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АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навукова-нрактычнай канферэнцыі

«ВОСЕМЬ 1939 ГОДА 
Ў ГІСТАРЫЧНЫМ ЛЕСЕ БЕЛАРУСЬ

Каваленя Аляксандр Аляксайдравіч - Акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня 
аргкамітэта);

Дайіловіч Вячаслау Віктаравіч - намеснік дырэктара па 
навуковай працы Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні 
аргкамітэта);

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык цэнтра гісторыі 
індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(кіраўнік сакратарыята);

Анофранка Наталля Васільеўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (член аргкамітэта);

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч - лабарант 1 катэгорыі 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член 
аргкамітэта);

Жылінскі Марат Генадзевіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Забаўскі Мікалай Міхайлавіч - дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка, 
доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);
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Зеичаика Сяргей Валянцінавіч — малодшы иавуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (член аргкамітэта);

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч - прафесар кафедры новай і 
навейшай гісторыі Беларусі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук (член 
аргкамітэта);

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваенай 
гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (член 
аргкамітэта);

Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Несцяровіч Мікалай Барысавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Новік Наталля Яўгенаўна - старшы навуковы сугірацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Ходзін Сяргей Мікалаевіч - дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (член аргкамітэта);

Яноўская Валянціна Васільеўна — загадчык сектара 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта).
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Парадак працы канферэнцыі

24 верасня

9:00-11:00 Рэгісграцыя ўдзельнікаў канферэнцыі

11:00 - 11:30 Адкрыццё канферэнцыі

11:30-13:30 Пленарнае пасяджэнне

13:30-14:30 Абед

14:30-17:30 Праца па секциях

17:30-18:00 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь (вул. К. Маркса, 12) 
запрашае ўдзельнікаў канферэнцыі наведаць выставу «Я з Заходняй, ты з 
Усходняй натай Беларусі», падрыхтаваную сумесна з Нация нальным 
архівам Рэспублікі Беларусь і архівамі Расійскай Федэрацыі да 70-годдзя 
ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР (час працы: з 11:00 да 19:00 
штодзённа, акрамя панядзелка).
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ1

Прывіталыіае слова
Акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарпых навук і мастацтваў 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктара Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

доктара гістарычных навук, прафесара 
Кавалсні Аляксандра Аляксандравіча

ВЫСТУПЛЕНШ 3 ДАКЛАДАМІ 
(рэгламент - 20 хвілін)

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч - доктар гістарычных 
навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, вядучы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусь
Тэма даклада: «Станаўленне нацыянальна-вызваленчага руху ў 
Заходняй Беларусі».

Мірановіч Яўген - доктар гістарычных навук, прафесар 
Беластоцкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Улада і дзяржаўнасць у праграмах беларускіх партый 
і арганізацый у II Рэчы Паспалітай».

Ильмярв Магнус - директор Института истории 
Таллиннского университета.
Тема доклада: «Пакт Молотова-Риббентропа и Балтийские страны: 
реальность и альтернативы».

Лазько Рыгор Рыгоравіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны. 
Тэма даклада: «Крах Версальской сістэмы ў Еўропе і аб’яднанне 
Беларусі».

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай працы Інстьпута 
гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Дзейнасць паслоў клуба «Змаганне» ў польскім сейме 
(1928- 1930 гг.)».
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Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык кафедры Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта 
імя А.С. Пушкіна.
Тэма даклада: «Этнакультурныя адносіны ў Заходняй Беларусі 
(1921-1939 гг.)».
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ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦЫЯХ
(рэгламент - 10 хвілін)

Секция 1 
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ I 

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА 
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў 20 -30-я ГАДЫ XX СТ.

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

Сустаршыпі секцыі:
Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч - доктар гістарычных навук, 

професар Беларускага дзяржаўнага унівсрсітэта.
Траццяк Сяргей Аляксандравіч - кандидат гістарычных 

навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Бубноў Аляксандр Валянцінавіч - настаўнік гісторыі СШ 
г.п. Краснасельскі Ваўкавыскага раёна.
Тэма даклада: «Адлюстраванне дзейнасці беларускага нацыянальнага 
руху на тэрыторыі II Рэчы Паспачітай у працах прадстаўнікоў 
польской міжваеннай гістарыяграфіі».

Гарматны Віталь Пятровіч - магістр гістарычных навук, 
выкладчык кафедры Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Гаспадарка войсковых асаднікаў Заходняй Белорусі 
(1921-1939 гг.)».

Гетман Ігар Уладзіміравіч - кандидат філалагічных навук, 
галоўны спецыяліст Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы 
Брэсцкага аблвыканкама.
Тэма даклада: «Школа як школа»: Віленская беларуская гімназія 
вачыма сваіх вучняў».

Дедурин Геннадий Геннадиевич - кандидат исторических 
наук, старший преподаватель Харьковского национального 
университета внутренних дел.
Тема доклада: «О некоторых особенностях правового положения 
национальных меньшинств в межвоенной Польше (на примере 
белорусов)».

Загідулін Аляксей Мікалаевіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купали. 
Тэма даклада: «Польская нацыянальная палітыкаў Заходняй Беларуси 
ў сярэдзіне - концы 30-х гадоў XX ст.»
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Коршак Михаил Антонович - кандидат исторических наук, 
доцент Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина; Стрелец Михаил Васильевич — доктор 
исторических наук, профессор Брестского государственного 
технического университета.
Тема доклада: «Белорусские национально-демократические партии в 
Западной Беларуси (1921—1939 гг.): попытка системной 
реконструкции».

Красюк Уладзімір Фёдаравіч - кандидат філасофскіх навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. 
Тэма даклада: «Ідэі нацыяналънага вызволения, гуманізму і 
асветніцтваў творчасці I. Дварчаніна».

Крываіпэй Дзмітрый Антонавіч - кандидат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі.
Тэма даклада: «Нямецкая супольнасць Беласточчыны ў 1930-я 
гады».

Крывуць Віталій Іванавіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Нацыяиалъныя маладзёжныя арганізацыі і польскія 
ўлады на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1926-1939 гг.)».

Лисовская Татьяна Витальевна - кандидат исторических 
наук, ассистент Брестского государственного технического 
университета.
Тема доклада: «Политическая позиция неопротестантских 
организаций Западной Беларуси и их сотрудничество с белорусским 
национальным движением в 20-30-хх гг. XX века».

Лугачева Татьяна Алексеевна - кандидат исторических 
наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. 
Купали.
Тема доклада: «Интернационапъные связи МОП Ра (Международной 
организации помощи революционерам) Западной Беларуси в 1924- 
1939 гг.»

Ляхоўскі Уладзімір Вікторовіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Грамадска-пачітычная і культурная чыннасцъ у 
заходнебеларускі перыяд Лявона Вітан-Дубейкаўскага».
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Мазец Валянцін Генрыхавіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі.
Тэма даклада: «Асаблівасці і тэндэнцыі развіцця беларускага 
нацыянальнагарухуў Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.)».

Матусевич Ольга Александровна — аспирант Белорусского 
государственного технологического университета.
Тема доклада: «Освещение деятельности Белорусской Крестьянско- 
Рабочей Громады в польской историографии 1920-1980-х гг.»

Мощук Анатолий Васильевич - кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина.
Тема доклада: «К вопросу о классификации еврейских политических 
партий на территории Западной Беларуси в 1921-1939 гг.»

Мярчук Вольга Мікалаеўна - аспірант Брэцскага 
дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна.
Тэма даклада: «Эміграцыйныя працэсы на тэрыторыі 
заходнебеларускага рэгіёна. 1921-1939 гг.»

Нестерович Николай Борисович — кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Особенности в развития экономики
западнобелорусского региона в составе Польши в 1920-1930-е 
годы».

Пашковіч Алена Іосіфаўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна.
Тэма даклада: «Сацыяльнае забеспячэнне насельніцтва Заходняй 
Беларусі ў 20-30 гг. XX ст. на прыкладзе Косаўскага повета 
Палескага ваяводства».

Полуян Иван Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного технологического 
университета.
Тема доклада: «Социально-экономическое положение Западной 
Беларуси в 1920-1930-е годы».

Разуванава Ксенія Сяргееўна - аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: «Асноўныя накірункі дзейнасці Беларускага інстытута 
гаспадаркі і культурыўЗаходняй Беларусіў 1926-1936 гг.»

10



Старовойтов Михаил Иванович — кандидат исторических 
наук, доцент, докторант Белорусского государственного 
университета.
Тема доклада: «Население пограничной полосы БССР в 1939 г.»

Траццяк Сяргей Аляксавдравіч - кандидат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Заходняя Беларусь - складовая частка 
народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921— 
1939 гг.)».

Цымбал Аляксандр Георгіевіч - кандидат гістарычных 
навук, старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: «Беларусізацыя праваслаунай царквы ў Заходняй 
Беларусі (1921-1939 гг.)».

Дыскусія
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Сскцыя 2
УЗ’ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСИ 3 БССР. 

ЭКАНАМІЧНЫЯ I ПАЛІТЫЧНЫЯ ПЕРАЎТВАРЭННІ 
Ў ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 203)

Сустаршыні секцыі:
Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт, загадчик цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства 
Інсгытута гісторыі НАН Беларусь

Лукашансц Сяргсй Аляксайдравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Адзінец Людміла Савельеўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Вызволение Баранавіч і першыя крокі новой улады 
(верасень 1939 г.)».

Барабаш Виталий Васильевич - кандидат исторических 
наук, доцент Гродненского государственного аграрного 
университета.
Тема доклада: «Национально-территориальные преобразования в 
Западной Беларуси после воссоединения с БССР (1939-1940 гг.)».

Белозорович Виктор Александрович - кандидат 
исторических наук, доцент Гродненского государственного 
университета имени Я. Купали.
Тема доклада: «Западнобелорусское крестьянство как субъект 
государственной политики (осень 1939-1940 гг.)».

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і 
мастацтваў.
Тэма даклада: «Падзеі 1939 г. у гістарычным лесе роднай 
Піншчыны».

Васілючак Міхаіл Вікенцьевіч - кандидат гістарычных 
навук Гродненскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купали.
Тэма даклада: «Вераснёўскія падзеі 1939 г. у жыцці сучасніка і 
навукоўца».
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Вялікі Анатоль Фёдаравіч — кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя 
М. Танка.
Тэма даклада: «Заходияя Беларусь», «Крэсы Всходне», «Паўночна- 
заходнія землі» ў польской гістарыяграфіі. 1989-2009 гг.»

Гуленко Владимир Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент Международного государственного экологического 
университета имени А.Д. Сахарова.
Тема доклада: «Межнациональные процессы в Западной Беларуси 
1939-1941 гг.»

Дубовик Александр Константинович — кандидат 
исторических наук, доцент Белорусского национального 
технического университета.
Тема доклада: «Профсоюзное строительство в Западной Беларуси 
после воссоединения с БССР».

Ермоленко Нэля Александровна - кандидат исторических 
наук, доцент Витебского государственного технологического 
университета.
Тема доклада: «Европа накануне Второй мировой войны».

Ефимович Елена Васильевна - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Политика польского и советского государства в 
отношении православной церкви до и после 1939 г.»

Иоффе Эмануил Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Немецкая разведка на территории Беларуси в 1939- 
1941 годах».

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гістор.ыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Саветызацыя» Заходняй Беларусі ў перадваенныя 
гады».

Кривчиков Владислав Михайлович - старший 
преподаватель Гродненского государственного университета имени 
Я. Купал ы.
Тема доклада: «Обустройство и расквартирование советских войск в 
западных областях Беларуси (сентябрь 1939 года - июнь 1941 года)».



Кудина Галина Васильевна - старший преподаватель 
Брестского государственного университета имени Л.С. Пушкина; 
Кудин Николай Васильевич - старший преподаватель Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина.
Тема доклада: «Как это было. Сентябрь 1939 г.»

Кузнецов Игорь Николаевич - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Пакт Молотова-Риббентропа: трагические уроки 
истории».

Кукса Александр Николаевич - кандидат исторических 
наук, старший преподаватель Белорусского национального 
технического университета.
Тема доклада: «Проекты социально-экономических преобразований в 
западных областях Белорусской ССР и Украинской ССР (сентябрь 
1939 г. — январь 1940 г.)».

Літвін Аляксей Міхайлавіч - доктар гістарычных навук 
прафесар, загадчик аддзела ваенай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Беларускае пытаннеў кантэксце падзей 1939 г.»

Лукашанец Сяргей Аляксандравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Уз’яднанне Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з 
БССР і УССР і проблема заходняймяжы Полыйчы».

Папко Вольга Мікалаеўна - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта.
Тэма даклада: «Лёсы памешчыкаў Заходняй Беларусі пасля 1939 г. (на 
прыкладзе родаў Дзяконскіх, Тарасовічаў і Бяртольдзі)».

Петровская Оксана Васильевна - доктор исторических 
наук, доцент, профессор Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина.
Тема доклада: «Не евши стрелять не буду»: о настроениях 
участников похода в Западную Беларусь в сентябре 1939 г.»

Протченко Валерий Захарович - кандидат исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой Международного 
гуманитарно-экономического института.
Тема доклада: «Беларусь в геополитических планах Германии (1938- 
1941 гг.)».

Савіч Аляксандр Аляксандравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна.
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Тэма даклада: «Стварэнне і характар КПЗБ: нявырашаныя 
пытанні айчыннай гістарыяграфіі».

Скалабан Виталий Владимирович - кандидат исторических 
наук, заведующий отделом Национального архива Республики 
Беларусь.
Тема доклада: «Незабываемое десятилетие Пантелеймона 
Пономаренко (1938-1948 гг.). Источниковедческий аспект».

Смехович Николай Владимирович - кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий центром истории 
индустриального общества Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Послевоенная модернизация сельского хозяйства 
БССР: проекты и итоги (1944—1964 гг.)».

Толочко Дмитрий Михайлович - кандидат исторических 
наук, доцент Гомельского государственного университета имени Ф. 
Скорины.
Тема доклада: «Создание и деятельность органов государственного 
управления в Западной Беларуси (сентябрь — ноябрь 1939 г.)».

Шабельцев Сергей Васильевич - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Установление советской власти в Западной 
Беларуси: по страницам белорусской печати в Аргентине».

Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД 
Республики Беларусь.
Тема доклада: «Условия содержание польский военнопленных в 
лагерях НКВД на территории Беларуси в 1939 г.»

Шимолин Виктор Иванович - доцент Института 
журналистики Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Кремлевский сценарий «освободительного похода» 
1939 года».

Дыскусія
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ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ 
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСИ Ў 2009 ГОДЗЕ

Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
изучения ранней истории славян» Минск, 29 сентября. Институт истории 
НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-25-55,284-18-70. E-mail: ii@history.by

Третий Международный конгресс историков Беларуси 
«Историческая наука па переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию 
Института истории НАН Беларуси)» Минск, 15-16 октября, Институт 
истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. Е- 
mail: smenicl8@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «Учение 
В.И.Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие 
Беларуси». 22-23 октября, Институт экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 
284-24-43. Факс.: 284-07-16.

Международная научная конференция «Информационно- 
образовательные и воспитательные стратегии современного общества: 
национальный и глобальный контекст». 10-13 ноября 2009 г. Институт 
философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.: 284-29-25

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня 
ўтварэння Інстытута мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН 
Беларусі «Беларуская мова у культурнай і моўнай прасторы Славіі». 23- 
24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа 
НАН Беларусь Тэл./факс: (017)284-18-85

Международная научно-практическая конференция «Социальное 
знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации 
белорусской социологии». 3-4 декабря. Институт социологии НАН 
Беларуси. Тел.: (017)284-18-65. Факс.: 284-29-28
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ХРАНАЛОГІЯ НАЙВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ 
ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ 
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСЬ
У 2009 ГОДЗЕ

22 студзеня нам. дырэктара па навуковай рабоце В.В. 
Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за 
комплекснае даследаванне дзейнасці маладзежных арганізацый 
Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна- 
эканамічным і грамадска-палітычным жыцці ў 20-30 гады XX 
стагоддзя».

23 студзеня Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 
дырэктар Інстьпуга гісторыі НАН Беларусі А.А.Каваленя ўведзены ў 
склад Презідыума НАН Беларусь

Студзень сумесна з Рэспубліканскім унітарным
праднрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці 
Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівам і справаводству 
Міністэрства Юстыцыі Рэспублікі Беларусь выдадзены «Вялікі 
гістарычны атлас Бсларусі». У 3-х т. Т. 1. Мінск: Белкартаграфія, 
2009. - 248 с.

Выдавецтвам «Бсларуская навука» выдадзены настугіныя 
працы супрацоўнікаў Інстытута:

Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай 
спадчыны і культурных сявязей Беларусі XV - сярэдзіны XVIIct. / 
Г.Я.Галенчанка. - Мінск: Беларуская навука, 2008 г. -458 с.;

Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе / 
М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш.; НАН Беларусі, 
Інстытут гісторыі. - Мінск: Беларуская навука, 2008. - 615 с.

5 л штата рашэннем Бюро Презідыума НАН Беларусі № 10 
дырэктар Інстьпута гісторыі НАН Беларусі А. А. Каваленя 
прызначаны Акадэмікам-сакратаром аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусь

12 лютага адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі 
абмеркаванны дасягненні ў выкананні ДКПНД « Гісторыя і 
культура» за 2008 г.

24 лютага адбыўся пашыранны Вучоны савет ДКПНД 
«Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы 
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сувыканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 
2008 г.

Люты лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
за 2008 г. сталі наместнік дырэктара па навуковай рабоце к.г.н., 
дацэнт В. В. Даніловіч і н.с. аддзела археалогіі перыяду сярэднявечча 
к.г.н. В. I. Кошман.

Люты Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены 
наступныя працы супрацоўнікаў Інстытута:

Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд 
германскай акупацыі (чэрвень 1941 - ліпень 1944 г.) / Д.А.Крывашэй. 
- Мінск: Беларус. навука, 2009. - 198 с.;

Траццяк, С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў 
Беларусі: лістапад 1917 - студзень 1919 г. / С.А.Траццяк. - Мінск: 
Беларус. навука, 2009. - 208 с.;

Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў 
(1924—2007). У 3 ч. Ч. I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. 
Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. - Мінск: Беларус. навука, 
2009,-135 с.

23-24 красавіка сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзены 111 Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і 
сядзібы Ашмяншчыны». 3 удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі 
ў в. Баруны быў адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады 
Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардыроўшчыка № 16 «Ілля 
Мурамец».

Красавік лаўрэатам персанальный надбаўкі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы стаў заг. аддзелам 
археалогіі першабытнага грамадства к.г.н. В.Л. Лакіза.

7 мая адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з 
УА «Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. 
Танка», камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім 
інстытутам адукацыі, ГУА «Гімназія №174 г. Мінска» міжнародная 
канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 
исторической памяти белорусского народа», в рамках навуковага 
мерапрыемства прайшоў «круглы стол» педагогаў г. Мінска з 
аўтарамі вучэбнага дапаможніка «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой войны» на тэму 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в исторической памяти 
белорусского народа».
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7 мая у Інстытуце прайшоў урачысты сход калектыва і 
канцэрт для ветеранаў вайны і працы, прысвечаныя 64-годдзю 
перамогі над нямецка-фашыскімі захопнікамі.

14 мая у Інстытуце прайшоў круглы стол «Война. Народ. 
Победа», прысвечаны 65-годдзю вызвалсння Беларусі ад нямецка- 
фашыскіх захопнікаў.

15 мая адбылася міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Итоги археологических исследований на территории 
Беларуси в 2008 году (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги- 
Ходаковского)».

27 мая адбылося Бюро Презідыума НАН Беларусі, на якім 
былі заслуханы вынікі выканання Дзяржаўнай комплекснай 
праграммы навуковых даследаванняў «Гісторыя беларускай нацыі, 
дзяржаўнасці і культуры» за 2008 год і 1 квартал 2009 года.

17-18 мая адбылася міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Антропологическая наука: наука: теория, практика, 
перспектива».

25-26 чэрвеня сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі 
Беларусь, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім 
грамадскім аб’яднаннем ветэранаў, Беларускім рэспубліканскім 
саюзам моладзі праведзена міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Партизанское движение в Беларуси и его роль в 
разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах, посвященной 
65-годовщине освобождения Беларуси».

4-5 верасня адбылася міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі» (да 510- 
годдзя атрымання Менскам Магдэбургскага права).

17-19 верасня сумесна з Кіраўніцтвам справамі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай камісіяй Рэспублікі Беларусь 
па справах ЮНЕСКО, Нацыянальным паркам «Белавежская 
пушча», Дзяржаўным камітэтам па навуке і тэхналогіям Рэспублікі 
Беларусь праведзена міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Белавежская пушча: гісторыя, природа, турызм» 
прысвечаная 600-годдзю ўстанаўлення запаведнасці Белавежскай 
пушчы (в. Каменюкі).

Верасень 2009 г. Выдавецтвам «Беларуская навука» выданы 
наступныя работы Інстытута:

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусь..». Верасень 
1939 г. - 1956 г.: дакументы і матэрыла. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 
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1939 г. - 1941 г. / склад.: У.І. Адамушка, М.Г. Жылінскі і інш. - 
Мінск: Беларуская навука, 2009. - 340 с. іл.;

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 
1939 г. - 1956 г.: дакументы і матэрыла. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень 
1944 г. - 1956 г. / склад.: У.1. Адамушка, М.Г. Жылінскі і інш. — 
Мінск: Беларуская навука, 2009. -340 с. іл.
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
комплексная праграмы навуковых даследаванняў на 2006 - 2010 гг. 
«Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы 
кіраўнік праграмы — доктар гістарычных навук, прафесар 
А. А. Каваленя), задание «05» - «Станаўленне і развіццё беларускай 
дзярдаўнасці ў геапалітычных працэсах XIX - XX стст.» (навуковы 
кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. У. Смяховіч).

ВЫДАННІДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВИ 
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСЬ




