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АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Сустаршыні:

Жданеня Анатоль Іосіфавіч - старшыня Капыльскага раённага 
выканаўчага камітэта;

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў, доктар гістарычных навук, 
прафесар.

Намеснікі сустаршынь:

Раеўская Ала Марксаўна - намеснік старшыні Капыльскага 
раённага выканаўчага камітэта па пытаниям сацыяльнай сферы і 
ідэалагічнай рабоце;

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

Члены аргкамітэта:

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

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

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

Соркіна Іна Валер ’еўна - дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук;

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

Рэгламент працы: 
даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв., 

даклад на секцыі 10 хв., 
пытанні 5 хв.
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Парадак працы канферэнцыі

19 кастрычніка

9.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Капыль, пл. Леніна, 6, райвыканкам)

10.00-12.30 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі
(пл. Леніна, 6, райвыканкам, зала пасяджэнняў)

12.30-13.20 Абед

13.30-14.00 Наведванне Капыльскага краязнаўчага музея

14.00-16.30 Праца па секциях:

Секцыя № 1
(вул. Замковая, 1, Цэнтральная раённая бібліятэка)

Секцыя № 2
(пл. Леніна, 6, райвыканкам, зала пасяджэнняў)

Секцыя № 3
(вул. М.Горкага,31, гімназія№1)

16.50-17.00 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі
(пл. Леніна, 6, райвыканкам, зала пасяджэнняў)

17.00-18.30 Вячэра
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(пл. Леніна, 6 райвыканкам, зала пасяджэнняў)

Прывітальнае слова старшыні Капыльскага раённага выканаўчага 
камітэта Анатоля Іосіфавіча Жданені

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

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

ДАКЛАДЫ:

1. Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчык цэнтра Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Старажытнасці Капыльшчыны ў гісторыка-культурнай 
спадчыне Беларусі»

2. Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск)
Тэма даклада: «Самакіраванне Капыля другой паловы XVI ст. 
(рэканструкцыя па ўставе Петрыкаву 1582 г.)»

3. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск), 
Жлутка Аляксандр Анатольевіч, кандыдат філалагічных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск)
Тэма даклада: «Прывілей на магдэбургскае права Капылю 1652 г.»

4. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, доктар архітэктуры, прафесар, 
загадчык кафедры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 
ўніверсітэта (Мінск)
Тэма даклада: «Эвалюцыя прасторавай арганізацыі Капыля XVII ст.»
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5. Соркіна Іна Валер’еўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна) 
Тэма даклада: «Змаганне капылян за волю і зямлю ў XIX ст.»

6. Унучак Андрзй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Капыль палатку XX ст. на старонках «Нашай нівы»

14.00. - 16.30. ПРАЦА СЕКЦИЙ
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СЕКЦЫЯ 1
Гісторыя гарадскога самакіравання ў Беларусі

(вул. Замковая, 1, Цэнтральная раённая бібліятэка)

Кіраўнік: Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных 
навук, загадчык сектара крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі

1. Шаланда Аляксей Іванавіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Таямніцы герба Капыля: спроба разгадкі»

2. Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М. Танка (Мінск), Мароз Мікалай Сяргеевіч, суіскальнік 
Гродзенскага дзяржаўнагаўніверсітэта імя Янкі Купали (Гродно) 
Тэма даклада: «Гістарычная тапаграфія Капыля ў X - XVIII ст. 
паводле археалагічных і пісьмовых крыніц»

3. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
дацэнт (Мінск)
Тэма даклада: «Гарадская устава Новаму Лепелю, як крыніца па 
гарадскому кіраванню»

4. Дзярновіч Алег Іванавіч, кандидат гістарычных навук, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск)
Тэма даклада: «Як пісаць гісторыю штодзённасці беларускага горада 
XV - XVII стст.? (Прыклад Віцебска)»

5. Івашчанка Наталля Альбертаўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купали 
(Гродно)
Тэма даклада: «Самакіраванне ў г. Гродна (канец XV - XVIII ст.)»

6. Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, 
прарэктар па вучэбна-метадычнай рабоце Мінскага гарадскога 
інстытута развіцця адукацыі» (Мінск)
Тэма даклада: «Устава на ўвядзенне самакіравання Дзярэчыну 1795 г.»
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7. Нарижная Елена Павловна, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации (Гомель); Юрис Сергей Анатольевич, 
кандидат исторических наук, доцент Гомельского государственного 
технического университета им. П. О. Сухого (Гомель)
Тема доклада: «Динамика взаимоотношений местных сообществ и 
власти на примере городов Беларуси с магдебургским правом»

8. Габрусь Тамара Віктараўна, доктор мастацтвазнаўства, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фольклора імя К.Крапівы НАНБеларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Багуслаў Радзівіл: князь, воін, архітэктар»

9. Мароз Мікалай Сяргеевіч, суіскальнік Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродно)
Тэма даклада: «Праваслаўныя храмы Капыля XVI - XVIII ст.»

10. Воронин Татьяна Владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного экономического 
университета (Минск)
Тема доклада: «Обязательные постановления городской думы 
Витебска (конец XIX - начало XX веков)»

11. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта (Мінск)
Тэма даклада: «Урбананімны ландшафт Капыля ў 2-й палове 
XX стагоддзя»

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2
Гісторыя Капыльшчыны ў X - XX ст.

(пл. Леніна, 6, райвыканкам, зала пасяджэнняў)

Кіраўнік: Соркіна Іна Валер’еўна, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

1. Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка (Мінск)
Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне Капыля ў 1996 - 2007 гг. 
(хроніка палявых работ, асноўныя вынікі, перспективы)»

2. Канановіч Уладзімір Ілліч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка 
(Мінск)
Тэма даклада: «Капыльскае княства Уладзіміра Альгердавіча: вытокі і 
традыцыя»

3. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).
Тэма даклада: «Тэрыторыя Капыльскага княства XV - XVIII ст.»

4. Радаман Андрэй Аляксандравіч, старшы выкладчык Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (Мінск)
Тэма даклада: «Капыльскі попісавы з’езд новагародскай шляхты і 
перадсоймавы соймік Новагародскага павета ў лютым 1596 г.»

5. Іванова Людміла Сяргееўна, вядучы палеограф Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Кальвінскі збор у Капылі»

6. Ляўшук Уладзімір Яўгенавіч, старшы выкладчык Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).
Тэма даклада: «Кароткая гісторыя езуіцкай місіі ў Капылі (1684— 
1687гг.)»
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7. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Капыль паводле інвентара 1744 г.»

8. Соркіна Іна Валер’еўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імяЯнкі Купалы (Гродна). 
Тэма даклада: «Капыль у вайне 1812 года»

9. Сабалеўская Вольга Аляксандраўна, кандыдат культурологи, 
дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
(Гродна).
Тэма даклада: «Капыль ва ўспамінах Абрама Паперны»

Рогач Людміла Фёдараўна, аспірантка Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Я. Купалы (Гродна)
Тэма даклада: «Карчма як месца антыцарскіх выступленняў ў XIX ст. 
(на прыкладзе Капыля)»

\\.3амойскі Андрэй Сцяпанавіч, кандыдат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага цэнтра 
электронной документации (Мінск)
Тэма даклада: «Капыль пад час нацысцкай акупацыі: па ўспамінах 
кіраўніка падпольнай арганізацыі Івана Зіневіча»

П.Іофе Эмануіл Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка 
(Мінск)
Тэма даклада: «Яўрэі Капыля ў гады Вялікай Айчыннай вайны»

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 3
Культурная спадчына Капылынчыны

(вул. М.Горкага, 31, гімназія№1)

Кіраўнік: Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, доктор архітэктуры, 
прафесар, загадчык кафедры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 

ўніверсітэта

1. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Археалагічная спадчына Капыльскага раёна: праблемы 
вывучэння, уліку, захавання і аховы»

2. Сергачёва Галина Александровна, преподаватель 
Белорусского национального технического университета (Минск), 
Сергачёв Сергей Алексевич, доктор архитектуры, профессор, 
заведующий кафедрой Белорусского национального технического 
университета (Минск)
Тема доклада: «Магель в Копыле - объект промышленной 
архитектуры Беларуси XVIII-XIX вв.»

3. Харэўскі Сяргей Васільевіч, гісторык мастацтваў, 
культуролог, мастак (Мінск)
Тэма даклада: «Касцёл Святога Міхала Арханёла ў Цімкавічах - 
страчаны шэдэўр архітэктуры і мастацтва»

4. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, доктар архітэктуры, прафесар, 
загадчык кафедры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 
ўніверсітэта (Мінск)
Тэма даклада: «Капыльскія капліцы (другая палова XX ст.)»

5. Неведомская Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник 
Государственного архива Минской области (Минск)
Тема доклада: «Документы архивного фонда № 31 «Копыльский 
районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет» Государственного архива Минской области как источник по 
генеалогии Копылыцины»



6. Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 
(Мінск)
Тэма даклада: «Зміцер Жылуновіч: з гісторыі палітычнай і партыйнай 
рэабілітацыі»

7. Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Зміцер Жылуновіч у іпастасі палітычнага і 
культурнага дзеяча»

8. Дроздова Зінаіда Уладзіміраўна, кандыдат філалагічных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Кузьма Чорны - партрэтыст»

9. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, кандыдат філалагічных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры імя 
Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Архітыпная вобразнасць у «малой» прозе Цішкі 
Гартнага і Кузьмы Чорнага»

10. Дзенісюк Барыс Мікалаевіч, намеснік дырэктара Слабада- 
Кучынскай СШ (в. Слабада Кучынская, Капыльскі раён)
Тэма даклада: «Адам Бабарэка - крытык, празаік, паэт»

11. Коршук Уладзімір Канстанцінавіч, доктар гістарычных 
навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск)
Тэма даклада: «Канстанцін Фёдаравіч Коршук: з кагорты настаўнікаў- 
патрыётаў»

12. Левко Ольга Николаевна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая центром Института истории НАН Беларуси 
(Минск)
Тема доклада: «Мои корни в д. Островок Копыльского района»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі 
(пл. Леніна, 6, райвыканкам, зала пасяджэнняў)
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІІНСТЫТУТА ПСТОРЫ1 НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ

У 2012 ГОДЗЕ

25 студзеня адбыліся арганізаваныя сумесна з Інстытутам мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі навуковыя чытанні, 
прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (да 50-годдзя навуковай 
дзейнасці).
14 лютага адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» 
«круглы стол» «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне фальсіфікацый Вялікай 
Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу партызан і падпольшчыкаў».
15 лютага адбыўся арганізаваны сумесна з прадстаўнікамі 
паўночнаамерыканскай і ўкраінскай гістарычнай школы «круглы стол» на 
тэму «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў амерыканскай і ўкраінскай 
гістарыяграфіі».
17 лютага адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая 
Беларусь» «круглы стол», прысвечаны развіццю гуманітарнай навукі ў 
Рэспубліцы Беларусь.
15 сакавіка адбыўся арганізаваны сумесна з Экзархатам Беларускай 
Праваслаўнай Царквы, Міжнародным дабрачынным фондам «Сям’я- 
Яднанне-Айчына», Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа, 
Інстытутам сацыялогіі НАН Беларусі і Інстытутам філасофіі НАН Беларусі 
«круглы стол» на тэму «Рэлігійны фактар нацыянальнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь ».
16 сакавіка адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая 
Беларусь» «круглы стол» «Беларуска-польскія адносіны: погляд у 
будучыню».
21 сакавіка ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя першай часткі 
2-томнага выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - 
пачатку XXI ст.», а таксама іншых найноўшых выданняў навукоўцаў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Да мерапрыемства аддзелам рэдкіх кніг і 
рукапісаў бібліятэкі была арганізавана выстава «Беларуская дзяржаўнасць: 
старонкі гісторыі (канец XVIII - першая палова XX ст.)», на якой было 
прадстаўлена каля 150 дакументаў, звязаных з гісторыяй фарміравання і 
станаўлення беларускай нацыянальнай ідэі, беларускай дзяржаўнасці.
23 сакавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся «круглы стол», 
прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння галоўнага навуковага супрацоўніка 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, Лаўрэата 
Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Якаўлевіча Галенчанкі.
23 сакавіка адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» 
«круглы стол» «На чым заснавана дзяржаўнасць Беларусі?»
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19 красавіка ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя альбома 
«Археологическое наследие Беларуси».
4 мая адбылася арганізаваная сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным 
універсітэтам імя М. Танка, камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, 
упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, 
Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, гімназіей № 174 
г. Мінска V Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вялікая Айчынная вайна 1941 - 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».
10 - 11 мая адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе».
22 — 23 мая ў г. Полацку адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Полацк у гісторыі і культуры Еўропы». Арганізатарамі навуковага форуму 
выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Полацкі гарадскі выканаўчы камітэт, Нацыянальны Полацкі гісторыка- 
культурны музей-запаведнік.
24 мая адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Газета 
“Звязда” ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларуси (да 95-годдзя 
заснавання і 70-годдзя першага падпольнага выхаду “Звязды” ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны)». Арганізатарамі навуковага мерапрыемства выступілі 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, рэдакцыя газеты 
«Звязда».
25 мая ў в. Гальшаны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася 
V міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні: 
Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мерапрыемства арганізавалі 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт.
29 мая адбыўся арганізаваны разам з Мінскім абласным інстытутам развіцця 
адукацыі «круглы стол» на тэму: «I жывыя памяццю стагоддзяў...», прысвечаны 
пытанням Вялікай Айчыннай вайны.
5 чэрвеня сумесна з Пасольствам Ісламскай Рэспублікі Іран праведзены 
«круглы стол», прысвечаны жыццю і дзейнасці Рухала Мусаві Хамейні.
12 - 13 чэрвеня сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь - Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Мінску праведзена 
Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна: гісторыя, сучаснасць, 
будучыня (да 1150-годдзя зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».
25 - 27 чэрвеня сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа праведзена міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ў вырашэнні сацыяльных 
праблем мінулага і сучаснага грамадства».
25 - 27 ліпеня ў г. Магілёве адбылася міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Айчынная вайна 1812 года ў лёсах народаў Расіі і Беларусі (да 
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200-годдзя перамогі Расіі ў Айчыннай вайне 1812 года)». Мерапрыемства 
арганізавалі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
Прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь — Расійскі цэнтр 
навукі і культуры ў Мінску, Музей гісторыі Магілёва, Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова.
20 жніўня - 2 верасня сумесна з Германскай службай акадэмічных абменаў 
DAAD праведзена летняя школа «Цэнтральная і Усходняя Бўропа ў Першай 
сусветнай вайне: погляд з Беларусі».
6-7 верасня Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 
Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам 
і Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі праведзена міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі. 
Крыніцы па гісторыі горада (да 945-годдзя Мінска)».
14 верасня ў в. Жыровічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці адбылася 
Міжнародная канферэнцыя «Святыя зямлі беларускай: Сафія Слуцкая». 
Мерапрыемства арганізавалі Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Мінская духоўная акадэмія 
імя Свяціцеля Кірылы Тураўскага.
17 верасня ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма 
Танка адбылася прэзентацыя кнігі «Польша - Беларусь. 1921-1953 гг. 
Сборник документов и материалов».
23 верасня дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь абраны намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі Марат Генадзьевіч Жылінскі.
5-6 кастрычніка адбылася арганізаваная сумесна з Пінскім гарадскім 
выканаўчым камітэтам канферэнцыя “Гісторыя Пінска: ад старажытнасці да 
сучаснасці (да 915-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)”.
9 кастрычніка праведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, 
перспектывы».
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На першай старонцы вокладкі: капыльскае гарадзішча (фота
Л.У. Калядзінскага)

На апошняй старонцы вокладні: кафля XVI ст. з раскопан замкавай 
гары, г. Капыль (фотаЛ.У. Калядзінскага)
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