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АРГКАМІТЭТ
навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч»
Каваленя
Аляксандр Аляксандравіч
Шубскі
Аляксандр Мікалаевіч
Лакіза
Вадзім Леанідавіч

акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і
мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
старшыня Г лыбоцкага раённага выканаўчага
камітэта;
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных
навук, дацэнт;

Тарасевіч
Таццяна Леанідаўна

намеснік старшыні Г лыбоцкага раённага
выканаўчага камітэта;

Карніловіч
Людміла Фёдараўна

начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі Глыбоцкага раённага выканаўчага
камітэта;

Пуцік
Уладзімір Станіслававіч

Завальнюк
Уладзіслаў Мацвеевіч

дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і
Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;

Ціхановіч
Мікалай

ксёндз, доктар, дэкан Глыбоцкага дэканату, пробашч
парафіі Святой Тройцы ў Глыбокім;

Салаўянаў
Андрэй Пятровіч

вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Унучак
Андрэй Уладзіміравіч

загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат
гістарычных навук;

Анофранка
Наталля Васільеўна

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Новік
Наталля Яўгенаўна

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ганчарэнка
Кірыл Дзмітрыевіч

малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАН Беларусі.
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П АРАДАК ПРАЦЫ КАН ФЕРЭН Ц Ы І
25 В Е Р А С Н Я
645

- выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Глыбокае ад
Чырвонага Касцёла (г. Мінск, вул. Савецкая, 15)

1000

- выстава “Малой радзіме прысвячаецца”

1030

- адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне

1230

- аглядная экскурсія па г. Глыбокае

1300

- перапынак на абед (г. Глыбокае, вул. Леніна, 131)

1400

- праца па секцыях

1630

- урачыстае закрыццё працы канферэнцыі, падвядзенне вынікаў і
ўзнагароджанне (г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)

1800

- вячэра (г. Глыбокае, вул. Маскоўская, 81)

1930

- ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў г. Мінск
Рэгламент працы:
даклад на пленарным пасяджэнні - 15 хвілін,
на секцыі - 10 хвілін.

25 В Е Р А С Н Я
10:30 - 12:30

АДКРЫ Ц Ц Ё К А Н Ф ЕРЭ НЦЫ І
(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)
Прывітальнае слова старшыні Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта
Аляксандра Мікалаевіча Шубскага.
Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вадзіма
Леанідавіча Лакізы.
Прывітальнае слова епіскапа Полацкага і Глыбоцкага Ігнація.
Прывітальнае слова біскупа Віцебскай дыяцэзіі Алега Буткевіча.
Прывітальнае слова равіна Віцебска Малкіеля Гаргодзэ.
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П Л ЕН АРН АЕ ПАСЯДЖ ЭННЕ
(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)
1. Бажанаў Уладзімір Аляксандравіч - доктар гістарычных навук,
прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тема доклада: Эдвард Войнилович: жизнь для людей.
2. Унучак Андрэй Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Глыбоччына на старонках газеты «Наша Ніва»
(пачатак X X ст.).
3. Шарыпкін Рыгор Леанідавіч - настаўнік Залескай дзіцячай садсярэдняй школы Г лыбоцкага раёна.
Тэма даклада: Свята-Пакроўская царква ў в. Бушыкі: старонкі
гісторыі, духоўнасці і асветніцтва.
4. Катовіч Павел - вучань Залескай дзіцячай сад-сярэдняй школы
Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: Касцёл у вёсцы Залессе: гісторыя, якую мы страцілі.
5. Рымдзёнак Максім - вучань Падсвільскай яслі-сад - сярэдняй школы
Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: Страчаныя святыні Глыбоччыны.

СЕКЦ Ы Я 1
(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)
14:00 - 16:00
Мадэратары
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАНБеларусі;
Даўгач Таццяна Валянцінаўна, кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
1. Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна - кандыдат гістарычных навук,
вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН
Беларусі; Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч - малодшы навуковы
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна.
2.

Чараўко Віктар Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук,
загадчык кафедры сацыяльных камунікацый, дацэнт кафедры гісторыі
і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Грунтовыя могільнікі позняга сярэдневякоўя - ранняга
новага часу каля вв. Івесь і Доўгае Глыбоцкага раёна (па матэрыялах
археалагічнага вывучэння 2010-2015 гг.).
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3.

Шынкевіч Павел - вучань Азярэцкай дзіцячай сад-сярэдняй школы
Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: Азярцы: ад панскага маёнтка да аграгарадка
(сацыяльна-эканамічная гісторыя).

4.

Крывёнак Сняжана - вучаніца Карабоўскай дзіцячай сад-сярэдняй
школы Г лыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна.
Тэма даклада: Род Акуш каўу гісторыі вёскі Канстанцінава.

5.

Хайноўскі Аляксандр Вітальевіч - старшы навуковы супрацоўнік
Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея.
Тэма даклада: Род Корсакаў і яго роля ў сацыяльна-эканамічным і
палітычным жыцці Глыбоччыны.

6.

Кажанеўская Маргарыта Генадзеўна - магістр гістарычных навук,
навуковы супрацоўнік Музея гісторыі і культуры габрэяў Беларусі.
Тема доклада: Еврейская история Глубокого: память и наследие.

7.

Коц Аляксей Леанідавіч - магістр гістарычных навук, старшы
выкладчык кафедры гісторыі і турызма Полацкага дзяржаўнага
ўніверсітэта.
Тэма даклада: Да пытання аб архітэктуры габрэйскіх дамоў у в. Зябкі
Глыбоцкага раёна.

8.

Даўгач Таццяна Валянцінаўна - кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Глыбоччына пасля аграрнай рэформы 1861 г.:
сацыяльныя канфлікты.

9.

Мадатаў Радзівон Міхайлавіч - магістр гістарычных навук, аспірант
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Дзейнасць Глыбоцкага аддзела Віленскага таварыства
сельскай гаспадаркі.

10. Дашкевіч Алена Генадзьеўна - кандыдат гістарычных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Глыбоцкі край у гады польска-савецкай вайны (1919
1921 гг.).
11. Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч - кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навуковадаследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.
Тэма даклада: Дзісненска-Глыбоцкі край у віхуры войн і рэвалюцый
(1914-1921 гг.).
12. Булаты Павел Юр’евіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт
кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Інстытута менеджменту
спорту і турызму.
Тэма даклада: Турыстычныя маршруты Віленшчыны міжваеннага
часу (па матэрыялах выдання «Przewodnik turystyczny po Wilenszczyznie
i Nowogrodczyznie», 1934 г.).
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13. Мядзелец Ганна - вучаніца Глыбоцкай раённай гімназіі.
Тэма даклада: Імёны славутых землякоў у назвах вуліц роднага горада
Глыбокае.
14. Хайноўскі Сяргей Алегавіч - настаўнік Удзелаўскай дзіцячай садсярэдняй школы Г лыбоцкага раёна.
Тема доклада: Система народного образования Глубокского района в
послевоенный период (1944-1950 гг.).
15. Кедрык Таццяна Васільеўна - старшы выкладчык Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Вусныя ўспаміны жыхароў Глыбоччыны як
гістарычныя крыніцы.
16. Русецкая Эвеліна Уладзіміраўна, Дзенісюк Зміцер Анатольевіч,
Бакуновіч Андрэй Аляксеевіч, Драгун Анастасія Яўгенаўна,
Зяноўка Яўгенія Сяргееўна, Гецэвіч Юрый Станіслававіч супрацоўнікі Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН
Беларусі; Унучак Андрэй Уладзіміравіч, Анофранка Наталля
Васільеўна - супрацоўнікі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Вядомыя мясціны Глыбоцкага краю ў аўдыягідзе
KrokApp.
Дыскусія
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СЕКЦ Ы Я 2
(Сярэдняя школа № 1 імя П.В. Сухога,
г. Глыбокае, вул. Дзяржынскага, 43)
14:00 - 16:00
Мадэратары
Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Пазднякоў Валерый Сямёнавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык
аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута
дакументазнаўства і архіўнай справы.
1.

Саўліч Людзміла Іванаўна - дырэктар Падсвільскай яслі-сад сярэдняй школы Г лыбоцкага раёна.
Тема доклада: Православный крест в жизни христианина.

2.

Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч - кандыдат гістарычных навук,
ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску.
Тэма даклада: Рэлігійна-маральныя аспекты грамадска-палітычнай
дзейнасці Эдварда Вайніловіча.

3.

Зянюк Раіса Уладзіміраўна - кандыдат гістарычных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Ордэн кармелітаў босых у сацыякультурным жыцці
Глыбокага (канец XVIII - X IX ст.).

4.

Пазднякоў Валерый Сямёнавіч - кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага
інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.
Тэма даклада: Тайная аперацыя па перанясенні мошчаў св. Юстына
(Мядзел, 1834 г.).

5.

Васовіч Сяргей Міхайлавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тема
доклада:
Культурно-просветительская
деятельность
Виленского Свято-Духовского православного братства во второй
половине X IX - начале X X в.

6.

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч - кандыдат гістарычных навук,
дацэнт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Стараверы на беларускіх землях Віленшчыны (другая
палова Х ІХ - першая трэцьХХст.).

7.

Сыцько Кірыл Валер’евіч - кандыдат гістарычных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Kilka wiadomosci o OO. Franciszkanach w Udziaie»
айца Тадэвуша Рагалі-Завадскага як гістарычная крыніца.
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8.

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна - магістр тэалогіі, кандыдат
гістарычных навук, дактарант Люблінскага Каталіцкага ўніверсітэта
Яна Паўла II.
Тэма даклада: Каталіцкі касцел на Глыбоччыне ў першай трэці
X X ст.

9.

Булатая Вікторыя Юр’еўна - магістр філалагічных навук, аспірант
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: Адлюстраванне канфесійнага становішча на
Віленшчыне ў матэрыялах праваслаўнага часопіса «Царква і народ»
(1932-1933 гг.).

10.

Фёдараў Ігар Віктаравіч - навуковы супрацоўнік Глыбоцкага
гісторыка-этнаграфічнага музея.
Тэма даклада: Старонкі з гісторыі капліцы Святога Міхаіла на
Дуброве.

11. Юргель Лізавета - вучаніца Глыбоцкай раённай гімназіі.
Тема доклада: Паломнический маршрут по православным святыням
и памятным местам города Глубокое.
12. Доўнар Антон Міхайлавіч - магістрант Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тема доклада: Туристический и паломнический комплекс в деревне
Мосар как памятник историко-культурного наследия Витебской
диоцезии.
Дыскусія
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СЕКЦ Ы Я 3
(Глыбоцкая цэнтральная раённая бібліятэка,
г. Глыбокае, вул. Фрыдрыха Энгельса, 41а)
14:00 - 16:00
Мадэратары
Талмачова Святлана Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка;
Анофранка Наталля Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
1. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага
эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Неакладныя зборы ў беларускіх губернях Расійскай
імперыі (першая паловаX IX ст.).
2. Філатава Алена Мікалаеўна - кандыдат гістарычных навук, вядучы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: С ям’я ў штодзённым жыцці розных слаёў насельніцтва
беларуска-літоўскіх зямель. 1772-1860 гг.
3. Траскевіч Рафаэл Рафікавіч - студэнт 3 курса гістарычнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя
М. Танка.
Тема доклада: Орша в войне 1812 г.
4. Анофранка Наталля Васільеўна - кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН
Беларусі.
Тэма даклада: Барацьба з рабаваннямі ў Віцебскай губерні (1833
1834 гг).
5. Лепеш Аксана Васільеўна - кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тема доклада: Экономическая модернизация помещичьей деревни в
западных губерниях Российской империи в середине X IX в.
6. Трасцян Ірына Мікалаеўна - кандыдат гістарычных навук,
выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя
М. Танка.
Тема доклада: Институт генерал-губернаторства на территории
Беларуси (1856-1862 гг.).
7. Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч - аспірант кафедры гісторыі Беларусі
новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Прысутнасць «нядобранадзейных» асоб на тэрыторыі
Віцебскай губерні ў 1862 г.
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8. Талмачова Святлана Аляксандраўна - кандыдат гістарычных
навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх
народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя
М. Танка.
Тэма даклада: Удзел міравых пасрэднікаў ў рабоце паверачных камісій
у Беларусі (60-я гг. Х І Х ст.).
9. Крэнць Максім Аляксандравіч - магістр гістарычных навук,
аспірант
гістарычнага
факультэта
Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта.
Тэма даклада: Кантрыбуцыйныя зборы і эканамічныя абмежаванні ў
дачыненні да буйных землеўладальнікаў на тэрыторыі Беларусі (1863
1896 гг.).
10. Жытко Анатолій Паўлавіч - доктар гістарычных навук, прафесар
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Праблема аднаўлення дваранскіх выбараў у 9-ці заходніх
губернях (70-я гг. ХІХст).
11. Новік Наталля Яўгенаўна - кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тема доклада: Проведение исследований в области аграрной науки в
сельскохозяйственных учебных заведениях Беларуси (вторая половина
X IX - начало X X в.).
12. Пуцік Уладзімір Станіслававіч - кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Д а пытання аб грамадзянскіх правах у праграмных
дакументах палітычных партый Расійскай імперыі ў пачатку Х Х ст.
13. Байголаў Ягор Аляксандравіч - магістр гістарычных навук, аспірант
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Удзел чальцоў сельскагаспадарчых таварыстваў у
рэвалюцыйных працэсах пачатку X X ст.
14. Бабіч Аксана Юр’еўна - выкладчык Полацкага дзяржаўнага
ўніверсітэта.
Тэма даклада: Традыцыйныя ўяўленні беларусаў, звязаныя з
выкарыстаннем лясныхрэсурсаў (X X - пачатакXXI ст.).
16:30 - 17:30

П А Д В Я Д З Е Н Н Е В Ы Н ІК А Ў К А Н Ф Е Р Э Н Ц Ы І
(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)
220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66;
Тэл.: (+375-17) 284-18-01;
Факс: (+375-17) 284-28-16;
е-mail: nasb@presidium.bas-net.by;
http://nasb.gov.by.
Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь,
якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і
прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках
прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і
мастацтваў.
Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне
і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць
дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне
даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах,
выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным
забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя
функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.
Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі з ’яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які
аб’ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і
дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і
ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе
звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага
персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737
кандыдатаў навук.
Асноўнымі
навуковымі
і
навукова-арганізацыйнымі
падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з ’яўляюцца
аддзяленні Акадэміі навук, якія аб’ядноўваюць акадэмікаў і членаўкарэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі,
каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН
Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў:
Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне
гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук;
Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізікатэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І
МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ
Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74;
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;
http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.
Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук
БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у
розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі
даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з ’яўляюцца механізмы
фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльнаарыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя
працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы
развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага
прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання
беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.
У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі;
гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП
«Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і
16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных
за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у
тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1;
Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70;
e-mail: ii@history.by; http://history.by.
Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са
старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.
Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут
удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых
праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі
цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі,
Сербіі і інш.
Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні
сацыяльна-эканамічнага,
грамадска-палітычнага,
дзяржаўнага,
нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва
Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні,
практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай
спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў
НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай
навуковай дакументацыі.
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Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:
- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі,
антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі,
геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя
археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон
аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп
насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым
вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыкакультурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых
праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па
профільнай дзейнасці інстытута;
- падрыхтоўка
навуковых
і
навукова-папулярных
выданняў,
фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых
сталоў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз
аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.
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ГЛЫБОЦКІ ГІСТОРЫКАЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ
211800, г. Глыбокае, вул.
Фрыдрыха Энгельса, 24;
Тэл./факс: (+375 02156)
2-33-70; 2-38-28;
e-mail: glubmusej@tut.by;
http://glubmusej .by

Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей з ’яўляецца вядучай
установай рэгіёна, дзейнасць якой накіравана на даследаванне,
захаванне, прэзентацыі і трансляцыі гістарычнай і культурнай
спадчыны Глыбоцкага краю.
Заснаваны 31 жніўня 1992 года.
У структуры Дзяржаўнай установы культуры «Глыбоцкі
гісторыка-этнаграфічны музей» знаходзяцца два аб'екты (Глыбоцкі
гісторыка-этнаграфічны музей, культурна-дэндралагічны комплекс в.
Мосар), якія прадстаўлены стацыянарнымі і зменнымі экспазіцыямі і
выставамі, ландшафтным паркам з малымі архітэктурнымі формамі.
Музейны фонд складаецца з 19 калекцый і налічвае звыш 13 000
адзінак асноўнага фонду і больш за 2 000 навукова-дапаможнага.
Асноўныя напрамкі дзейнасці:
- правядзенне навуковых даследаванняў і экспедыцый з мэтай выяўлення
і збору прадметаў музейнага значэння;
- камплектаванне, ўлік і захаванне музейных фондаў;
- фарміраванне аўтаматызаванага банка дадзеных музейных прадметаў і
калекцый;
- навуковая інвентарызацыя і каталагізацыя музейных прадметаў і
калекцый;
- распрацоўка навуковых канцэпцый экспазіцыйнай, выставачнай,
даследавальнай, культурна-асветніцкай, адукацыйнай і выдавецкай
дзейнасці;
- навуковае і мастацкае праектаванне, стварэнне на аснове музейных
фондаў экспазіцый і выстаў;
- ажыццяўленне
культурна-асветніцкай
і
культурна-адукацыйнай
дзейнасці, папулярызацыя музейных прадметаў, у тым ліку, шляхам
публічнага іх прэзентавання, публікацыі адпаведных матэрыялаў;
- правядзенне навукова-практычных семінараў і канферэнцый, іншых
імпрэз у сферы музейнай справы;
- экскурсійнае і даведачна-інфармацыйнае абслугоўванне наведвальнікаў.
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Для запісаў
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Для запісаў

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае
развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік членкарэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар
А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы
кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).
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