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ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

 

П Р А Г Р А М А 
Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

 

Вытокі акадэмічнай навукі (да 100-годдзя  

заснавання Інстытута беларускай культуры) 
 

г. Мінск, 19–20 красавіка 2022 г. 

 

 
 

Мінск, 2022 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотаздымак на вокладцы: “Экслібрыс Інстытута беларускай 

культуры”. Мастак П. Гуткоўскі. 
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ПАРТНЁРЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

Санкт-Пецярбургскі філіял архіва Расійскай акадэміі 

навук 

Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа 

НАН Беларусі 

Аб’яднаная галіновая прафсаюзная арганізацыя 

работнікаў НАН Беларусі 

 

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар 

Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 

акадэмік; 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – дырэктар Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Собалева Любоў Паўлаўна – намеснік старшыні 

Аб’яднанай галіновай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў 

НАН Беларусі; 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – намеснік дырэктара па 

навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Бондар Ларыса Дзмітрыеўна – намеснік дырэктара 

Санкт-Пецярбургскага філіяла архіва Расійскай акадэміі 

навук, кандыдат гістарычных навук; 

Трубчык Павел Анатольевіч – вучоны сакратар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт; 

Глеб Марына Уладзіміраўна – загадчык цэнтра гісторыі 

навукі і архіўнай справы Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч – загадчык 

Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі; 
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Мазец Валянцін Генрыхавіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Сыцько Кірыл Валер’евіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў Цэнтральнай 

навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Краснова Марына Аляксееўна – старшы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

педагагічных навук, дацэнт; 

Даўгач Таццяна Валянцінаўна – старшы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Рзаева Жанна Вячаславаўна – навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па 

агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
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Парадак працы канферэнцыі 

19 красавіка 2022 г. 

 

  9.30 – 

10.00 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (г. Мінск, 

вул. Акадэмічная, 1) 

10.00 – 

13.00 

Пленарнае пасяджэнне 

13.00 – 

14.00 

Перапынак на каву 

14.00 – 

16.00 

Круглы стол «Біяграфіі вучоных у дакументах: 

навейшыя выданні, прысвечаныя вучоным 

Інбелкульта»  

14.00 – 

16.00 

Праца секцыі «Гістарыяграфія, крыніцы і 

метадалогія вывучэння гісторыі навукі» 

16.30 – 

17.30 

Экскурсія па месцах Інбелкульта ў Мінску 

(па папярэднім запісу)  

 

20 красавіка 2022 г. 

 

10.00 – 

14.00 

Праца секцый 

14.00 – 

14.30 

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё 

канферэнцыі 

 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:  

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін, 

на секцыях – да 10 хвілін 

Працоўныя мовы: беларуская, руская. 
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19 красавіка 2022 г. 

 

Пленарнае пасяджэнне 

10.00 – 13.00 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 4 паверх, актавая зала) 

 

Мадэратары  

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар 

Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 

акадэмік, доктар гістарычных навук, прафесар 

Лакіза Вадзім Леанідавіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 

Прывітанне Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі 

акадэміка У.Р. Гусакова 

Прывітанне дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

В.Л. Лакізы 

Прывітанне намесніка старшыні Аб’яднанай галіновай 

прафсаюзнай арганізацыі работнікаў НАН Беларусі 

Л.П. Собалевай 

 

Прэзентацыя калектыўнага навуковага выдання 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі «Інстытут беларускай 

культуры: 1922–1928 гг.», прысвечанага 100-годдзю 

беларускай акадэмічнай навукі. 

 

Тункіна Ірына Уладзіміраўна – дырэктар Санкт-

Пецярбургскага філіяла архіва Расійскай акадэміі навук, 

доктар гістарычных навук, член-карэспандэнт РАН (Расійская 

Федэрацыя, Санкт-Пецярбург) 
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Тэма даклада: «Сокровища академического архива» 

Груша Аляксандр Іванавіч – дырэктар Цэнтральнай 

навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа, доктар гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)  

Тэма даклада: «Институт белорусской культуры (1922-1928) 

как политический проект советской власти» 

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч – дэкан факультэта 

гісторыі, камунікацыі і турызма Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Беларусь, Гродна) 

Тэма даклада: «Самопрезентация отечественной истории в 

академических национально-государственных нарративах ХХ 

– начала ХХI в.» 

Яноўскі Алег Антонавіч – загадчык кафедры гісторыі Расіі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Інстытуцыяналізацыя беларускай навукі ва 

ўмовах грамадска-палітычных працэсаў 1920-х гг.» 

Даўгач Таццяна Валянцінаўна – старшы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Адрасы Інстытута беларускай культуры ў 

Мінску» 

 

 

Перапынак на каву 

13.00 – 14.00 
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Круглый стол «Биографии ученых в документах: 

новейшие издания, посвященные ученым Инбелкульта»  

14.00 – 16.00 

(Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 

г. Минск, ул. Сурганова, 15, ком. 110) 

 

 

Модераторы  

 

Груша Александр Иванович, директор Центральной 

научной библиотеки НАН Беларуси, доктор исторических 

наук, доцент 

Бондарь Лариса Дмитриевна, заместитель директора Санкт-

Петербурского филиала архива Российской академии наук, 

кандидат иcторических наук  

Глеб Марина Владимировна, заведующая центром истории 

науки и архивного дела Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук, доцент 
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Секцыя 1. Гістарыяграфія, крыніцы і метадалогія 

вывучэння гісторыі навукі 

14.00 – 16.00 

 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 

 

Мадэратары  

Мазец Валянцін Генрыхавіч,  

кандыдат гістарычных навук 

Жук Віталь Мікалаевіч,  

кандыдат гістарычных навук 

 

Віцязь Сяргей Пятровіч (Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, намеснік 

дырэктара па навуковай і інавацыйнай працы, доктар 

гістарычных навук), Дучыц Людміла Уладзіміраўна 

(археолаг, кандыдат гістарычных навук), Мядзведзева 

Вольга Уладзіміраўна (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і 

архіўнай справы, кандыдат гістарычных навук) 

Гістарыяграфія развіцця Інстытута беларускай культуры 

Восович Сергей Михайлович (Брестский государственный 

технический университет, доцент кафедры гуманитарных 

наук, кандидат исторических наук, доцент) 

История изучения православного братского движения 

Беларуси пореформенного периода 

Дрожжа Людмила Чеславовна (Белорусский научно-

исследовательский центр электронной документации, 

старший научный сотрудник Департамента архивной 

службы и документоведения Министерства юстиции 

Республики Беларусь) 
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Актуальныя праблемы перыядызацыі і метадаў 

гістарычных даследаванняў у беларускай гістарычнай 

навуцы 

Жук Виталий Николаевич (Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича НАН 

Беларуси, старший научный сотрудник отдела 

исследовательской и научно-методической деятельности, 

кандидат исторических наук) 

Академия сельскохозяйственных наук БССР: обзор 

белорусской историографии 

Козловская Наталья Владимировна (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, доцент 

кафедры всеобщей и славянской истории, кандидат 

исторических наук, доцент) 

Историография истории шляхты Великого Княжества 

Литовского в современной литуанистике: общие 

тенденции и особенности интерпретации 

Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН 

Беларусі) 

Гісторыя падрыхтоўкі і публікацыі кнігі «Інбелкульт» 1993 

г. 

Кузьма Дмитрий Иванович (фрилансер, краевед, 

экскурсовод) 

Асабістая перапіска як крыніца для вывучэння поглядаў і 

дзейнасці прафесара Санкт-Пецярбургскай духоўнай 

акадэміі М.В. Каяловіча 

Мазец Валянцін Генрыхавіч (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 

гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт) 
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Развіцце аграрнай навукі Беларусі ў адлюстраванні 

дакументаў Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі 

Мікалаева Людміла Віктараўна (Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент). 

Адлюстраванне праблематыкі Крэўскага дагавора і 

эвалюцыі ўзаемаадносін Вялікага Княства Літоўскага з 

Каралеўствам Польскім у 1385–1392 гг. у даследаваннях 

польскіх гісторыкаў першай трэці ХХ ст. 

Чикалова Ирина Ромуальдовна (Белорусский 

государственный педагогический университет имени 

Максима Танка, заведующий кафедрой всеобщей истории и 

методики преподавания истории; ведущий научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор) 

К вопросу о белорусской научной традиции в изучении 

европейской истории: истоки, первые имена 

Чэчулін Захар Валер’евіч (Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт, магістрант кафедры крыніцазнаўства) 

Дз. І. Даўгяла як даследчык архіўнай спадчыны ВКЛ 
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20 красавіка 2022 года 

Пасяджэнне секцый 

10.00 – 14.00 

 

Секцыя 2. Гісторыя акадэмічнай навукі Беларусі і свету 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 

 

Мадэратары  

Глеб Марына Уладзіміраўна,  

кандыдат гістарычных навук 

Бабарыка-Амельчанка Вераніка Барысаўна,  

загадчык аддзела 

 

Бабарыка-Амельчанка Вераніка Барысаўна (Беларуская 

сельскагаспадарчая бiблiятэка iмя I.C. Лупiновiча НАН 

Беларусi, загадчык аддзела даследчай і навукова-метадычнай 

дзейнасці) 

Навукова-арганізацыйная дзейнасць Акадэміі навук БССР па 

ўпарадкаванні беларускай тэрміналогіі (1950-я – 1960-я гг.) 

Барнюк Аляксей Сяргеевіч (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і 

архіўнай справы) 

Вучоныя Інстытута беларускай кульутры і станаўленнне 

акадэмічнай навукі Беларусі 

Бровина Александра Александровна (Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 

отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), 

заведующий отделом гуманитарных междисциплинарных 

исследований, главный научный сотрудник, доктор 

исторических наук) 

Институционализация академической науки в контексте 

освоения северных территории России в конце XIX — 

первой половине XX вв. 
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Глеб Марина Владимировна (Институт истории НАН 

Беларуси, заведующий центром истории науки и архивного 

дела, кандидат исторических наук, доцент) 

Институт белорусской культуры (1922–1928): 

особенности исследовательской стратегии 

Грышкевіч Святлана Міхайлаўна (Інстытут гісторыі 

НАН Беларусі, аспірант) 

Станаўленне экскурсійна-турыстычнай дзейнасці ў 1920-я 

гг. у свеце краязнаўчых ініцыятыў Інбелкульта  

Гурын Аляксандр Валер’евiч (Акадэмiя кiравання пры 

Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, загадчык аддзела 

дактарантуры i аспiрантуры, кандыдат гiстарычных навук, 

дацэнт) 

Міжнародныя даследаванні ў Інстытуце гісторыі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1991-2021 гг.) 

Дзярновіч Алег Іванавіч (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі XI–

XVIII стагоддзяў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт) 

Метрыка ВКЛ як навуковая і палітыка-дыпламатычная 

праблема ў 1920-х гадах 

Дубовик Елена Александровна (Белорусский национальный 

технический университет, доцент кафедры социального 

управления, кандидат исторических наук, доцент), Дубовик 

Александр Константинович (Белорусский национальный 

технический университет, доцент кафедры социального 

управления, кандидат исторических наук, доцент) 

Профессиональная организация научных работников 

Советской Беларуси (20–30-е гг. XX века) 
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Дубовик Александр Константинович (Белорусский 

национальный технический университет, доцент кафедры 

социального управления, кандидат исторических наук, 

доцент) 

Деятельность Ассоциации научной организации труда при 

Институте белорусской культуры 

Ерошевич Александр Владимирович (Белорусский 

государственный экономический университет, доцент 

кафедры экономической истории, кандидат исторических 

наук, доцент) 

Белорусско-русские связи академической науки (первая 

половина XIX в.) 

Жук Сергей Александрович (Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина, аспирант кафедры 

всеобщей истории) 

Развитие правовых оснований комплектования 

академической аспирантуры АН БССР (середина 1950-х – 

середина 1960-х гг.) 

Казак Алег Генадзьевіч (Беларускі дзяржаўны эканамічны 

ўніверсітэт, дацэнт кафедры паліталогіі, кандыдат 

гістарычных навук), Кімбар Андрэй Уладзіміравіч (Мінскі 

гарадскі педагагічны каледж, выкладчык) 

Паміж Інстытутам беларускай культуры і Мінскім 

Беларускім педагагічным тэхнікумам 

Краснова Марина Алексеевна (Институт истории НАН 

Беларуси, старший научный сотрудник центра истории науки 

и архивного дела, кандидат педагогических наук, доцент)  

Академическая наука и школьное историческое 

образования в Республике Беларусь 
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Лявшук Владимир Евгеньевич (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, доцент 

кафедры международного бизнеса и маркетинга, кандидат 

исторических наук) 

Об отношении Виленской академии иезуитов к 

физическому эксперименту с «торричелевой пустотой» в 

середине XVII в. 

Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 

Беларусі канца XVIII – пачатку XX стагоддзяў, магістр 

гістарычных навук) 

Уклад прадстаўнікоў мяшчанства беларускіх земляў у 

развіццё навукі (XVIII – пачатак XX ст.) 

Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна (Інстытут гісторыі 

НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі 

навукі і архіўнай справы, кандыдат гістарычных навук) 

Інбелкульт: хроніка важнейшых падзей (1921–1928 гг.) 

Новік Наталля Яўгенаўна (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, загадчык аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII – 

пачатку XX стагоддзяў, кандыдат гістарычных навук, 

дацент) 

Правядзенне навуковых даследаванняў у навучальных 

установах беларуска-літоўскіх губерняў у першай палове 

XIX ст. 

Ярашэнка Аляксандра Артураўна (Брэсцкі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, аспірант) 

Дзейнасць выдавецкай камісіі Секцыі навуковых працаўнікоў 

Беларусі па забеспячэнню вучоных БССР (1920-я гг.) 
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Секцыя 3. Асоба вучонага: падыходы і практыкі 

вывучэння 

(ЦНБ НАН Беларусі, пак. 110) 

 

Мадэратары 

Сыцько Кірыл Валер’евіч,  

кандыдат гістарычных навук 

Бароўская Вольга Мікалаеўна,  

кандыдат гістарычных навук 
 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук) 

Д. Ф. Прышчэпаў – арганізатар айчыннай 

сельскагаспадарчай і лясной навукі 

Бароўская Вольга Мікалаеўна (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра усеагульнай 

гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі, кандыдат 

гістарычных навук) 

Дзейнасць У. І. Пічэты ў складзе Змешанай рээвакуацыйнай 

і спецыяльнай камісій 1921‒1923 гг. 

Бондарь Лариса Дмитриевна (Санкт-Петербургский филиал 

архива Российской академии наук, заместитель директора по 

научной работе, кандидат исторических наук, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург) 

Академик Е. Ф. Карский и его деятельность по организации 

международного сотрудничества 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна (Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт) 

Унёсак У. І. Пічэты ў развіццё гістарыяграфіі археалогіі 

Беларусі 
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Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна (Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт), Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна (Нацыянальны 

гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі, магістр гістарычных 

навук) 

Археолаг Аляксандр Аніхоўскі – адно імя, дзве асобы 

Валчок Аляксандра Мікалаеўна (Беларуская дзяржаўная 

акадэмія мастацтваў, аспірант кафедры гісторыі і тэорыі 

мастацтваў) 

Навуковая дзейнасць Гурыя Барышава ў кантэксце 

вывучэння мастацтва тэатра лялек Беларусі 

Гурын Аляксандр Валер’евiч (Акадэмiя кiравання пры 

Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, загадчык аддзела 

дактарантуры i аспiрантуры, кандыдат гiстарычных навук, 

дацэнт), Мазарчук Дзмiтрый Валер’евiч (Iнстытут 

падрыхтоўкi навуковых кадраў НАН Беларусi, прарэктар па 

навуковай i метадычнай рабоце, кандыдат гiстарычных 

навук, дацэнт) 

Творчы шлях гісторыка-міжнародніка ў беларускай навуцы 

(памяці Ю.Я.Івоніна) 

Егорова Светлана Львовна (Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 

отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), 

научный сотрудник отдела гуманитарных 

междисциплинарных исследований) 

Биографический метод как инструмент изучения 

личности ученого (по документам личного архивного фонда 

А. Е. Ванеева) 

Ерохин Владимир Николаевич (Северо-Восточный 

государственный университет (Российская Федерация, 
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Магадан), профессор кафедры социальных и гуманитарных 

наук, доктор исторических наук, доцент) 

Артур Джеффри Диккенс (1910–2001) и современное 

понимание истории английской Реформации 

Ершова Ольга Игоревна (Белорусский государственный 

университет, доцент кафедры истории России, кандидат 

исторических наук, доцент) 

Академик Павел Яковлевич Панкевич – педагог-теоретик и 

организатор белорусской науки 

Каплиев Алексей Александрович (Институт истории НАН 

Беларуси, старший научный сотрудник отдела новейшей 

истории Беларуси, кандидат исторических наук) 

Руководитель медицинской секции Института 

белорусской культуры Михаил Иванович Барсуков (1890–

1974) у истоков советской системы здравоохранения 

Маскевіч Ганна Іванаўна (Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт) 

Вучоныя-даследчыкі побыту сялян Беларусі ХІХ –пачатку 

ХХ ст. 

Настусевич Станислав Валерьевич (Белорусский 

государственный университет, аспирант) 

Вклад И. Л. Беленького в дисциплинарное становление 

биографики в российской исторической науке 

Оседах Анастасия Григорьевна (Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 

отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), 

младший научный сотрудник отдела гуманитарных 

междисциплинарных исследований) 

Профессор Александр Александрович Чернов в 

воспоминаниях современников и учеников 
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Рзаева Жанна Вячаславаўна (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і 

архіўнай справы) 

Дзейнасць М. В. Азбукіна ў Інбелкульце 

Рощевская Лариса Павловна (Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 

отделения РАН» (Российская Федерация, Сыктывкар), 

главный научный сотрудник, доктор исторических наук, 

профессор) 

Репрессированные белорусские деятели науки в Коми АССР 

(1930 – середина 1950-х гг.) 

Саракавік Іван Аляксандравіч (Акадэмія кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, прафесар кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт) 

У .І. Пічэта – адзін са стваральнікаў гісторыка-прававой 

навукі Беларусі 

Сыцько Кірыл Валер’евіч (Цэнтральная навуковая 

бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў, кандыдат 

гістарычных навук) 

Канцэпцыя асобы вучонага ў працах Гастона Башляра 

Филиппова Татьяна Петровна (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Коми 

научный центр Уральского отделения РАН» (Российская 

Федерация, Сыктывкар), старший научный сотрудник 

отдела гуманитарных междисциплинарных исследований, 

кандидат исторических наук) 

Академик Е. С. Фёдоров (1853–1919): новаторство и 

практика экспедиционной деятельности 
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Шимелевич Анна Генриховна (Белорусская 

государственная академия искусств, доцент кафедры 

истории и теории искусств) 

Творчество Михаила Савицкого в зеркале белорусского 

искусствоведения: рецепция и рефлексия 

Шишкина Кристина Германовна (Санкт-Петербургский 

филиал архива Российской академии наук, научный сотрудник, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург) 

Е. Ф. Карский и В. Ягич: Варшава — Вена 

 

 

 

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі 

14.00 – 14.30 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ  

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ ЗА 2021-2022 гг. 

 

18–19 марта 2021 г. состоялась Международная научная 

конференция «Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского 

народа (к 100-летию заключения)». 

14–16 апреля 2021 г. состоялась IV научно-практическая 

конференция молодых исследователей Института истории НАН 

Беларуси «ARS LONGA: научные достижения и перспективы». 

19 апреля 2021 года проведен круглый стол, посвященный 

деятельности первого президента Академии наук и первого 

директора Института Всеволода Макровича Игнатовского «Толькі 

гісторыя дае моцны грунт для грамадска-палітычнай і культурнай 

творчасці (да 140-годдзя з дня нараджэння У.М. Ігнатоўскага)». 

20–21 мая 2021 г. состоялась Международная научно-

практическая конференция «Итоги археологических исследований 

на территории Беларуси в 2020 году». 

24–25 июня 2021 г. совместно с Гродненским 

государственным университетом имени Я. Купалы в г. Гродно 

проведена Международная научная конференция «Германская 

агрессия против СССР (к 80-летию трагедии начала Великой 

Отечественной войны)». 

28–30 июня 2021 г. состоялась Международная научно-

практическая конференция «Современная антропология: проблемы 

изучения палеоантропологии, исторической демографии, процессов 

морфофункциональной и социальной адаптации». 

13–14 августа 2021 г. совместно со Свислочским районным 

исполнительным комитетом, Международным государственным 

экологическим институтом имени А.Д. Сахарова БГУ, Римско-

Католической Церковью в Беларуси проведена научно-

практическая конференция «Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард 

Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач)». 

23 сентября 2021 г. состоялась Международная научная 

конференция «Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных 

исследований (XIX – начало XXI в.)». 
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1 октября 2021 г. состоялся круглый стол, посвященный 

памяти доктора исторических наук, профессора П.Ф. Лысенко (к 

90-летию со дня рождения). 

15–16 октября 2021 г. совместно с Лепельским районным 

исполнительным комитетом, Лепельским районным краеведческим 

музеем проведена научно-практическая конференция (online) «ІХ 

Лепельскія чытанні». 

25 ноября 2021 г. совместно с Витебским государственным 

университетом имени П.М. Машерова, Витебской областной 

библиотекой имени В.И. Ленина в г. Витебске проведена VІІ-я 

Международная научно-практическая конференция «Витебский 

край», посвященной Году народного единства. 

16 декабря 2021 г. совместно с Кореличским районным 

исполнительным комитетом в г.п. Кореличи состоялись XIV 

Кореличские краеведческие чтения «Историко-культурное 

наследие Кореличчины». 

21 декабря 2021 г. совместно с Институтом управленческих 

кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

проведен круглый стол «Мемарыялізацыя памяці аб войнах і 

ваенных канфліктах: дзяржаўная палітыка і погляд моладзі». 

27 января 2022 в Институте истории НАН Беларуси прошел 

День открытых дверей, приуроченный к 100-летию белорусской 

академической науки и 100-летию Института белорусской 

культуры. 

17 марта 2022 г. Институт истории НАН Беларуси и 

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

подписали Меморандум о научном сотрудничестве. 

25 марта 2022 года в РУП «Национальный выставочный 

центр «БелЭкспо» в рамках XXIX Международной книжной 

выставки-ярмарки состоялась презентация монографии «Рижский 

мир в судьбе белорусского народа: 1921–1953 гг.». 

25 марта 2022 года в Институте истории НАН Беларуси 

состоялась встреча с посланником-советником Китайской 

Народной Республики Ло Шисюн. 
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ 
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ 
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ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫ НАН БЕЛАРУСІ 

2021-2022 гг. 
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ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫ НАН БЕЛАРУСІ 

2021-2022 гг. 

 

       
 

       
 

          
 


