
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ 

КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА

«ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ 
СПАДЧЫНА КАРЭЛІЧЧЫНЫ»

Карэлічы, 16 снежня 2021 г.



Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 
Тэл. +375 17379 18 34

На першай старонцы фрагмент карты Карэліч 1855 г. (з фондаў Галоўнага архіва 
старажытных актаў у Варшаве)



Аргкамітэт канферэнцыі

Шатуеў Генадзь Мікалаевіч - старшыня Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч - дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кавдыдат гістарычных навук, дацэнт;

Чычкан Яўген Мікалаевіч - намеснік старшыні Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Карпаленка Генадзій Анатольевич - в. а. начальніка аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчык цэнтра гісторыі Беларусі 
IX - XVIII стагоддзяў і спецыяльных гістарычных навук Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Арцюх Лілія Канстанцінаўна - дырэктар ДУК «Карэліцкая 
раённая бібліятэка»;

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела спецыяльных 
гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара па агульных 
пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусь



Парадак працы канферэнцыі
Карэліцкая раённая бібліятэка 

(пл. 17 верасня, 8, г.п. Карэлічы)

16 снежня 2021 г.

9:30-10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.

10:00 Прэзентацыя зборніка навуковых
артыкулаў: «Карэлічы і Карэліцкі раён: 
рэгіянальныя асаблівасці развіцця X- 
XX стст.: Беларусь праз прызму
рэгіянальнай гісторыі».

10:20-13:00 Адкрыццё і праца канферэнцыі.

13:00-13:30 Перапынак на каву.

13:30-17:30 Працяг працы канферэнцыі. 
Падвядзенне вынікаў.

17:30-18:00 Абед.

18:00 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі.

Рэгламент працы: 
выступленні з дакладамі - 15 хвілін, 

адказы на пытанні - 5 хвілін.
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Карэліцкая раённая бібліятэка,

пл. 17 версісня, 8)

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта

Генадзя Мікалаевіча Шатуева.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта

Вадзіма Леанідавіча Лакізы.

ДАКЛАДЫ

1. Еловичева Ядвига Казимировна, профессор 
кафедры физической географии мира и образовательных 
технологий Белорусского государственного университета, 
доктор географических наук, профессор (Минск).

Тема доклада: «Природное наследие Кореличчины в 
геологических разрезах гляциоплейстоцена и голоцена».

2. Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна, навуковы 
супрайоўнік аддзела археологи першабытнага грамадства 
Інстытута гісторы НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Мінск); Ткачоў Алег Юр’евіч, навуковы супрайоўнік аддзела 
археологи першабытнага грамадства Інстытута гісторы НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Першыя вынікі даследаванняў стаянкі 
каменнага веку Вобрына 1»
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3. Ткачоў Алег Юр’евіч, навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторы НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск); 
Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна, навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторы НАНБеларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Новыя помнікі археалогіі ў басейне Ушы: 
вынікі даследаванняў 2020-2021 гг.»

4. Пазднякоў Валерый Сямёнавіч, загадчык аддзела 
археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнсіўства і архіўнай справы, кандыдат гістарычных 
навук (Мінск).

Тэма даклада: «Беразавецкі замак і паны Кміты- 
Беразавецкія да сярэдзіны XVI ст.»

5. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
спеныяльных гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Фарміраванне Карэліцкага маёнтка ў XVI- 
XVII стст.»

6. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы 
супраноўнік аддзела спеныяльных гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Карэлічы ў інвентарах пачатку XVIII ст.»

7. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, прафесар кафедры 
архітэктуры жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага 
наныянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, 
прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Майстрыхі карэліцкіх габеленаў XVIII ст.»
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8. Коляда Владимир Владимирович, настоятель 
прихода храма Рождества Иоанна Предтечи д. Малые Жуховичи, 
бакалавр богословия (Малые Жуховичи).

Тема доклада: «Становление и развитие православных 
приходов деревень Большие и Малые Жуховичи (XVII - 
начало XX в.)»

9. Ляўшук Уладзімір Яўгеньевіч, дацэнт кафедры 
міжнароднага бізнесу і маркетынгу Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук 
(Гродна).

Тэма даклада: «Культурная спадчына ордэна езуітаў у 
Варончы і накірункі яе камадзіфікацыі ў турыстычных 
прадуктах».

10. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры 
эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаунага эканамічнага 
ўніверсітэта, магістр гісторыі (Мінск).

Тэма даклада: «Назвы вуліц Карэлічаў як гісторыка- 
культурная каштоўнасць».

11. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт 
кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).

Тэма даклада: «Яўрэйскія грашовыя зборы ў мястэчку Мір 
(першая палова XIX ст.)»

12. Красоўская Вераніка Іванаўна, малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела па навуковай рабоце музея «Замкавы 
комплекс <Мір» (г. п. Мір).

Тэма даклада: «Да гісторыі выхавання і адукацыі князя 
Дамініка Гераніма Радзівіла (1786-1813)».
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13. Бродский Григорий Ефимович, заведующий 
архивохранилигцем Российского государственного архива древних 
актов, председатель Историко-патриотического объединения 
«Багратион» (Москва).

Тема доклада: «Вторая Западная армия: от Николаева до 
Несвижа».

14. Власенко Андрей Григорьевич, член Историко
патриотического объединения «Багратион» (Москва).

Тема доклада: «Дрисский лагерь или Кореличчина: где 
решилась судьба 1-го этапа Отечественной войны 1812 года».

15. Гаврилов Вадим Геннадиевич, член Историко
патриотического объединения «Багратион» (Москва).

Тема доклада: «От Волковыска до Смоленска. Марш Второй 
кирасирской дивизии в составе 2-й Западной армии. Год 1812».

16. Ковалевич Наталья Александровна, научный 
сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (г.п. Мир).

Тема доклада: «Продажа имения Кореличи в конце XIX в.»

17. Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, малодшы 
навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі каниа XVIII — 
пачатку XX стагоддзяў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Асоба графа Ваўжынца Путкамера ў 
гісторыі Карэліччыны».

18. Папко Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры 
кадраеай палітыкі і псіхалогіі кіраеання Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Партрэт княгіні Марыі Гагенлоэ- 
Шылінгсфюрст пэндзля Ф. Каульбаха (1855 г.) і салоннае
мастацтва XIX ст.»
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19. Баярэнка Юлія Аляксандраўна, загадчык аддзела 
рамесніцкай дзейнасці Карэліцкага Дома рамёстваў 
(г. п. Карэлічы).

Тэма даклада: «Сялянскі касцюм. Верхняе аддзенне (канец 
XIX - пачатак XX ст.)»

20. Кедрык Таццяна Васільеўна, старшы выкладчык 
кафедры гісторыі беларускай дзяржаўнасці Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Траўматызаваная памяць былых
остарбайтараў (па ўспамінах жыхароў Карэліцкага і Навагрудскага 
раёнаў)».

21. Горны Аляксандр Сяргеевіч, дацэнт кафедры 
гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 
Купалы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна).

Тэма даклада: «Беларускі нацыянальны рух на тэрыторыі 
Карэліччыны ў міжваенны перыяд».

22. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель 
Брестского государственного музыкального колледжа имени 
Р. Ширмы (Брест).

Тема доклада: «Визуальные источники по истории 
культуры евреев Новогрудского воеводства (1921-1939 гг.)»

23. Артюх Дмитрий Владимирович, директор 
Кореличского районного краеведческого музея (Кореличи).

Тема доклада: «Жизнь и творчество еврейского поэта 
Ицхака Каценельсона».
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24. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, старшы навуковы 
супрайоўнік Інстытута літаратуразнсіўства імя Янкі Купалы 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Духоўная сіла памяці ў аповесці Янкі Брыля 
«Муштук і папка».

25. Кошур Святлана Андрэеўна, краязнавец, сябра 
Саюза пісьменнікаў Беларусі (Карэлічы).

Тэма даклада: «3 гісторыі школы ў Карэлічах».

26. Баранава Ала Савічна, дагрнт кафедры педагогікі 
Мінскага дзяржсіўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат 
педагагічных павук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Выхаваўчыя аспекты літаратурнай 
творчасці М. Бусько».

27. Шындлер Эліна Генадзьеўна, аспірант Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Бел ару сі (Мінск).

Тэма даклада: «Традыцыйныя рамёствы Карэліччыны».

28. Ломако Анна Александровна, студентка 4 курса 
факультета истории, коммуникации и туризма Гродиеиского 
государственного университета имени Янки Купалы (Гродно).

Тема доклада: «Потенциал Кореличского района в 
контексте устойчивого развития туризма».

Дыскусія.
Падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

Закрыццё канферэнцыі
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

пр-т Незалежнасці, 66, 220072, г. Мінск, 
Тэл./Факс: (+375-17) 379 -28-16 

e-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., НАН Беларусі з'яўляецца 
вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае 
высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі 
навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і 
ўкараняльніцкіх арганізацый.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, 
якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў 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 фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і 
навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ HAH 
БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 374-28-18, факс: (+375-17) 379-07-74, 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/orgamzations/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 
сацыяльна-арыентаванага 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 інстытуты гісторыі; філасофіі; 
эканомікі; сацыялогіі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП 
«Выдавецкі дом «Беларуская навука».

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 
’ Тэл./факс: (+375 17) 379-18-34, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.bv

Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 
старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусь

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г.
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.
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Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у 
складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай 
дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці
- навуковыя даследаванні па

археалогіі, айчыннай і 
ўсеагульнай гісторыі,
антрапалогіі, археаграфіі,
крыніцазнаўству, нумізматыцы, 
генеалогіі, геральдыцы,
сфрагістыцы;

- археалагічная экспертиза 
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 
гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертиза 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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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых 
даследаванняў на 2021-2025 гг. «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай 
дзяржавы» (навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар, член- 
карэспандэнт НАН Беларусі А. А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя» 
(навуковы кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. Л. Лакіза.
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ВЫДАННІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІНАН БЕЛАРУСІ 

па рэгіянальнай гісторыі

ИСТОРИЯ
БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

#■

Валовічы герба 
«Багорыя»

ТОМ ТРЕТИЙ

Мінулае 
і сучаснасць 

ІСвіслацкага
краю

ПСТАРЫЧНЫ
АТЛАС 

БЕЛАРУСІ


