а в ш  х р с в т  " пдійяь”

"БелСЭ?1 — 2206Ш , Швек, вул. Скарьаш, 15а, т з л .: гахрзд .

32-34-33, приёмная 39-47-67.

г. Врзет і раёмы- Брэсцкай вобдаеці: І&ргнаыцкі, Брэсдаі, Гав- 

цавіідсі, Драгічывскі, Іванаўскі, Івацэвіцкі-, Лукі аеккі, Ш аскі, Пру- 

жанскі.

г. Віцебск і рааны Війебокай вобдасці; Арванекі, Еетнковіш іі, 

Ераслаўскі. Верхнядзвінскі, Віпебскі, Гдьйоакі, Дэкшцкі, .йубро- 

венскі, Лёаненскі, ГЬлавкі, Расонскі, Увацкі.

г. Гомель і  равны. Гоьаельскай вобласці: Веткаўскі, Гомельсгсі,

Ідобівскі, Калінкавіцкі, Лоеўскі, Рагачоўскі, ЗЬйніцкі.

г. Гродна і раены ГродгенскаЛ во&ввці: "лмянскі , Ваўкавыскі, 

Воранаўскі, Гродвекскі, Ззльвенекі, Іўеўск і,' Л ідск і, Вавагрудскі, 

Сдонімскі, Шчучшскі.

г. Магілёў і раёны Магілёўскай воблаеці: Ас іп о в іц к і, Кдічаўокі, 

Кругдянскі, Крычаўскі, Мсціслаўекі.

г. Мінск і раёны Мінскай вобласці: Барысаўскі, Бярэзінскі, Ка- 

пыльекі, Крупскі, Лябаяекі, Маладзечанекі,. Мінскі , Ня с в іж с к і, Еу- 

хавіцкі, Смалявіцкі, Уадвенскі.

"Беларусь" — 220600, іііьек, пр. Кашрава, 11: гзл. приёмная

23-87-42, дыр. 23-77-34, гахрэд. 23-89-22.

Гомельская ваСласцы Акцябрскі, Ельекі, Кармянекі. Лельчыйкі, 

Мааырекі, Зараудянскі, Рзчшда, Сзетлагорскі, Чачэрскі.

Брэслхая вобласць- Стодінскі.

"адийвая акода" — 2206СО, ійяск, пр. Мэшзрага, ц  тэл. і  

дрыёмная 23-95-68, дырэкяар.23-54-15, тал, рэд. 23-40-07.

Магілёўскзя воблаець: ЕаСруйскі, Вяліеніцкр, Горацкі-, Кіраўскі,

'& іусч», Ч&рыеаўскі.

Йівсгаг воблаад-. Сдуадсі, Старадарпжкі, етаўбйоўскі. .
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"Мастацкая літаратура" - -  220600, Мінск, пр. Машэрава, 11, тэл .: 

приемная 23-48-09, дырактар 23-83-63, гал. рэд. 23-82-51.

Гомельская вобласць: Брагінскі, Еуда- Кашалёўскі, Добрушскі.

Мзнекая вобласць; Валожынскі, Вілейскі, Клецкі, Мядзельскі, Чэр- 

венскі.

Магілёўская вобласць; Касцкковіцкі.

"Навука і тэхніка" - -  220600, Мінск, вул. Йодзінекая, 18, т з л .: 

дырэктар 63-76-18, гал. рэд. 63-76-16

Віцебекая вобласць: Гарадоцкі, Лепельскі, Шёрскі, Пастаўскі,

Сенненскі, Чашніцкі, Шіркаўшчынскі.

Магілёўская вобласць: Глускі.

Мінекая вобласць: Дзяржьшскі.

"Полымя” — 220600, Мінск, пр. Ыашэрава, 11, тэл.: приёмная

23-61-84, дырэктар 23-61-84, гал. рзд. 23-95-24.

Гродзенекая вобласць; Астравецкі, Верастазіцкі, Карэлііжі, Мас- 

тоўекі, Свіслацкі, Омаргонскі.

Магілёўская вобласць: Краснапольскі.

Мінская вобласць: Салігорскі.

"Універсітэцкае" --  220600, Мінск, пр. Машэрава, 11, тэл .:'

приемная 23-58-51. дырактар 23-58-51, гал. рзд. 23-98-10.

Гродзенекая вобласць: Дзятлаўскі.

Магілёўская вобласць: Клімавіцкі, Слаўгарадскі, Шклоўскі,

Хоцімскз.

Мінская вобласць: Лагойскі.

"Урадявй" — 220600, Мінск, пр. Маыэрава, 11, тэл .: приёмная

23-64-94, дырэктар 23-64-94, гал. рэд. 23-04-38.

Брэсцкая вобласць: Хабінкаўскі, Камянецкі, Кобрынскі, Ыаларыцкі.

Гомельская вобласць: Жыткавіакі, Петрыкаўскх.
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АРГАНIЗАЦЫЙНА-VETАДЫЧпЫ ПЗНТР 

ПА ВЬЩАННЮ ГIС ГОРЫКА- ДАКУМЕНГ АЛЬНЫХ XPOHIK 

"ПАМЯЦЬ”

220617, Мінск, ГСП, праспект Машэрава, 11, Дзяржчймдрук ECCF 

тэ.П: 23-58-25 . 23-61-36,' 23-67-18 , 39-40-94.

Кіраўнік Цэнтра - Аляксандр Дявонавіч Петрашкевіч, канд. г іст . 

навук, член СП БССР, Тэл. 23-61-86.

• Галсўны рздшсгар - Уладзімір Барысавгч Ламека, т-эл. 23-61-86. 

Галоўны метадыет - Анатоль Паўлавіч Ярохін, тэл. 23-67-18.. 

Вядучы рэдактар - Міхась Захаравіч Башлакоу, лен ОН БССР, тэл.

23-61-86.

Рэдактар - Георгій Канстанцінаыч К ісёлёў ,. тзл. 39-40-94. 

Рэдактар - Драбозіч Іюбоў Міхайлаўна, тэл. 34-46-97.

Складальнікі

Пэтрапкевіч A.JL /кіраўнік цэнтра/, Башлакоў ML 3. , Ки^члеу Г. К ., 

Лімека У. В.
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