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АРГКЛМІТЭТ

III Міжнароднага кангрэса гісторыкаў Беларусі

«ГІСТАРЫЧНАЯ НАВУКА НА ПЕРАЛОМЕ 
ЭПОХ: ДЫЯЛОГ 3 ЧАСАМ

(да 80-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»

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

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні 
аргкамітэта);

Жылінскі Марат Генадзьевіч — вучоны сакратар 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);

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

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

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

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - акадэмік НАН Беларусі, галоўны 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

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

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

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

Малашонак Ганна Сяргееўна - вядучы спецыяліст Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Мытнік Святлана Уладзіміраўна - галоўны бухгалтар 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член 
аргкамітэта);

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

Нічыпаровіч Станіслаў Антонавіч - намеснік дырэктара 
выдавецкага дома «Беларуская навука» (член аргкамітэта);

Новік Наталія Яўгенаўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);
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Норык Вольга Анатольеўна - памочнік дырэктара па кадрах 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член 
аргкамітэта);

Унучак Андрэй Уладзіміравіч - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (член аргкамітэта);

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

Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара па агульных 
пытаниях Інстьггута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
(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 кангрэса

15 кастрычніка 2009 г.

9:00-9:55 Прыбыццё і рэгістрацыя ўдзельнікаў кангрэса

10:00-13:00 Адкрыццё кангрэса. Урачыстасць з нагоды 80-гадовага 
юбілея Інстытута гісторыі

13:00-14:00 Абед

14:00-17:00 Пленарнае пасяджэнне

16 кастрычніка 2009 г.

9:00-11:00 Работа па секциях

11:00-11:30 Перапынак

11:30-13:00 Працяг працы секций

13:00-14:00 Абед

14:00-15:30 Працяг працы секций

15:30-16:30 Завяршэнне кангрэса

16:30-18:00 Наведванне Музея гісторыі НАН Беларусі і 
археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі

18:00 Ад’езд удзельнікаў
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Вялікая канферэнц-зала Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі, пр. Незалежнасці, 66)

Адкрыццё кангрэса

Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларуси, доктар 
гістарычных навук, прафесар Аляксандр Аляксандравіч Каваленя.

Прывітальнае слова Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, доктара эканамічных навук, прафесара, 
члена-карэспандэнта НАН Беларусі Міхаіла Уладзіміравіча 
Мясніковіча.

Прывітальнае слова ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства абароны Рэспублікі 
Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь.

Прывітальнае слова Старшыні Дзяржаўнага камітэта па 
навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, доктара тэхнічных навук, 
прафесара Ігара Вітальевіча Войтава.

Прывітальнае слова Старшыні Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі Рэспублікі Беларусь, доктара фізіка-матэматычных навук, 
прафесара, члена-карэспандэнта НАН Беларусі Анатоля 
Аляксандравіча Афанасьева.

Прывітальнае слова дырэктара Дэпартамента па архівах і 
справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, кандыдата 
гістарычных навук Уладзіміра Іванавіча Адамушкі.

Прывітальнае слова старшыні Навуковай рады Інстытута 
гісторыі Польскай акадэміі навук, кіраўніка аддзела эдытарства, 
члена-карэспандэнта Варшаўскага навуковага таварыства, доктара 
гістарычных навук, прафесара Анджэя Рахубы.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута ўсеагульнай гісторыі Расійскай акадэміі навук, 
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доктара гістарычных навук, прафесара Ірыны Генадзьеўны 
Канавалавай.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, доктара гістарычных навук, 
прафесара Генадзя Уладзіміравіча Борака.

Прывітальнае слова вучонага сакратара гістарычнага 
факультэта Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя 
М. В. Ламаносава, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Аксаны 
Вячаславаўны Солапавай.

Прывітальнае слова Старшыні савета нацыянальна- 
культурнай аўтаноміі «Беларусы Масквы», заслужанага дзеяча навукі 
Расійскай Федэрацыі, лаўрэата прэміі Урада Расійскай Федэрацыі ў 
галіне адукацыі, доктара псіхалагічных навук, прафесара Сяргея 
Львовіча Кандыбовіча.

Прывітальныя словы ад арганізацый Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі і ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь.
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ВЫСТУПЛЕННІ 3 ДАКЛАДАМІ
(рэгламент 25 хвілін)

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - доктар гістарычных 
навук, прафесар, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусь
Тэма даклада: «Гістарычная навука Беларусі на пераломе эпох: 
выклік часу».

Коновалова Ирина Геннадьевна - доктор исторических 
наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
Института всеобщей истории Российской академии наук.
Тема доклада: «Источниковедение и специальные исторические 
дисциплины в Институте всеобщей истории РАН».

Левко Ольга Николаевна - доктор исторических наук, 
заведующая центром истории доиндустриального общества 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Белорусская археология в современной научно
образовательной и культурной сфере».

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Вопыт стварэння ў Інстытуце гісторыі 
абагулъняючых калектыўных прац».

Солопова Оксана Вячеславовна - кандидат исторических 
наук, доцент, учёный секретарь исторического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова.
Тема доклада: «Белорусы Москвы: этнокультурные процессы в конце 
XX- начале XXI в.»

Ходин Сергей Николаевич - кандидат исторических наук, 
доцент, декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Исторический факультет БГУ и Институт истории 
НАН Беларуси: этапы сотрудничества».
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ВЫСТУПЛЕННІ ПА СЕКЦЫЯХ
(рэгламент 10 хвілін)

Секция 1 
АРХЕАЛОГІЯ I АНТРАПАЛОГІЯ 

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

Сустаршыні секцыі:
Ляўко Вольга Мікалаеўна - доктар гістарычных навук, 

загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

Тэгака Лідзія Іванаўна - доктар медыцынскіх навук, 
прафесар, загадчык аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі Полацкага 
дзяржаўнага універсітэта.

Сакратар секцыі:
Клімаў Марат Васільевіч - кандыдат гістарычных навук, 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Бункевич Наталья Станиславовна - аспирант Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Изучение краниоскопических дискретно-варъирующих 
признаков у восточных славян».

Войтехович Андрей Вячеславович - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Погребения в храмах на территории Полоцкой 
земли».

Ганецкаія Ірына Уладзіміраўна - кандыдат гістарычных 
навук, старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Комплексное даследаванне Глускага замка ў 1996- 
2008 гадах».

Дернович Сергей Дмитриевич - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси.
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Тема доклада: «Ювелирные изделия на средневековых памятниках 
Белорусского Подвинъя: проблемы историко-культурной
интерпретации».

Дубицкая Наталья Николаевна - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Изучение древностей I тысячелетия н. э. в 
Белорусском Поднепровье».

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі 
Полацкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Станаўленне сацыятапаграфічнай структуры 
левабярэжных пасадаў Полацка (XI-XVIII стст.)».

Емяльянчык Вольта Антонаўна - старшы выкладчык 
Полацкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Даныя антрапалогіі як крыніца для рэканструкцыі 
этнічных і дэмаграфічных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў эпоху 
Сярэднявечча і Новага часу».

Заяц Юрий Афанасьевич - кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «О некоторых актуальных проблемах отечественной 
археологии и истории».

Зуева Александра Владимировна - аспирант Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Поселения культуры шаровидных амфор на
территории Беларуси».

Ильютик Алла Владимировна - научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Керамический комплекс киевской культуры поселения 
Абидня».

Иов Олег Вильгельмович - кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Итоги исследования древнерусского поселенческого 
комплекса в д. Юровичи в 2004 - 2009 гг.»

Калечиц Елена Геннадьевна - доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
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Тема доклада: «Проблема первоначального заселения Беларуси (новые 
данные, перспективы изучения)».

Калечыц Іна Леанідаўна - старты выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: «Да проблемы доследования эпіграфікі Беларусі X - 
XIV стст.»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Городище у д. Витуничи VII в. дон. э. -XI в. н.э.».

Клімаў Марат Васільевіч - кандидат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Да пытания аб тыпах сярэднявечных паселішчаў 
Полацкага Падзвіння».

Кокорина Юлия Георгиевна - кандидат исторических наук, 
методист Российского государственного гуманитарного 
университета.
Тема доклада: «Энциклопедия «Археалогія і нумізматыка Беларусі» 
как этап в развитии науки восточнославянских стран».

Кошман Вадзім Іванавіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры 
г. Мінска ў 2007 - 2009 гг.»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні першабытных помнікаўу 
зонах новабудоўляў на тэрыторыі Беларусі ў XXI cm.: значэнне і 
перспектывы».

Левко Ольга Николаевна - доктор исторических наук, 
заведующая центром истории доиндустриального общества 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Древний Друцк. Начальные этапы истории».

Лысенко Пётр Федорович - доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Археологические исследования городов южной 
Беларуси (I960 - 2009 гг.)».
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Медведев Александр Михайлович - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий отделом археологии средневекового 
периода Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Раскопки на территории исторического центра 
Минска в 2007 - 2009 годах».

Разлуцкая Анжела Анатольевна - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «История археозоологии в Беларуси».

Рассадзін Сяргей Яўгенавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. 
Тэма даклада: «Адкрыццё рэштак храма ў былым горадзе Казіміры».

Тегако Лидия Ивановна - доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая отделом антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Актуальные проблемы антропологии».

Ткачёв Олег Юрьевич - магистр исторических наук, 
младший научный сотрудник Гродненского государственного 
историко-археологического музея.
Тема доклада: «История изучения неолита юго-западной 
Беларуси».

Ткачёва Мария Ивановна - магистр исторических наук, 
младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «К истории изучения памятников днепро-донецкой 
культуры в Белорусском Предполесье».

Харитонович Зоя Анатольевна - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Особенности керамического комплекса городищ 
Центральной Беларуси».

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - кандыдат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Псторыя доследования тарфянікавых паселішчаў 
каменнага-бронзавага веку Паўночнай Беларусі».

Штыхаў Георгій Васільевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Найбольш старажытныя гарады Полацкай зямлі: 
проблема іх паходжання».
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Язэпенка Ігар Мікалаевіч - кандидат гістарычных навук, 
загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Храналогія і перыядызацыя неалітычных культур 
Беларусі».

Дыскусія
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Секцыя 2
АКТУАЛЬНЫЙ ПЫТАННІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

(XIII - ПАЧАТАК XX СТ.)
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 213)

Сустаршыні секцыі:
Забаўскі Мікалай Міхайлавіч - доктар гістарычных навук, 

прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта імя М. Танка.

Бандарэнка Канстанцін Міхайлавіч - кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, рэктар Магілёўскага дзяржаўнага 
універсітэта імя А. А. Куляшова.

Яноўская Валянціна Васільеўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага 
даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Сакратар секцыі:
Унучак Андрэй Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных 

навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Алексашина Галина Вячеславовна - ассистент
Белорусского государственного экономического университета.
Тема доклада: «Наемные работники городов Беларуси в условиях 
формирования рынка труда (конец XIX- начало XXв.)».

Алексейчнкова Наталья Николаевна - старший 
преподаватель Могилёвского государственного университета имени 
А. А. Кулешова.
Тема доклада: «Насилие в семьях белорусских горожан в XVI — 
XVIII вв.»

Астрога Валянціна Міхайлаўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. 
Тэма даклада: «Прававыя основы дзейнасці навучальных устаноў 
Беларусі ў другой полове XIX- початку XX ст.»

Барко Андрэй Іванавіч - кандыдат гістарычных навук, 
старшы выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 
Я. Купалы.
Тэма даклада: «Палітыка ваяводскай адміністрацыі ў Заходняй 
Беларусі (1921-1939 гг.)».

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага універсітета імя Я. Купалы.
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Тэма даклада: « Нацыянальная гістарычная канцэпцыя на старонках 
«Нашай Нівы».

Воробьев Александр Александрович - кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
восточнославянской и российской истории Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова.
Тема доклада: «Беларусь в планах антибольшевистской коалиции 
политических партий в конце 1917- начале 1918 г.»

Восович Сергей Михайлович - кандидат исторических 
наук, доцент Брестского государственного технического 
университета.
Тема доклада: «Культурно-просветительская деятельность
православных братств Беларуси в 1861 —1914 гг.»

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага універсітэта.
Тэма даклада: «Асоба манарха ў асвятленні беларускай 
гістарыяграфіі (на прыкладзе прадстаўнікоў дынастыі Ваза)».

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі XVI - 
XVIII стст. у працах даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі».

Грузицкий Юрий Леонтьевич - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного экономического 
университета.
Тема доклада: «Ипотечная задолженность помещиков Беларуси 
казенным российским банкам».

Дзярновіч Алег Іванавіч - кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
Тэма даклада: «Русь» і «Літва» як канцэпты беларускай 
гістарыяграфіі».

Дмитрачков Пётр Фролович - кандидат исторических наук, 
профессор Могилевского государственного университета имени 
А. А. Кулешова.
Тема доклада: «О некоторых аспектах борьбы за сохранение 
Православной Церкви на землях Речи Посполитой после Брестской 
унии (конец XVI- первая половина XVII в.)».
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Доўнар Аляксандр Барысавіч - кандыдат гістарычных 
навук, загадчык сектара крыніцазнаўства і архаграфіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Самакіраванне города Слуцка ў другой палове 
XVI cm.»

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
універсітэта.
Тэма даклада: «План фінансаў» М. Спяранскага».

Забаўскі Мікалай Міхайлавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: «Либеральны перыядычны друк у Беларусі ў 
міжрэвалюцыйны перыяд (1906- 1917 гг.)».

Кірыленка Віталь Віктаравіч - аспірант Рэспубліканскага 
інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: «Да пытання пра сутнасць расійскай аграрной 
палітыкі на Беларусі ў апошняй чвэрці XVIII - першай трэці 
XIX ст.»

Кобрын Міхаіл Уладзіміравіч - выкладчык Баранавіцкага 
дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Беларускі нацыяналъны pyx падчас польска-савецкай 
войны 1919 -1920 гг.»

Козляков Владимир Егорович - доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного технологического 
университета.
Тема доклада: «Терроризм в Беларуси и России (конец XIX — 
20-е годы XX в.): некоторые вопросы историографии».

Ляховіч Ларыса Уладзіміраўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і 
мастацтваў.
Тэма даклада: «Еўрапейскі абсалютызм і дзяржаўны лад Рэчы 
Паспалітай у расійскай гістарыяграфіі новай гісторыі (канцэпцыя 
М. I. Карэева)».

Мартынюк Алексей Викторович - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой историко-культурного наследия 
Беларуси Республиканского института высшей школы.
Тема доклада: «История Великого княжества Литовского в 
миниатюрах Лицевого летописного свода XVI века».
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Мярчук Вольга Мікалаеўна - аспірант Брэсцкага 
дзяржаўнага універсітэта імя А. С. Пушкіна.
Тэма даклада: «Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі ў краіны 
Паўднёвай Амерьікі (1921 - 1939 гг.)».

Новик Наталия Евгеньевна - кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Этапы развития профессионального образования в 
Беларуси (XIX- начало XXв.)».

Пілецкі Віктар Аляксандравіч - доктар гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: «Асоба Вайдылы ў канфлікце паміж Ягайлам і 
Кейстутам (80-я гады XIVст.)».

Савіч Аляксандр Аляксандравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага унІверсітэта імя А. С. Пушкіна. 
Тэма даклада: «Проблема дзяржаўнай прыналежнасці Віленшчыны і 
стварэнне КПЗБ».

Самусік Андрэй Фёдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта.
Тэма даклада: «Гістарычная навука на беларускіх землях у 
XVIIIcm.: агульны ўзровень і напрамкіразвіцця».

Статкевич Николай Стефанович - доктор исторических 
наук, профессор Белорусского государственного экономического 
университета.
Тема доклада: «Октябрьская революция: социальные и политические 
итоги».

Темушев Степан Николаевич - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «К предыстории формирования налогово-даннической 
системы Древней Руси».

Унучак Андрэй Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Заходнерусізм» і «краёвасцъ» у беларускай гісторыі 
пачаткуXXст.: гістарыяграфічны аспект».

Філатава Алена Мікалаеўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі; Анофранка Наталія Васільеўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
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Тэма даклада: «Этнокультурное ўзаемадзеянне славян. Конец XVIII - 
пачатак XX ст.: гістарыяграфія проблемы».

Фірыновіч Алена Эдвардаўна - аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Паўстанне 1863 - 1864 гг. у навуковых 
даследаваннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі: па 
справаводчых матэрыялах Цэнтралънага навуковага архіва НАН 
Беларусі».

Цымбал Аляксандр Георгіевіч - кандидат гістарычных 
навук, старшы выкладчык Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 
універсітэта.
Тэма даклада: «Да пытання аб становішчы Праваслаўнаіі Царквы ў 
Заходняй Беларусі (1921 -1939 гг.)».

Яноўская Валянціна Васільеўна - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчик сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага 
даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Доследование проблем гісторыі Беларусі XIX ст. у 
Інстытуце гісторыі НАН Беларусі».

*
Дыскусія
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Секция 3 
СТАНАЎЛЕННЕ I РАЗВІЦЦЁ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ Ў 

БССР I РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
Падсекцыя № 1

(Актавая зала Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
вул. Акадэмічная 1, чацвёрты паверх)

Сустаршыні падсекцыі:
Карэў Дзмітрый Уладзіміравіч - доктар гістарычных навук, 

прафесар, загадчык кафедры эканамічнай тэорыі Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы.

Карзенка Георгій Уладзіміравіч - доктар гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела сацыяльна-эканамічнай гісторыі, 
навукі і культуры Інстьпута гісторыі НАН Беларусь

Кузьменка Уладзімір Іванавіч - доктар гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 

Сакратар падсекцыі:
Казлова Святлана Леанідаўна - кандыдат гістарычных 

навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Агееў Аляксандр Рыгоравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. 
Тэма даклада: «Вобразы партызан і паліцэйскіх ва ўспамінах 
жыхароў Шклоўскага і Магілёўскага раёнаў».

Бамбешка Іванна Іванаўна - старшы выкладчык, намеснік 
дэкана па вучэбнай рабоце факультэта інфармацыйна- 
дакументальных камунікацый Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
культуры і мастацтваў.
Тэма даклада: «Тэматыка гісторыка-краязнаўчых даследаванняў у 
БССР у 1920-я гг.»

Барабаш Наталья Викторовна - лаборант Белорусского 
государственного педагогического университета имени М.Танка. 
Тема доклада: «Миграция сельского населения после Великой 
Отечественной войны (1946 - 1965 гг.)».

Богуш Евгений Васильевич - аспирант Белорусского 
государственного университета
Тема доклада: «Деятельность сторонников «Демократической 
платформы в КПСС» в период становления независимости 
Республики Беларусь».
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Бубноў Аляксандр Валянцінавіч - настаўнік гісторыі 
сярэдняй школы г. п. Краснасельскі Ваўкавыскага раёна.
Тэма даклада: «Беларуская савецкая гістарыяграфія як каштоўная і 
недаацэненая крыніца для даследавання дзейнасці нацыянальнага руху 
ўміжваенны час на тэрыторыі Заходняй Беларусі».

Бузун Дмитрий Николаевич - заведующий учебной 
лабораторией истории белорусской национальной культуры 
Белорусского государственного университета; Ходин Сергей 
Николаевич - кандидат исторических наук, доцент, декан 
исторического факультета Белорусского государственного 
университета.
Тема доклада: «Демографическая структура сельского населения 
Беларуси по данным переписи 1926 года».

Волчок Геннадий Игнатьевич - кандидат исторических 
наук, профессор Могилёвского государственного университета имени 
А. А. Кулешова.
Тема доклада: «Оборонительные бои на территории Могилёвской 
области летом 1941 г.»

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя 
М. Танка.
Тэма даклада: «Станаўленне і развіццё беларуска-польскага 
прыгранічнага супрацоўніцтва ў другой палове 50-х гадоў XXcm.»

Гарбуль Пётр Иванович - кандидат исторических наук, 
доцент Брестского государственного университета имени А. С. 
Пушкина.
Тема доклада: «Первый генеральный план развития города Бреста: 
жилищный аспект».

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч - доктар 
гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.
Тэма даклада: «Цэнзурная практыка ў галіне радыёвяшчання ў 
БССР у 1930-я гады»

Гуленко Владимир Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова.
Тема доклада: «Движение сопротивления и межнациональные 
отношения в Беларуси 1939 - 1953 гг.»
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Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Навуковая дзейнасць Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі ў 2006 - 2009 гг.»

Дмитрук Ирина Павловна - аспирант Института истории 
НАН Беларуси.
Тема доклада: «Государственная система патриотического 
воспитания учащейся и студенческой молодежи в Республике 
Беларусь (1991 - 2000 гг.)».

Дубовик Александр Константинович - кандидат 
исторических наук, доцент Белорусского национального 
технического университета.
Тема доклада: «Историография истории профсоюзов Беларуси».

Дубовик Елена Александровна - студент Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. Танка. 
Тема доклада: «Историография истории становления социального 
партнёрства в Беларуси».

Жилинский Марат Геннадьевич - кандидат исторических 
наук, доцент, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «Выполнение Институтом истории НАН Беларуси 
Государственной комплексной программы научных исследований 
«История белорусской нации, государственности и культуры» в 2006 
-2009 гг.»

Жук Виталий Николаевич — историк.
Тема доклада: «Система охраны советской государственной 
границы в БССР (1921 - 1939 гг.): актуальность исследования».

Здановіч Уладзімір Васільевіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А. С. Пушкіна. 
Тэма даклада: «Аднаўленчыя працэсы ў Беларусі 1943 - 1945 гг. у 
ацэнках айчыннай гістарыяграфіі».

Земляков Леонид Евгеньевич - доктор политических наук, 
профессор, заведующий отделом новейшей истории Республики 
Беларусь Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Светскость как один из важнейших принципов 
правового государства в Республике Беларусь».

Зенькович Юлия Вячеславовна - научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.
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Тема доклада: «Развитие технических и естественных наук в БССР 
(1955 - 1970 гг.): организационный аспект».

Злотников Анатолий Геннадьевич - кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 
кооперации Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации.
Тема доклада: «Прошлое и настоящее демографической науки 
Беларуси».

Иоффе Эммануил Григорьевич - доктор исторических 
наук, профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «К вопросу об эвакуации населения Беларуси в 1941 г.»

Казлова Святлана Леанідаўна - кандидат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Каланізацыйныя планы нацысцкіх акупацыйных улад і 
іх ажыццяўленне на тэрыторьіі Заходняй Беларусі (1941 - 1944 гг.)».

Карев Дмитрий Владимирович - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической истории 
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. 
Тема доклада: «Белорусская и украинская историография и 
формирование исторического сознания белорусов и украинцев 1918 - 
1945 гг. (состояние и перспективы разработки проблемы)».

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч - кандидат 
гістарычных навук, дацэнт, загадчик кафедры новага і навейшага 
часу Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Сацыяльныя змены ў беларускім грамадстве ў другой 
половеXIX- пачаткуХХст.: стан і перспектывы вывучэння».

Корзенко Георгий Владимирович - доктор исторических 
наук, доцент, заведующий отделом социально-экономической 
истории, науки и культуры Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «Современная историческая наука Беларуси».

Косович Александр Валерьевич - кандидат исторических 
наук, доцент, декан факультета социально-педагогических 
технологий Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Историография проблемы антигерманского 
сопротивления в отечественных исследованиях».

Крэнь Іван Платонавіч - кандидат гістарычных навук, 
прафесар Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы.
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Тэма даклада: «Вывучэнне гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў 
заходнім рэгіёне Беларусі ў XIX- XXI стагоддзях».

Крывашэй Дзмітрый Антонавіч - кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі.
Тэма даклада: «Музеі Беларусі ў перыяд трансформаций».

Кузнецов Игорь Николаевич - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Репрессивная политика советской власти в Беларуси 
(1930- 1940-е гг.): проблемы изучения».

Кузьменко Владимир Иванович - доктор исторических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Актуальные проблемы социальной истории Беларуси 
периода Великой Отечественной войны».

Кушнер Васіль Фёдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
галоўны рэдактар «Беларускага гістарычнага часопіса».
Тэма даклада: «Актуальный проблемы гісторыі Беларусі на 
сторонках «Беларускага гістарычнага часопіса».

Дыскусія



Секция 3
СТАНАЎЛЕННЕ I РАЗВІЦЦЁ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ Ў 

БССР I РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
Падсекцыя № 2

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 207)

Сустаршыні падсекцыі:
Лабынцаў Юрый Андрэявіч - доктар філалагічных навук, 

прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута славяназнаўства 
Расійскай акадэміі навук, акадэмік Дзяржаўнай акадэміі славянскай 
культуры.

Саракавік Іван Аляксандравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь.

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - кандыдат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Сакратар падсекцыі:
Мазец Валянцін Генрыхавіч - кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь

Лабынцев Юрий Андреевич - доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения 
Российской академии наук, академик Государственной академии 
славянской культуры.
Тема доклада: «История белорусского национального движения в 
современных польских исследованиях».

Лайша Ирина Владимировна - аспирант Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Культурная политика и изобразительное искусство в 
Беларуси в 20-х гг. XX века».

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусь
Тэма даклада: «Проблема ўз’яднання белоруской нацыі. 1939г.»

Лугачёва Татьяна Алексеевна - кандидат исторических 
наук, доцент Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы.
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Тема доклада: «Деятельность Международной организации помощи 
революционерам Западной Беларуси в борьбе за ликвидацию 
концлагеря в Берёзе Картузской».

Лукашоў Андрэй Аляксеявіч - аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: «Да проблемы перыядызацыі партызанскага руху ў 
Беларусіў гады Вялікай Айчыннай войны (1941 - 1944 гг.)».

Мазец Валянцін Генрыхавіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Супярэчнасці нацыянальна-дзяржаўнай палітыкі ў 
БССР (60 - 80-я гг. XX ст.)».

Марозава Святлана Валянцінаўна - доктар гістарычных 
навук, прафесар загадчык кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы.
Тэма даклада: «Гродзенская школа гісторыкаў: да пытання аб 
крытэрыях нацыяналънай гістарьічнай школы».

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Працэсы дэсталінізацыі ў беларускім грамадстве 
(1956-1970 гг.)».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і беларусазнаўства 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта.
Тэма даклада: «Новыя падыходы да гісторыі абароны Магілёва 
летам 1941 г.»

Павлова Елена Яковлевна - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета культуры и 
искусств.
Тема доклада: «Личный состав партизанских формирований 
Беларуси в документах Национального архива Республики Беларусь».

Пурышева Наталья Михайловна - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующая кафедрой истории и культуры Беларуси 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. 
Тема доклада: «Становление системы художественной культуры 
БССР в 20-е годы XX века: идейно-политический аспект».

Савчук Татьяна Петровна - аспирант Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина.
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Тема доклада: «Материалы по проблеме мемориализации событий 
Великой Отечественной войны на территории Беларуси в фондах 
НАРБ».

Сакович Виктор Савельевич - кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Аграрная политика в Беларуи в 80-е годы XX- начале 
XXIв.: история и современность».

Саракавік Іван Аляксандравіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь.
Тэма даклада: «Органы ўнутраных спраў: арганізацыя і дзейнасць у 
заходніх рэгіёнах Белорусі (1939-1941 гг.)».

Скалабаи Виталий Владимирович - кандидат исторических 
наук, заведующий отделом публикации документов Национального 
архива Республики Беларусь; Токарев Николай Владимирович - 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Организация исторических исследований в 
Институте белорусской культуры».

Смолякова Екатерина Викторовна - аспирант 
Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Государственное регулирование делопроизводства в 
БССР в 1920-е гг.»

Соловьянов Андрей Петрович - кандидат исторических 
наук, младший научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.
Тема доклада: «Деятельность государственных органов по борьбе с 
беспризорностью в БССР в 1920-е годы».

Сосна Уладзімір Аркадзьевіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Крыніцазнаўчыя магчымасці даследавання 
палітычнай гісторыі беларускага сялянства зыходу феодальной 
эпохі».

Старовойтов Михаил Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент, докторант Белорусского государственного 
университета.
Тема доклада: «Этносоциокулътурные процессы в белорусско- 
российско-украинском пограничье (1920- 1930-е годы)».
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Сумко Алена Вячаславаўна - кандидат гістарычных навук, 
старшы выкладчык Полацкага дзяржаўнага універсітэта.
Тэма даклада: «Дзяржаўная палітыка ў кнігавыдавецкай справе 
БССР (1920-я гг.)».

Тиханович Алла Сергеевна - младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Благотворительная и духовно-просветительская 
деятельность протестантских религиозных организаций».

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - кандидат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Развіццё народной гаспадаркі Усходняй і Заходняй 
Беларусьў 1921 - 1939 гг.: параўнальны аналіз».

Трубчык Алена Генадзьеўна - аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: «Адлюстраванне стану школьной адукацыі на 
тэрыторыь Беларусі ў час полъска-савецкай войны на сторонках 
беларускамоўных перыядычных выданняў 1919-1921 гг.»

Харламова Ольга Николаевна - магистр политических 
наук, старший преподаватель Международного гуманитарно
экономического института.
Тема доклада: «Региональное развитие и местная повестка в 
Республике Беларусь».

Шаўчук Ігар Іванавіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А. С. Пушкіна.
Тэма даклада: «Крыніцы па гісторыі арганізацыі гуманітарных навук 
у Беларусь (1920 - 1930-я гады)».

Ширко Людмила Фёдоровна - учитель истории средней 
школы № 15 г. Барановичи.
Тема доклада: «История белорусской культуры: научные 
исследования и кадровый потенциал (1991 -2005 гг.)».

Щавинская Лариса Леонидовна - кандидат 
филологических- наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института славяноведения Российской академии наук.
Тема доклада: «Белорусское национальное движение на страницах 
«Энцььклапедыь гісторыі Беларусі».

Дыскусія
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Секция 4 
УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ I 

ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА СУПРАЦОЎН1ЦТВА 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 203)

Сустаршыні секцыі:
Літвін Аляксей Міхайлавіч - доктар гістарычных навук 

прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тугай Уладзімір Васільевіч - доктар гістарычных навук 
прафесар, загадчык кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і 
Сярэднявечча Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя 
М. Танка.

Барысенка Уладзімір Васільевіч - кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, дэкан гістарычнага факультэта Магілёўскага 
дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова.

Сакратар падсекцыі:
Глеб Марина Уладзіміраўна - кандидат гістарычных навук, 

загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусь

Александрович Елена Александровна - младший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Исследование проблем сотрудничества Республики 
Беларусь со странами СНГ: достижения и перспективы».

Белявский Александр Михайлович - кандидат 
исторических наук, доцент Белорусского государственного 
университета.
Тема доклада: «Роль движения «Молодая Ирландия» в формировании 
ирландского национализма».

Беляев Михаил Петрович - кандидат исторических наук, 
секретарь Собрания представителей Шатурского района (Московская 
обл.).
Тема доклада: «Франко-трансильванские отношения в период 
подготовки условий Вестфальского мира 1648 г.»

Беспалов Сергей Валерьевич - кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института научной информации по 
общественным наукам РАН.
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Тема доклада: «Проблемы социально-экономической модернизации 
Российской империи конца XIX - начала XX века в современной 
западной историографии».

Борисенко Владимир Васильевич - кандидат исторических 
наук, доцент, декан исторического факультета Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова.
Тема доклада: «Некоторые проблемы этноконфессионалъных 
отношений на Балканском полуострове в XVI - XVII вв. в 
современной историографии».

Воронкова Ирина Юрьевна - научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Белорусы в локальных войнах и военных конфликтах 
(1920 - 1930-е гг.)».

Глеб Марина Владимировна - кандидат исторических наук, 
заведующая Центральным научным архивом НАН Беларуси.
Тема доклада: «Республика Беларусь в региональных европейских 
объединениях: направления изучения».

Гончаренко Кирилл Дмитриевич - лаборант I категории 
Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Геополитическая ситуация в Европе и Северная 
война в 1700 -1721 гг.»

Довгялло Михаил Степанович - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Первое правительство «земледельцев» в Европе и его 
реформы».

Жолудов Михаил Валентинович - кандидат исторических 
наук, доцент Рязанского государственный университета имени 
С. А. Есенина.
Тема доклада: «Британская дипломатия и польское восстание 1830 — 
1831 годов».

Канапацкий Мустаф Борисович - кандидат философских 
наук, доцент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «К проблеме парламентаризма в
трансформирующемся обществе».

Каркин Юрий Владимирович - аспирант Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Третья Македонская война (171 -168 гг. до н.э.)».
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Кошалеў Міхаіл Клаўдзіевіч - кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Развіццё даследаванняў па ўсеагульнай гісторыі і 
міжнародных адносінах у Інстытуце гісторыі НАНБеларусі».

Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна - малодшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з 
краінамі ЕС (1991 — 2000 гг.)».

Літвін Аляксей Міхайлавіч - доктар гістарычных навук 
прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Войны і военных канфлікты другой половы XX cm. i 
ўдзел у ix грамадзян Беларусі».

Носова Александра Александровна - магистр, лаборант 
учебно-методического кабинета Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы.
Тема доклада: «Основные направления деятельности советских 
органов по репатриации граждан СССР из Германии 1944 - 1953 гг.»

Олюнин Сергей Валерьевич - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Деятельность Турецкого исторического общества».

Острога Виктор Александрович - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой таможенного дела Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Изучение проблем всеобщей истории в Институте 
белорусской культуры (1925 -1928 гг.)».

Приступа Наталья Николаевна - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Концепция «национального социализма»
Чехословацкой национально-социалистической партии (30 -
40-е годы XX в.): историографический обзор проблемы».

Русакович Андрей Владимирович - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Особенности торгово-экономических связей между 
Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия в 
условиях мирового финансово-экономического кризиса».
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Самосюк Татьяна Валерьевна - кандидат исторических 
наук, методист Республиканского института высшей школы.
Тема доклада: «Французская историография Восточной Европы в 
XX в.»

Старичёнок Валентин Васильевич - преподаватель 
Белорусского государственного педагогического университета имени 
М. Танка.
Тема доклада: «Эволюция внешней политики США в 1990-е гг. в 
оценке американского общественного мнения».

Тугай Владимир Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории древних цивилизаций и 
Средневековья Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Германский этнос в истории Беларуси XIV - 
XX вв.»

Чикалова Ирина Ромуальдовна - доктор исторических 
наук, профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «История зарубежных стран на истфаке БГПУ».

Ярмусик Эдмунд Станиславович - кандидат исторических 
наук, доцент, декан Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы.
Тема доклада: «Римско-католическая Церковь и проблемы войны и 
мира».

Дыскусія
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Секция 5
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАБЛЕМЫ МЕТАДАЛОГП 

ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІI ГІСТАРЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ 
(Вялікая канферэнц-зала Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі, пр. Незалежнасці, 66)

Сустаршыні секцыі:
Лявонцьева Таццяна Генадзьеўна - доктар гістарычных 

навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультета Цвярскога 
дзяржаўнага універсітэта.

Мініцкі Мікалай Іосіфавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітета імя 
М. Танка.

Сідарцоў Уладзімір Нічыпаравіч - доктар гістарычных 
навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітета.

Сакратар падсекцыі:
Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - кандидат гістарычных 

навук, дацэнт, загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Балыкина Елена Николаевна - старший преподаватель 
Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Инновации высшего исторического образования на 
основе информационно-коммуникационных технологий».

Барыс Сымон Вікенцьевіч - рэдактар «Беларускага 
гістарычнага часошса».
Тэма даклада: «Дакаралъныя і велічальныя песні на традыцыйным 
беларускім вяселлі».

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Гісторыя паўсядзённасці: Pro et Contra».

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна - доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага універсітета культуры і 
мастацтваў.
Тэма даклада: «Гістарычная навука і выкладанне гісторыі: проблемы 
ўзаемаадносін з пазіцыі выкладчыка».

Васюк Геннадий Владимирович - кандидат исторических 
наук, доцент, начальник учебного отдела Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы.
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Тема доклада: «Современные проблемы школьного и вузовского 
исторического образования в Беларуси».

Габрусь Тамара Віктараўна - доктар мастацтвазнаўства, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Ахова архітэктурнай спадчыны і акампанемент 
сацыяльнай гісторыі».

Груша Аляксандр Іванавіч - кандидат гістарычных навук 
загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага 
часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Ад «памяці па душы» да документа: да проблемы 
аб шляхах узнікнення пісьмовага акта».

Добреневская Анна Ивановна - заслуженный работник 
образования Республики Беларусь, методист высшей категории 
Академии последипломного образования.
Тема доклада: «Многомерное представление гуманитарного знания».

Елинская Марина Михайловна - кандидат исторических 
наук, главный специалист Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. 
Тема доклада: «Современная белорусская геральдика: теория и 
практика».

Иокелло Альберт Игоревич — младший научный сотрудник 
Гродненского государственного университета имени Я. Купаны.
Тема доклада: «Микроистория и метод микроанализа в российской 
историографии».

Козловская Наталья Владимировна - кандидат 
исторических наук, доцент, начальник управления воспитательной 
работы с молодежью Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы.
Тема доклада: «Использование Интернет-ресурсов по всеобщей 
истории при организации самостоятельной работы студентов».

Корзун Михаил Семёнович - доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Диалектический метод в исследовании религии и 
судьбы Цицероном».

Красюк Уладзімір Фёдаравіч - кандыдат філасофскіх навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацгваў. 
Тэма даклада: «Пстарычны кантэкст: дынаміка выяўлення».
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Кривопалова Наталья Юрьевна - кандидат исторических 
наук, доцент Самарского государственного аэрокосмического 
университета.
Тема доклада: «Роль изучения истории в системе высшего 
профессионального образования в России».

Латышева Виктория Александровна - кандидат 
исторических наук, преподаватель Белорусского государственного 
университета.
Тема доклада: «Проблема синтеза в исторической науке».

Леонтьева Татьяна Геннадьевна - доктор исторических 
наук, профессор, декан исторического факультета Тверского 
государственного университета.
Тема доклада: «Парадоксальное» источниковедение: к вопросу о 
формировании направления».

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчик кафедры археалогіі і специальных гістарычных 
дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя 
А. А. Куляшова.
Тэма дакпада: «Заходнеруская гістарыяграфічная традыцыя і яе 
ўплыў на фарміраванне беларускага гістарычнага наратыву».

Марозаў Сяргей Паўлавіч - аспірант Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы.
Тэма даклада: «Ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ў 
кантэксце тэорыі сацыякультурнай траўмы».

Мелешко Елена Ивановна - кандидат исторических наук, 
доцент Гродненского государственного университета имени Я. 
Купалы.
Тема доклада: «Современная отечественная новоистика: 
становление и проблемы развития».

Миницкий Николай Иосифович - доктор исторических 
наук, профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Концепты современной гуманитарной методологии и 
их роль в конструировании исторического знания».

Неверова Зоя Александровна - кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации.
Тема доклада: «Методологические проблемы в курсе отечественной 
истории».
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Нечухрин Александр Николаевич - доктор исторических 
наук, профессор Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы.
Тема доклада: «Развитие методологических и историографических 
исследований в ГрГУ им. Я. Купалы».

Панов Сергей Вениаминович - кандидат педагогических 
наук, доцент Республиканского института высшей школы.
Тема доклада: «Концептуальные подходы к модернизации 
исторического образования».

Папко Вольга Мікалаеўна - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта.
Тэма даклада: «Музеефікацыя паляўнічай залы ў Нясвіжскім замку».

Потоцкий Ярослав Николаевич - учитель истории 
гимназии № 2 г. Барановичи.
Тема доклада: «Состояние и перспективы исторической 
эпистемологии как саморазвивающейся системы».

Риер Яков Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. 
Тема доклада: «Цивилизации: к истории формирования».

Савков Алексей Александрович - аспирант Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы.
Тема доклада: «Метод исторического прогнозирования как научное 
наследие Н. А. Рожкова».

Сидорцов Владимир Никифорович - доктор исторических 
наук, профессор Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Верификация научного исследования».

Смехович Николай Владимирович - кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий центром истории 
индустриального общества Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Теоретико-методологическая база белорусской 
историографии: достижения и проблемы (1991 -2008 гг.)».

Смирнов Владимир Васильевич - преподаватель 
Гомельского государственного технического университета имени 
П. У. Сухого.
Тема доклада: «Методология использования категорий
«исторический опыт» и «урок истории» в научном исследовании».

Соколова Марианна Анатольевна - кандидат исторических 
наук, доцент, докторант Института истории НАН Беларуси.
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Тема доклада: «Междисциплинарные подходы к изучению истории 
общественных движений».

Сороко Светлана Михайловна - кандидат филологических 
наук, доцент Полоцкого государственного университета.
Тема доклада: «К проблемам методологии исследования истории 
белорусской культуры: познающий субъект на переломе эпох».

Сукова Людмила Александровна - аспирант
Республиканского института высшей школы.
Тема доклада: «Проблема реформирования исторического
образования в Польше».

Су рта Елена Николаевна - кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.
Тема доклада: «Методология исследований. История
повседневности: проблемы и задачи (на примере европейского 
Средневековья) ».

Токарев Василий Алексеевич, кандидат юридических наук, 
ассистент Самарского государственного университета.
Тема доклада: «Историческое событие в философии французского 
Просвещения».

Токць Сяргей Міхайлавіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы.
Тэма даклада: «Мікрагістарычныя даследаванні ў беларускай 
гістарыяграфіі: стан і перспектывы развіцця».

Храмцова Флюра Ибрагимовна - кандидат 
педагогических наук, доцент Академии последипломного 
образования.
Тема доклада: «Исторические аспекты гендерного фактора 
молодёжной политики в Республике Беларусь».

Цемушаў Віктар Мікалаевіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Пстарычныя атласы і стан развіцця сучаснай 
гістарьічнай геаграфіі Беларуси».

Цобкало Андрей Анатольевич - кандидат исторических 
наук, доцент Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь.
Тема доклада: «Современные информационные технологии как 
способ информатизации исторического образования».
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Шаланда Аляксей Іванавіч - кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Перыядызацыя гісторыі геральдыкі Беларусі».

Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД 
Республики Беларусь.
Тема доклада: «Новые направления исторического анализа: история 
преступлений и наказаний».

Дыскусія
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ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ 
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСІ Ў 2009 ГОДЗЕ

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 імя Я Купалы і Я. Коласа НАН 
Беларусі «Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі». 23- 
24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры імя 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 УСТАНОВИ 
«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 маладзёжных арганізацый 
Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна- 
эканамічным і грамадска-палітычным жыцці ў 20 - 30-я гады XX 
стагоддзя».

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

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

Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя 
працы вучоных Інстытута:

Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай 
спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV - сярэдзіны XVII ст. / 
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 лютага рашэннем Бюро Презідыума НАН Беларусі № 10 
дырэктар Інстытута 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 пашыраны 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 намеснік 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 вучоных 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: 
Беларуская навука, 2009. - 208 с.;

Археалогія Беларуси 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: Беларуская 
навука, 2009. - 135 с.

23-24 красавіка сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзены III 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 «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт 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», у 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 ў Інстытуце прайшоў урачысты сход калектыва і канцэрт 
для ветэранаў вайны і працы, прысвечаныя 64-годдзю перамогі над 
нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

14 мая ў Інстытуце прайшоў круглы стол «Война. Народ. 
Победа», прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка- 
фашысцкіх 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 ДКПНД «Гісторыя і культура» за 
2008 год і 1 квартал 2009 года.

17-18 мая адбылася Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Антропологическая 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», 
прысвечаная 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка- 
фашысцкіх захопнікаў.

4-5 верасня адбылася Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі», 
прысвечаная 510-годдзю 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 навуцы і тэхналогіях Рэспублікі 
Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм» 
прысвечаная 600-годдзю ўстанаўлення запаведнасці Белавежскай 
пушчы (в. Камянюкі).

24 верасня адбылася Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Восень 1939 года ў гістарычным лесе Беларусі».

42



29-30 верасня адбылася Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Актуальныя праблемы вывучэння ранняй гісторыі 
славян».

Верасень Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены 
наступныя працы вучоных Інстытута:

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

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусь..». Верасень 
1939 г. - 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень 
1944 г. - 1956 г. / склад.: У. 1. Адамушка, В. В. Даніловіч, 
М. Г. Жылінскі, А. А. Каваленя і інш. - Мінск: Беларуская навука, 
2009.-340 с.
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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 
дзяржаўнасці ў геапалітычных працэсах XIX - XX стст.» (навуковы 
кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. У. Смяховіч).

ВЫДАННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ 
«ІПСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСЬ

Отпечатано в РУГІ “Выдавецкі дом “Беларуская навука”
Заказ № 478. тираж 362


