
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ 
 

Шаноўныя калегі! 
У 2015 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі 

рыхтуе да выдання 13 выпуск зборніка 
«АРХІВАРЫУС» 

Публікацыі прымаюцца па наступных раздзелах: 

І. Архівазнаўства. 
ІІ. Публікацыі і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў. 
ІІІ. Крыніцазнаўства. 
IV. Гісторыя 
V. Рэгіянальная гісторыя і мікрагісторыя. 
VІ. Генеалогія і геральдыка.  
VIІ. Навукова-даведачны апарат, забеспячэнне захаванасці і ўліку архіўных дакументаў. 
VIІI. Постаці архівістаў. 
ІХ. Хроніка і бібліяграфія. 
 
Тэрміны здачы артыкулаў да 30 чэрвеня 2015 г., 
якія просьба дасылаць альбо прыносіць па адрасу: 
220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55, каб. 30,     
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, тэл. 392-64-58, archivaryus@niab.by 
  
 
Патрабаванні: 
Аб’ём артыкула не павінен перавышаць больш за 20 тыс. знакаў, аб’ём публікацыі дакументальных крыніц – 40 тыс. 
знакаў.  
Шрыфт Times New Roman, кегль 14 пунктаў, праз 1,5 інтэрвала, палі верхняе і ніжняе па 2 см, левае 3 см, правае 1,5 см. 
 
Афармленне: 
1) Звесткі пра аўтара: прозвішча, імя і імя па бацьку, навуковыя ступень і званне, пасада. 
2) Назва (без двукосся) і тэкст артыкула, у якім двукоссі пажадана ставіць такія – «…». 
3) У дадатку дакументы № 1, 2, 3 і г. д. (калі патрэбна). 
Артыкул забяспечваецца анатацыямі на беларускай (рэзюме) або рускай (резюме) мовах у залежнасці ад мовы 
артыкула, а таксама на англійскай (summary) мове аб’ёмам 100–150 слоў. 
 
У адпаведнасці з правіламі ВАК у тэксце спасылкі з пазначэннем нумара і аркуша падаюцца ў квадратных 
дужках на крыніцы і літаратуру, змешчаныя ў канцы артыкула ў асобным спісе, напрыклад: 

<Тэкст> 
Сведения о митрополите были дополнены данными «Каталога русских архиереев-обновленцев», 

опубликованного в новой редакции в составе сборника «”Обновленческий” раскол» [1, с. 736–737], на основании 
материалов базы данных «Епископы и епархии периода гонений на Церковь (1917–1955 гг.)» [2], а также «Общего 
алфавитного списка православных епископов и раскольнических иерархов 1917–1946 гг.» [3]. В 1928 г., когда его 
вывели из состава Белорусского Синода и перевели на Крымскую кафедру, он захватил с собой часть документов 
архива Синода [4, л. 95 об.]. 

Обновленцы выступили против восстановления патриаршества в 1918 г., за установление лояльных отношений с 
Советской властью и изменение традиционных форм религиозной деятельности, не затрагивающих при этом основ 
вероучения и культа [5]. 
Крыніцы і літаратура: 
1. Мануил (Лемешевский), митр. Каталог русских архиереев-обновленцев: Материал для «Словаря русских 

архиереев-обновленцев» (1922–1944 гг.) // «Обновленческий» раскол (Материалы для церковно-исторической и 
канонической характеристики) / Сост. И. В. Соловьев. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2002. – С. 607–981. 

2. Епископы и епархии периода гонений на Церковь (1917–1955 гг.): База данных [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pstbi.ru/cgi-bin/code.exe/episk.htm?ans. – Дата доступа: 11.01.2010. 

3. Общий алфавитный список православных епископов и раскольнических иерархов 1917–1946 гг. // В кн.: Акты 
Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы и переписка о каноническом 
преемстве высшей церковной власти, 1917–1943: Сборник в 2-х частях / Сост. М. Е. Губонин. – М.: Республика, 
1994. – 559 с. 

4. НИАБ (Национальный исторический архив Беларуси). – Ф. 2786 (Белорусский православный священный синод). – 
Оп. 1. –  Д. 335. – Протоколы заседаний Синода. 03.1928 – 09.1930.  

5. Абнаўленцы // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 
2001. – С. 7. 

За дакладнасць звестак, цытат і спасылак у артыкулах адказнасць нясуць аўтары. 


