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Запрашаем у археалагічную навукова-музейную зкспазіцыю 
Iнс ты ту та гісторыі Нацыянальнай акадзміі навук Беларусі 

г. Мінск, ву. і. Акадзмічная, I. 
Тзл +375 17 2841870



Аргкамітэт чытанняў

Шайбак Віктар Леанідавіч - старшыня Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Абрамчык Руслан Юр’евіч - намеснік старшыні Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

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

Маісеенка Нэлі Аляксандраўна - начальнік аддзела культуры 
Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

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

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

Арцюх Лілія Канстанцінаўна - дырэктар Карэліцкай 
цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.



Парадак работы чытанняў

Актавая зала Карэліцкай дзіцячай школы 
мастацтваў

(пл. 17 верасня, 1, т.п. Карэлічы)

10:30-11:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў чытанняў.
Адкрыццё выставаў, прысвечанных 
Карэліччыне.

11:00-13:00 Адкрыццё чытанняў.
Праца чытанняў.

13:00-13:30 Перапынак на каву.

13:30-15:30 Працяг працы чытанняў. 
Падвядзенне вынікаў.

15:30-16:00 Культурная праграма.

16:00-17:30 Абед.

17:30 Ад’езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент працы: 
выступленні з дакладамі - 15 хвілін, 

адказы на пытанні - 5 хвілін 



Адкрыццё чытанняў

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта
Віктара Леанідавіча Шайбака

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

Даклады:

1. Лакіза Вадзім Леанідавіч, загадчык аддзела 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск)
«Вынікі інвентарызацыі археалагічных помнікаў 
Карэліцкага раёна»

2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, загадчык Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, археолог (Мінск) 
«Новыя помнікі археалогіі на тэрыторыі Карэліцкага 
раёна»

3. Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, малодшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск)
«Ян і Ядвіга Іллінічы: новыя звесткі біяграфіі»

4. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык сектара 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск)
«Маёнтак Карэлічы па інвентару 1594 г.»

5. Богдан Алена Іосіфаўна, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба 
Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук (Мінск)
«Польскамоўны «Дыярыуш» навагрудскага шляхціча 
С.Маскевіча ў старажытнай беларускай літаратуры 
пачатку XVII ст.»



6. Радаман Андрэй Аляксандравіч, старшы 
выкладчык Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь (Мінск)
«Род Харытановічаў-Вобрынскіх у другой палове XVI — 

першай палова XVII ст.»

7. Бобровский Дмитрий Евгеньевич, младший научный 
сотрудник Института искусствоведения НАН Беларуси 
(Минск)
«Анализ портрета Теодора Данейко из Новогрудка»

8. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат 
гістарычных навук, загадчык аддзела Нацыяналънага 
гістарычнага архіва Беларусі (Мінск)
«Уніяцкія парафіі Карэлічыны XVII - пачатку XIX ст.»

9. Іванова Людміла Сяргееўна, вядучы палеограф
Нацыяналънага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск)
«3 гісторыі Асташынскага збора»

10. Гладкий Николай Иванович, краевед (Минск) 
«Кайшовка под взглядом историка (к 510-летию первого 
упоминания деревни Кайшовка Кореличского района)»

11. Гарбачова Вольга Васільеўна, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск)
«Ігнацій Дамейка і Уладзіслаў Міцкевіч: эпісталярная 

спадчына 1868-1888 гг.»

12. Ковалевич Наталья Александровна, научный 
сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (г.п. Мир) 
«Владельцы имения Бережно в конце XIX - начале XX 
вв.»

13. Мазец Валянцін Генрыхавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск)
«Карэліцкі раён у гады Першай сусветнай вайны»



14. Арцукевич Ирина Моисеевна, и.о. заведующего 
кафедрой инженерно-строительного факультета Грод
ненского государственного университета им.Я.Купалы, 
кандидат биологических наук (Гродно)
«Наука держится на Китах»

15. Ігаэл Ільвовіч Йегудзі, равін (Мінск)
«Славуты род равінаў Карэліч»

16. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры 
эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта (Мінск)
«Тапанімічная асяроддзе Карэлічаў»

17. Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист 
Белорусского государственного архива кино-фото
фонодокументов (Дзержинск)
«Мирский замок в кино- и фотодокументах БГАКФФД»

18. Кошур Святлана Андрэеўна, старшы навуковы 
супрацоўнік Карэліцкага раённага краязнаўчага музея 
(Карэлічы)
«Лебядзіная песня» Валянціна Рамановіча»

19. Гавіна Ігар Аляксандравіч, вядучы навуковы 
супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 
(Мінск)
«Гісторыя мястэчка Турэц»

20. Новицкая Анастасия Васильевна, аспирант исто
рического факультета Белорусского государственного 
университета (Минск)
«Мирский замок: бренд или музей?»

21. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, доктар гістарычных 
навук, прафессар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск)
«Славутыя яўрэі - ураджэнцы Карэліцкага раёна»

Дыскусія
Падвядзенне вынікаў



ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ Ў 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 падполыпчыкаў».
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 ».
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.
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?»
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.
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-год дзя зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».
25 - 27 чэрвеня сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацгваў 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 
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 Еўропа 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».
18 кастрычніка ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа 
адбылася прэзентацыя выдання «История Белорусской железной дороги. Из 
века XIX в век XXI».
19 кастрычніка праведзена арганізаваная разам з Капыльскім раённым 
выканаўчым камітэтам і Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя 
Я. Купалы навукова-практычная канферэнцыя «Капыль. Гісторыя горада і 
рэгіёна (да 360-годдзя надання прывілея на магдэбургскае права Капылю)».

На першай старонцы вокладкі: Міхал Казімір Радзівіл “Рыбанька”. Фрагмент 
шпалеры Карэліцкай мануфактуры “Смотр войск пад Заблудавам”. XVIII ст.
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