
 

 



 

 



 

 

АРГКАМІТЭТ 
Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Рыжскі мір 1921 года 

ў лёсе беларускага народа (да 100-годдзя заключэння)» 

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-

сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў 

НАН Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных 

навук, прафесар (старшыня). 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – дырэктар Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (намеснік старшыні). 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – рэктар Акадэміі 

кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – намеснік 

дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 

Дашкевіч Алена Генадзеўна – намеснік дырэктара 

Інстытута кіраўніцкіх кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай 

рабоце і сацыяльных пытаннях Акадэміі кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт. 

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па 

агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт. 

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч – загадчык 

цэнтра гісторыі Беларусі канца XVIII–ХХІ стагоддзяў 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт. 
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Траццяк Сяргей Аляксандравіч – загадчык 

аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 

Мазец Валянцін Генрыхавіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Несцяровіч Мікалай Барысавіч – вядучы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук. 

 

РАБОЧАЯ ГРУПА 

 

Капліеў Аляксей Аляксандравіч – старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук. 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч – навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч – малодшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

18 сакавіка (чацвер) 

 

10.00 – Рэгістрацыя ўдзельнікаў. 

 

11.00 – Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне. 

 

13.00 – Абед. 

 

14.00 – Працяг пленарнага пасяджэння. 

 

19 сакавіка (пятніца) 

 

10.00 – Працяг пленарнага пасяджэння. 

 

13.00 – Абед. 

 

14.00 – Працяг пленарнага пасяджэння. 

 

15.30 – Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі. 
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ЧАС І МЕСЦА РАБОТЫ  

КАНФЕРЭНЦЫІ 
(г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі) 

 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў. 

Час правядзення: 18.03.2021 г.: 1000 – 1100. 

Месца правядзення: Фае другога паверху. 

 

Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне. 

Час правядзення: 18.03.2021 г.: 1100 – 1300. 

Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(пакой 223). 

 

Працяг пленарнага пасяджэння. 

Час правядзення: 18.03.2021 г.: 1400 – 1730;  

19.03.2021 г.: 1000 – 1300, 1400 – 1530. 

Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(пакой 223). 

 

Закрыццё канферэнцыі. 

Час правядзення: 19.03.2021 г., 1530 – 1600. 

Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(пакой 223). 

 

Даклады на пленарным пасяджэнні – да 15 хвілін. 

Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская. 
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УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ 
 

Прывітальныя словы 
 

Старшыні Прэзідыўма Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі, акадэміка, доктара эканамічных навук, 

прафесара Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова. 
 
 
Рэктара Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, кандыдата гістарычных навук, дацэнта 
Вячаслава Віктаравіча Даніловіча. 
 
 
Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата 
гістарычных навук, дацэнта Вадзіма Леанідавіча Лакізы. 
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
(зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, пакой 223) 

18.03.2021 г.: 1100 – 1300, 1400 – 1730 

19.03.2021 г.: 1000 – 1300, 1400 – 1530 
 

Мадэратары 
Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных 

навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

 
1. Марзалюк Ігар Аляксандравіч, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, старшыня 
пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы і культуры 
(г. Мінск). 
Тэма даклада: Рыжская мірная дамова 1921 года і яе 
ацэнка ў беларускай нацыянальнай традыцыі: гістарычны 
і юрыдычны аспекты. 

2. Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Насуперак усяму: беларуская дзяржаўнасць 
у 1919–1921 гг. 

3. Саракавік Іван Александравіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь (г. Мінск). 
Тэма даклада: Погляды польскай палітычнай эліты на 
дзяржаўнасць Беларусі: ад абвяшчэння незалежнасці 
Польшчы ў 1918 г. да Рыжскага мірнага дагавору 1921 г. 
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4. Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, 
доцент, декан факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета (г. Минск). 
Тема доклада: Рижский мирный договор в отражении 
политической мысли Беларуси. 

5. Павлова Татьяна Яковлевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры международного права факультета 
международных отношений Белорусского 
государственного университета (г. Минск). 
Тема доклада: Усилия деятелей БНР в период проведения 
польско-советских мирных переговоров (1920 – начало 
1921 гг.). 

6. Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 
перыяд польска-савецкай вайны. 

7. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, член-карэспандэнт 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, 
акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Рыжскі мір у лёсе беларускага народа. 

8. Дашкевіч Алена Генадзеўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, намеснік дырэктара Інстытута кіраўніцкіх 
кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь (г. Мінск). 
Тэма даклада: Рыжскі мір на старонках перыядычнага 
друку 1921 г. 

9. Цымбал Александр Георгиевич, кандидат исторических 
наук, доцент, Минский государственный лингвистический 
университет, Институт истории НАН Беларуси (г. Минск). 
Тема доклада: Польша – Беларусь в 1918–1921 гг. в 
польской историографии 2010-х гг. 
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10. Пашкович Елена Иосифовна, кандидат исторических 
наук, заведующая кафедрой всеобщей истории Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина 
(г. Брест). 
Тема доклада: Документы Главной опекунской рады как 
источник по изучению истории Беларуси в 1918–1922 гг. 

11. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Перагаворы ў Рызе і Рыжскі мір у люстэрку 
тагачаснай беларускай прэсы. 

12. Шабасова Марина Алексеевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России исторического 
факультета Белорусского государственного университета 
(г. Минск). 
Тема доклада: Подготовка и подписание Рижского мира в 
материалах центральных советских газет. 

13. Милач Татьяна Михайловна, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории 
Брестского государственного университета имени 
А.С. Пушкина (г. Брест). 
Тема доклада: Трансформация оценок Рижского мира в 
советской отечественной историографии. 

14. Савіч Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна 
(г. Брэст). 
Тэма даклада: Рыжскі мір і Заходняя Беларусь 1921–
1939 гг. у айчыннай савецкай гістарыяграфіі. 
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15. Дубовик Александр Константинович, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 
белорусской государственности Белорусского 
национального технического университета (г. Минск). 
Тема доклада: Историография истории профсоюзного 
движения в Советской и Западной Беларуси в 1920– 
1930-е гг. 

16. Сацукевіч Іван Іванавіч, магістр гісторыі, асістэнт 
кафедры эканамічнай гісторыі Інстытута сацыяльна-
гуманітарнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: Падзеі 1919–1921 гг. і назвы вуліц Мінска. 

17. Мирзаев Джалалитдин Зайниевич, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры «Мировой 
истории» Термезского государственного университета 
(г. Термез, Узбекистан). 
Тема доклада: Геополитические трансформации в Европе 
после Первой мировой войны в системе непрерывного 
образования Узбекистана. 

18. Здановіч Уладзімір Васільевіч, доктар гістарычных 
навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна 
(г. Брэст). 
Тэма даклада: Рыжскі мір на старонках айчынных 
падручнікаў для ВНУ савецкага і сучаснага перыядаў. 

19. Латышева Виктория Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского государственного 
университета (г. Минск). 
Тема доклада: «Здесь захоронены 22 красноармейца 149-го 
интернационального полка, погибшие в годы Польско-
советской войны. Декабрь 1918 г.» 
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20. Сильванович Станислав Алёйзович, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры социально-
гуманитарных наук Гродненского государственного 
медицинского университета (г. Гродно). 
Тема доклада: Польско-советская война 1919–1921 гг. и 
экспорт революции. 

21. Саўчанка Дзмiтрый Яўгенавiч, старшы выкладчык 
Паўночна-Заходняга інстытута кіравання Расійскай 
Акадэміі народнай гаспадаркі і дзяржаўнай службы 
(г. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя). 
Тэма даклада: Ваенна-палітычныя аспекты польска-
савецкай вайны 1919–1920 гадоў i iх уздзеянне на 
фармаванне беларускай дзяржаўнасці. 

22. Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай справы (г. Мінск). 
Тэма даклада: Беларуская вайсковая камісія ў лабірынце 
польска-беларускіх адносін 1919–1921 гг. 

23. Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч, аспірант кафедры 
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(г. Мінск). 
Тэма даклада: Палескі паход 1920 г. генерала С.Н. Булак-
Балаховіча ў ацэнках дзеячаў Найвышэйшай і Народнай 
Рады БНР. 

24. Iuliia Vialova, researcher of the Department of International 
Relations and Foreign Policy of Ukraine, Institute of History of 
Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). 
Тэма даклада: Leon Wasilewski at the Treaty of Riga 
Negotiations (1921) and the Establishment of the Eastern 
Border of the Second Polish Republic. 
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25. Новицкая Виктория Дмитриевна, студентка 3 курса 
факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета (г. Минск). 
Тема доклада: Белорусская проблематика в процессе 
советско-польского урегулирования. 

26. Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных 
навук, прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін 
факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: Аб вызначэнні мяжы паміж Польшчай і 
Беларуссю на мірных перагаворах. 

27. Бароўская Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Усталяванне беларускага ўчастка савецка-
польскай пагранічнай лініі ў 1921–1922 гг. 

28. Петаченко Григорий Алексеевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного 
университета (г. Минск). 
Тема доклада: Реализация советским правительством 
положений Рижского мирного договора. 

29. Буевич Татьяна Владимировна, заместитель директора 
Государственного архива Витебской области (г. Витебск). 
Тема доклада: Влияние Рижского мирного договора 
(1920 г.) на состояние латышской диаспоры Витебщины. 

30. Стасевич Полина Вадимовна, студентка 1 курса 
юридического факультета Белорусского государственного 
экономического университета (г. Минск). 
Тема доклада: К вопросу о советско-польских отношениях 
после Рижского мира 1921 г. 

 



12 

 

31. Гецевич Андрей Казимирович, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дисциплин 
Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы (г. Гродно). 
Тема доклада: Местечко Липнишки в период Первой 
мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.). 

32. Карнялюк Віталь Рыгоравіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры турызму і культурнай 
спадчыны факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, (г. 
Гродна). 
Тэма даклада: «Анкета о трудовой деятельности 
беженцев на местах временного их помещения» як 
інструмент дасладавання ўспамінаў былых бежанцаў. 

33. Воюш Руслан Валерьевич, учитель истории средней 
школы № 1 г. Полоцка (г. Полоцк). 
Тема доклада: Основные направления деятельности 
Полоцкого уездного управления по эвакуации населения в 
1920 году в условиях польско-советской войны. 

34. Капліеў Аляксей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск). 
Тэма даклада: Арганізацыя супраць эпідэмічных 
мерапрыемстваў на акупаванай тэрыторыі Беларусі 
падчас польска-савецкай вайны 1919–1921 гг. 

35. Старовойтов Михаил Иванович, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси 
Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины (г. Гомель). 
Тема доклада: Социально-демографические последствия 
Первой мировой и польско-советской войн для Беларуси 
(1921–1926 гг.). 
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36. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель Брестского 
государственного музыкального колледжа имени 
Г. Ширмы (г. Брест). 
Тема доклада: Социальная структура евреев Западной 
Беларуси (1921–1939 гг.). 

37. Вялікі Анатоль Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага 
архіву Рэспублікі Беларусь (г. Мінск). 
Тэма даклада: Рыжскі мірны дагавор у калекцыях 
Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь. 

38. Нестерович Николай Борисович, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей 
истории Беларуси Института истории Национальной 
академии наук Беларуси (г. Минск). 
Тема доклада: Экономика Беларуси накануне Рижского 
мира: итоги первого опыта соревнования капитализма и 
социализма. 

39. Соловьянов Андрей Петрович, кандидат исторических 
наук, ученый секретарь Института истории Национальной 
академии наук Беларуси (г. Минск). 
Тема доклада: Социальное положение населения 
Советской Беларуси в 1921 г. 

40. Дубовик Елена Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории белорусской 
государственности, Белорусского национального 
технического университета (г. Минск). 
Тема доклада: Профсоюзы Советской Беларуси в 1921 г. 
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41. Слука Надзея Міхайлаўна, загадчык сектара 
абслугоўвання чытальнай залы аддзела рэдкіх кніг і 
рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба 
Коласа НАН Беларусі, аспірант-суіскальнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Мяжа ў прасторы і часе: беларускамоўная 
перыёдыка ў Польскай рэспубліцы пасля Рыжскага міру 
1921 г. 

42. Шабуневич Светлана Николаевна, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь (г. Минск). 
Тема доклада: Дискриминационная политика Польши в 
отношении белорусской культуры на территории 
Западной Беларуси как следствие заключения Рижского 
мирного договора. 

43. Яршова Вольга Ігараўна, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск) 
Тэма даклада: Беларусізацыя агульнаадукацыйнай школы ў 
Савецкай Беларусі (1921–1923 гг.)  
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ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, зала пасяджэнняў 

Вучонага савета (пакой 223) 

 

19.03.2021 г. 1530 – 1600 

 

Падвядзенне вынікаў. 
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

ЗА 2019 – 2020 ГАДЫ 

 

21 сакавіка 2019 г. у г.п. Акцябрскі сумесна з Акцябрскім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць». 

4–5 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Саветам маладых 

вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі праведзена IІ-я 

канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, 

перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

прысвячаецца). 

17–18 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Беларускім 

дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Фондам 

садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням 

«Гістарычная памяць» праведзена Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Вызваленне Беларусі. Памяць скрозь 

гады», прымеркаваная да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

25–27 красавіка 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім 

дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена V-я 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя 

праблемы крыніцазнаўства (да 110-годдзя Віцебскай вучонай 

архіўнай камісіі)». 

25-26 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Фондам 

«Дырэкцыі II Еўрапейскіх гульняў» і Музеем гісторыі г. Мінска 

праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Pax militaris: 

людзі, узбраенне, фартыфікацыя (ад старажытнасці да пачатку XIX 

ст.)». 

15–17 мая 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 

даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе». 

21 мая 2019 г. у г. Мінску праведзена навукова-практычная 

канферэнцыя «Першамайскі раён г. Мінска: гісторыя, культура, 

людзі». 
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23–24 мая 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім 

дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена IV-я 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя 

праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак ХХІ 

ст.)». 

20–21 чэрвеня 2019 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзена ІІ-я навукова-

практычная канферэнцыя «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі 

(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)». 

24–26 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Міждысцыплінарныя 

падыходы ў антрапалагічных даследаваннях этнакультурных 

рэгіёнаў». 

27–28 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску сумесна з Міністэрствам 

абароны Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Аперацыя «Баграціён» (да 75-годдзя вызвалення 

Беларусі)». 

18–23 жніўня 2019 г. сумесна з беларускім офісам Фонду 

Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная летняя школа 

«Усходняе партнёрства: бягучая сітуацыя і магчымыя далягляды». 

13 верасня 2019 г. у г. Іўі сумесна з Іўеўскім раённым 

выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным 

інстытутам імя А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім Касцёлам у 

Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, 

Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч». 

26–27 верасня 2019 г. у г. Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Мсціслаў і мсціслаўскі край: гісторыя, 

культура, людзі». 

3–4 кастрычніка 2019 г. у г. Брэсце сумесна з Брэсцкім 

дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна праведзена 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Брэст: гісторыя і сучаснасць 

(да 1000-годдзя горада)». 
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17–18 кастрычніка 2019 г. у г. Мінску праведзены IV 

Міжнародны кангрэс гісторыкаў Беларусі «Гістарычная навука 

беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні (да 90-годдзя Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі)». 

25 кастрычніка 2019 г. у г.п. Карэлічы сумесна з Карэліцкім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзены ХІІІ Карэліцкія 

краязнаўчыя чытанні «Мінулае і цяперашні час Карэліччыны». 

1 лістапада 2019 г. у г. Мінску сумесна з Мінскай духоўнай 

акадэміяй праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ–ХХ стст.». 

20–22 лістапада 2019 г. у г. Мінску, Віцебску і Полацку 

сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава, 

Полацкім дзяржаўным універсітэтам і Віцебскім абласным 

краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Падзвіння». 

9–10 красавіка 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя (завочная) «Еўропа: актуальныя 

праблемы этнакультуры». 

5–6 мая 2020 г. у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны 

Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «1945. Год Вялікай Перамогі (75-годдзю Вялікай 

Перамогі прысвячаецца)». 

29 чэрвеня – 1 ліпеня 2020 г. у г. Мінску праведзена 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія і 

дэмаграфія чалавека ва ўмовах сацыяльна-эканамічных змяненняў у 

мінулым і ў цяперашні час». 

18 верасня 2020 г. у г. Лідзе сумесна з Лідскім гісторыка-

мастацкім музеем праведзена навукова-практычная канферэнцыя 

«Гісторыка-культурная спадчына Лідчыны», прымеркаваная да 430-

годдзя атрымання г. Ліда Магдэбургскага права. 

25 верасня 2020 г. у г. Глыбокае сумесна з Глыбоцкім 

раённым выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным 

экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім 

Касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя 

«Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч». 
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1–2 кастрычніка 2020 г. у а.г. Крэва сумесна са Смаргонскім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзена ІІ Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, 

археалогія, культурная спадчына Крэва». 

28–30 кастрычніка 2020 г. у г. Мінску праведзена 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі 

археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2019 годзе». 

30 кастрычніка 2020 г. у г. Ашмяны сумесна з Ашмянскім 

раённым выканаўчым камітэтам праведзена ІХ Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» 

«Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны. Х–ХХ стст.». 

5–6 лістапада 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 

навуковая канферэнцыя (завочная) «Метадалогія гістарычнага 

даследавання: дасягненні, праблемы, перспектывы». 

26–27 лістапада 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 

навуковая канферэнцыя (анлайн) «Канцлер ВКЛ Астафій Багданавіч 

Валовіч (1520–1587): жыццё, дзейнасць, спадчына». 
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 

праграмы навуковых даследаванняў на 2021–2025 гг. «Грамадства і 

гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» (навуковы кіраўнік – 

член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 

прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя» (навуковы 

кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Л. Лакіза).



 

 

 


