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Аргкамітэт канферэнцыі

Старшыня:

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Намеснікі старшыні:

Груша Аляксандр Іванавіч — загадчык аддзела Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - в.а. вучонага сакратара 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Адказны сакратар:

Скеп ’ян Анастасія Анатольеўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Члены аргкамітэта:

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык сектара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Галенчанка Георгій Якаўлевіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук;

Жылінскі Марат Генадзьевіч - намеснік дырэктара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар;

Пашкевіч Уладзімір Іванавіч - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
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9:00-

10:00

13:00

14:00

Парадак працы канферэнцыі

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, другі паверх, п. 223)

15 верасня

10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (Інстытут
гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1).

-13:00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне.

-14:00 Абед.

-19:00 Працяг працы канферэнцыі.

9:00 -

13:00

14:00

17:00

16 верасня

13:00 Праца канферэнцыі.

14:00 Абед.

17:00 Працяг працы канферэнцыі.

19:00 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.

Да клады на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін

Даклады - 10 хвілін
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15 верасня

Адкрыццё канферэнцыі

Уступнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, 
прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Уступнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча 
Даніловіча

Пленарнае пасяджэнне

Раманава Ірына Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, 
дагрнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Штодзённасць савецкага горада: гістарыяграфія 
і метадалогія праблемы».

Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).

Тэма даклада: «Ахоўныя археалагічныя даследаванні ў 
гістарычным цэнтры Мінска ў 2007-2011 гг.: матэрыялы і 
інтэрпрэтацыя».

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на мінскім 
Замчышчы ў 2009 г.»

Гарбачова Вольга Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Мінчане на фотаздымках 60-х гадоў XIX ст.»
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Бяспалая Марыя Аркадзьеўна, доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Аматарскія аб’яднанні канца XIX - пачатку 
XX ст. як адна з форм правядзення вольнага часу жыхароў Мінска».

Скеп ’ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск пасляваенны (1944-1956 гг.) на 
фатаздымках з архіва М.П. Міхалапа».
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Працяг працы канферэнцыі

14:00-19:00

Вядучыя пасяджэння:

к.г.н. Аляксандр Іванавіч Груша,
К.Г.Н. Вольга Васільеўна Гарбачова, Вольга Уладзіміраўна Бабкова

Бабкова Вольга Уладзіміраўна, загадчык аддзела 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Жыццё і смерць менскага земскага суддзі 
Грыгора Макаравіча ў актах менскага гродскага суда 1600-1616 гг.»

Палтаржыцкая Надзея Мікалаеўна, аспірантка Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Дзень з жыцця ўрадніка менскага магістрата 
другой паловы XVII ст.»

Астаповіч Антон Уладзіміравіч, старшыня Рэспубліканскага 
совета “Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў 
гісторыі і культуры”; Вантух Антон Сяргеевіч; Лары Андрэй 
Сяргеевіч, члены архітэктурнай секцыі Таварыства (Мінск).

Тэма даклада: «Комплексныя навуковыя пошукі ў рэстаўрацыі, 
рэканструкцыі і аднаўленні гістарычнага цэнтра Мінска на прыкладах 
паўднёва-ўсходняй часткі Замчышча, правага боку вул. Гайдлёвай 
(Зыбіцкай), былога Дамініканскага касцёлу і будынкаў былога 
кляштару бернардзінаў».

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

Тэма даклада: «Бюджэты Мінска першай трэці XIX ст.: 
фінансавыя ўмовы жыцця гараджан».
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Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандытат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).

Тэма даклада: «Жыццё жыхароў Мінска ва ўмовах Першай 
сусветнай вайны».

Латушкова Юлия Павловна, младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Дневники Иосифа Голубева: быт и деньги 
рядового горожанина в экстремальных условиях».

Рудович Станислав Степанович, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).

Тема доклада: «Повседневность революционного Минска 
1917 г. в зеркале публицистики Дорофея Бохана».

Баранкова Ірына Юр’ey на, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАНБеларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск і мінчане ў люстэрку нямецкага 
акупацыйнага друку (1941-1944)».

Ростовцев Павел Станиславович, начальник отдела ИП 
“Белком ” (Минск)

Тема доклада: «Использование немецких аэрофотоснимков 
Минска в изучении характера разрушений города в 1941-1945 гг.»

Сівохін Генадзь Аляксандравіч, загадчык аддзела Псторыка- 
культурнага музея-запаведніка “Заслаўе ” (Заслаўе).

Тэма даклада: «Прэзентацыя цялеснага праз публічнае і 
прыватнае ў культуры беларускага мадэрнаснага горада».

Смоликова Татьяна Михайловна, аспирант Белорусского 
государственного университета культуры и искусств (Минск).

Тема доклада: «Стратегия жизни личности в условиях 
современной медиокультуры города Минска».
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16 верасня

Праца канферэнцыі

9:00-13:00

Вядучыя пасяджэння:

К.Г.Н. Аляксандр Барысавіч Доўнар, к.г.н. Сяргей Міхайлавіч Васовіч, 
к.г.н. Андрэй Фёдаравіч Самусік

Язэпенка Ігар Мікалаевіч, кандидат гістарычных навук, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
Кенъка Павел Міхайлавіч, младшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Ранія этапы засялення мінскага Замчышча па 
дадзеных археалагічных даследаванняў 1950-х гг. і 2008 г.»

Кузьмин Андрей Валентинович, ведущий научный сотрудник 
НИО книговедения ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
(Москва).

Тема доклада: «“Роговоложи внуцы“ по данным древнейшего 
пергаменного синодика Троице-Сергиева монастыря (РГБ. Ф. 304/Ш. 
№ 25)».

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчик сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Новая крыніца: Рэестр дворышчаў Менска 30-х 
гадоў XVI ст.»

Бектинеев Шамиль Иршатович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(Минск).

Тема доклада: «Монетные и метропологические находки в 
Минске и его окрестностях».

Кошман Вадзім Іванавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
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Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь; Талкачова Людміла Іванаўна, навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «План гістарычнага цэнтра Мінска са збору 
Віленскага музея Івана Луцкевіча ў фондах Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь: папярэдні аналіз».

Иоффе Эманнуил Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка (Минск).

Тема доклада: «Еврейское население Минска в XVI-XIX вв.»

Іванова Людміла Сяргееўна, вядучы палеограф Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асобы мінскага кальвінскага збору».

Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык сектара Інстытута гісторыі НАНБеларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Менскі мяшчанскі род Маслянкаў: заўвагі да 
радаводу і гербіка».

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск і Міншчына XVII ст. ва ўспамінах Яна 
Цадроўскага(1617-1682 гг.)».

Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дэкан факультэта перападрыхтоўкі Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імяЯ. Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Мінскія шынковыя дамы і бровары паводле 
інвентара 1772 года: уладальнікі і прадукцыя».

Самусік Андрэй Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Навучальныя ўстановы Мінска ў святле 
адметных падзей айчыннай гісторыі XVIII - другой трэці XIX ст.»
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Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторьіі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асабовы склад органаў гарадскога 
самакіравання Мінска 1702-1732 гг.»

Дзянісаў Уладзімір Мікалаевіч, галоўны архівіст Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі; Кукуня Вольга Рыгораўна, вядучы 
мастацтвазнаўца Інстытута “Праектрэстаўрацыя ” (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскі палац Пшэздзецкіх (XVIII-XIX стст.)».

Боровой Ростислав Витальевич, начальник отдела 
ООО “Центра по регенерации историко-культурных ландшафтов и 
территорий” (Минск).

Тема доклада: «“Немига” в пределах исторического центра 
Минска (конец XVIII - начало XX в.)».

Груша Аляксандр Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск) 

Тэма даклада: «Ваколіцы Менска ў крыніцах другой паловы XV - 
пачатку XVI ст.»

Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 
(Минск).

Тема доклада: «Культурная жизнь Минска во время войны 
1812 г.»

Лицкевич Олег Владимирович, литературный редактор 
издательства Свято-Елисаветинского монастыря в Минске (Минск).

Тема доклада: «Татарский ювелир в Молодечно: еще раз о 
возможном происхождении “пояса Витовта”».

Готин Андрей Александрович, старший инспектор 
Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
Минского городского управления МЧС Республики Беларусь (Минск).

Тема доклада: «Пожар в Минске 30 мая 1835 г.: стихия и 
судьбы».

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент Брестского государственного технического университета 
(Брест).

Тема доклада: «Минское женское училище духовного ведомства



Працяг канферэнцыі
14:00-17:00

Вядучыя пасяджэння:

к.г.н. Валянцін Фёдаравіч Голубеў, к.г.н. Алег Іванавіч Дзярновіч, 
д.г.н. Уладзімір Іосіфавіч Навіцкі

Анофранка Наталия Васільеўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Акцыя Мінскага дабрачыннага таварыства па 
зборы ахвяраванняў на пасаг дзяўчын-сірот як прыклад 
ўнутрысаслоўнага апекавання (сярэдзіна XIX ст.)».

Шимукович Сергей Фадеевич, кандидат исторических наук, 
доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(Минск).

Тема доклада: «Деятельность благотворительных учреждений в 
Минске в конце XIX - начале XX в.»

Бруханчик Екатерина Анатольевна, кандидат исторических 
наук, преподаватель Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка (Минск).

Тема доклада: «Социально-экономическое положение женщин- 
служащих в Минском отделении Госбанка на рубеже ХІХ-ХХ в.»

Дзярновіч Алег Іванавіч, кандидат гістарычных навук, старты 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАНБеларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Антыквар і археолаг Генрых Татур і мінскі 
рынак антыкварыяту ў канцы XIX - пачатку XX ст.»

Бамбешка Іванна Іванаўна, старты выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Стварэнне сеткі музейных устаноў г. Мінска ў 
30-х гг. XIX - пачатку XX ст.»

Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного экономического 
университета (Минск).
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Тема доклада: «Минский коммерческий банк (1873-1912 гг.)».

Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Урбананімія і тапаграфія мінскага Замчышча і 
Траецкай гары».

Калясінскі Валерый Францавіч, скульптор, сябра Беларускага 
саюза мастакоў (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскія фабрычныя і завадскія жэтоны канца 
ХІХ-ХХ ст.»

Трубчык Алена Генадзьеўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Школьная справа на Меншчыне ў час польска- 
савецкай вайны (1919-1920 гг.)».

Барановский Евгений Иванович, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета информатики 
и радиоэлектроники (Минск).

Тема доклада: «Историография минского антифашистского 
подполья: достижения и задачи».

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнйе Рэспублікі Беларусь 
(Мінск).

Тэма даклада: «Уклад Мінска ў выкананне Харчовай праграмы 
1989-1990 гг.»
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На першай старонцы змешчана панарамная выява Мшска. Медзярыт з 
Neue Charte von Pohlen nach der vorgenommonen Theilung 1772. Выдавецтва
Schreibers Erben (Лейпцыг). 1772-1779 
Спадчына. № 1. 1999).

гг. (Белы А. Загадкавы медзярыт //
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