
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

Жыткавіцкі раённы выканаўчы камітэт 
Тураўскі гарадскі выканаўчы камітэт 

Прыпяцкі нацыянальны парк 
Грамадскае аб’яднанне «Тураўскае 
навукова-асветніцкае таварыства»

ПРАГРАМА
рэспубліканскай навукова-практычнай 

канферэнцыі

«Тураўшчына: 
гісторыя і сучаснасць», 

прысвечанай 65-годдзю вызвалення 
г. Турава ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў

Тураў, 25 ліпеня 2009 г.



Арганізацыйны камітэт канферэнцыі:

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - 
старшыня аргкамітэта, акадэмік-сакратар 
аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, дырэктар 
Інстытута гісторыі, доктар гістарычных 
навук, прафесар;
Какора Мікалай Міхайлавіч - намеснік 
старшыні аргкамітэта, старшыня 
Жыткавіцкага раённага выканаўчага 
камітэта;
Міцюрыч Ігар Леанідавіч - старшыня
Тураўскага гарадскога выканаўчага 
камітэта;
Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - намеснік 
дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
па навуковай працы, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;
Рагалевіч Валерый Маркавіч - намеснік 
старшыні Жыткавіцкага раённага 
выканаўчага камітэта;
Лысенка Пётр Фёдаравіч - галоўны 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар;
Глеб Марына Уладзіміраўна - загадчык 
Цэнтральнага навуКовага архіва НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
Дубіцкая Наталля Мікалаеўна - старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук.



25 ліпеня 2009 г.
Адкрьщцё канферэнцыі

Месца правядзення: г. Тураў, 
Канферэнц-зала Тураўскага гарадскога 

савета, пачатак: 16.00

1. Выступление старшыні Жыткавіцкага 
раённага выканаўчага камітэта
Мікалая Міхайлавіча Какоры 
«Жыткавіцкі раён: сучаснасць і 
перспектывы»

2. Выступление старшыні Савета дэпутатаў 
Гомельскай вобласці
Валерыя Сцяпанавіча Сяліцкага

3. Выступление акадэміка-сакратара 
аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, дырэктара 
Інстытута гісторыі, доктара гістарычных 
навук, прафесара
Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Даклады
(да 15 хвілін)

1. Лысенка Пётр Фёдаравіч,
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар. Тэма даклада: «Туров - 
древняя колыбель белорусской 
государственности»;



2. Літвін Аляксей Міхайлавіч, 
загадчык аддзела ваеннай гісторыі і 
міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар, Ціманава Аляксандра 
Уладзіміраўна, аспірант, аддзела ваеннай 
гісторыі і міждзяржаўных адносін, 
Бязлепкін Яраслаў Пятровіч, малодшы 
навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай 
гісторыі і міждзяржаўных адносін. Тэма 
даклада: «Туров и Туровщина в годы 
Великой Отечественной войны»',

3. Бастуй Рыгор Аляксандравіч, 
старшыня таварыства ветэранаў. Тэма 
даклада: «Ветераны Туровщины в годы 
Великой Отечественной войны»',

4. Блоцкі Аляксандр Яўстахавіч, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Тэма 
даклада: «Воспоминания ветеранов»',

5. Міцюрыч Ігар Леанідавіч, 
старшыня Тураўскага гарадскога 
выканаўчага камітэта. Тэма даклада: «Туров 
в настоящем и будущем»;

6. У глянец Анатолій Уладзіміравіч, 
намеснік дырэктара Прыпяцкага 
нацыянальнага парка па навуковай рабоце. 
Тэма даклада: «Природа Туровщины»;

7. Саскевіч Мікалай Аляксеевіч, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
фізікі НАН Беларусі, кандыдат фізіка- 
матэматычных навук, адказны сакратар 



праўлення Тураўскага навукова- 
асветніцкага таварыства імя Кірылы 
Тураўскага. Тэма даклада: «Дзейнасць 
Тураўскага навукова-асветніцкага 
таварыства імя Кірылы Тураўскагаў 1999 
-2009 гг.»

18.00- канцэрт мастацкай самадзейнасці 
народных калектываў Тураўшчыны

Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі



j

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках 
выканання Дзяржаўнай комплекснай 
праграмы навуковых даследаванняў 

на 2006 - 2010 гг.
«Гісторыя беларускай нацыі, 

дзяржаўнасці і культуры» 
(навуковы кіраўнік праграмы - 

доктар гістарычных навук, прафесар 
А. А. Каваленя)
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