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Клецкі раённы выканаўчы камітэт 

Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі 

 

праводзяць у Клецку 21 верасня 2018 г. 

Навукова-практычную канферэнцыю  

“БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ”  

 

Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія 

валодалі зямлѐй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю 

Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў 

яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў 

крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай 

справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на 

плацѐжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццѐ аграрнага сектара.  

 

 

Праблемнае поле канферэнцыі:  

1. Эдвард Вайніловіч (1847-1928): асноўныя моманты біяграфіі. 

2. Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем. 

3. Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і 

перспектывы. 

4. Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча. 

5. Гісторыя Клецка і Клецкага краю. 

6. Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю ХІХ – 

першай трэці ХХ ст. 

7. Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.  

8. Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).  

9. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст. 

Навукова-практычная канферэнцыя пройдзе 21 верасня 2018 г. у г. Клецк 

Мінскай вобласці. 

Выдаткі за кошт камандзіруючага боку. 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 верасня 2018 г. на 

электронны адрас е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Кантактны тэлефон 

(8017)284-18-39. 

 

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-

mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты: 

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку. 

2. Месца працы, пасада. 

3. Навуковая ступень і навуковае званне. 

4. Назва даклада 



5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага 

пункта), e-mail. 

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у 

канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі. 


