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АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Сустаршыні
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар 

Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар.

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дйрэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт.

Намеснікі сустаршынь
Жылінскі Марат Генадзьевіч - намеснік дырэктара па 

навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт.

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчик цэнтра гісторыі 
індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт.

Адказны сакратар
Унучак Андрэй Уладзіміравіч - загадчик сектара 

гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАНБеларусі, кандидат гістарычных навук.

Члены аргкамітэта
Анофранка Наталля Васільеўна - малодшы навуковы 

супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных 
даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч - лабарант 1 катэгорыі 
Інстытута гісторыі НАН Беларуси

Зяніок Раіса Уладзіміраўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларуси

Сакалова Марыяна Анатольеўна - старты навуковы 
супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных 
даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук.
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Сідарцоў Уладзімір Нічыпаравіч - прафесар кафедры 
крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
гістарычных навук.

Фірыновіч Алена Эдвардаўна - навуковы супрацоўнік сектара 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Яноўская Валянціна Васільеўна - загадчык аддзела гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

4



ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусь 

Адрас: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

9 кастрычніка 2012 г.

900 - 1000 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (другі паверх 
будынку Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Мінск, 
вул. Акадэмічная, 1).

1О00 - 1200 Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 
1, кабінет 223).

1200 — 1215 Кава-паўза.

1215 - 1400Праца секций.

1400- 15°°Абед.

1500 - 1700 Працяг працы секций.

1700- 1715Падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

Даклады на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін

Даклады на секциях - 15 хвілін
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223)

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

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

Пленарнае пасяджэнне

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь Тэма даклада: 
«Метадалагічныя аспекты нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі 
гісторыі Беларусі».

Смехович Николай Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий центром истории индустриального общества 
Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Ценности школы 
“Анналов” для изучения истории Беларуси».

Присяжнюк Юрий Петрович, доктор исторических наук, 
профессор Черкасского национального университета им. Богдана 
Хмельницкого. Тема доклада: «Пути оптимизации методологических 
подходов исследования крестьянства Беларуси ХІХ-ХХев.»

Сидорцов Владимир Никифорович, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Научно-понятийный апарат исторического познания».

Миницкий Николай Иосифович, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка. Тема доклада: «Теория и практика 
когнитивного подхода в историческом исследовании и образовании».
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СЕКЦИЯ I
КАНЦЭПЦЫІI МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ПАЗНАННЯ

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

Старшыня Мікалай Уладзіміравіч Смяховіч, 
загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Сакратар Ксенія Сяргееўна Церашкова, 
аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. Яноха Михал, профессор Института междисциплинарных 
исследований Варшавского университета. Тема доклада: «Несколько 
замечаний о методологии исследований белорусской иконописи».

2. Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма 
даклада: «Паміж просапаграфіяй і канцэпцыяй “эпохі катастроф”: 
метадалагічныя аспекты доследования прыбалтыйска-нямецкіх 
хронік XIII-XVII стет, як крыніц па гісторыі Беларусі».

3. Ивангородский Константин Васильевич, кандидат 
исторических наук, доцент Черкасского национального университета 
им. Богдана Хмельницкого. Тема доклада: «Теоретическая 
интерпретация и типологизация этносоциальних организмов».

4. Иоффе Эммануил Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка. Тема доклада: «К вопросу об 
использовании терминологии в исследованиях по истории Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны».

5. Кандыба Игорь Анатольевич, аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Беларусь на стыке 
двух социально-экономических систем (20-е - 30-е гг. XX в.): подходы 
к изучению».

6. Красюк Уладзімір Фёдаравіч, кандыдат філасофскіх навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва. 
Тэма даклада: «Проблема гістарычнага кантэксту - дынаміка 
выявления».

7. Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 
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навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма даклада: 
«Міждысцыплінарны падыход у вывучэнні сацыяльных працэсаў у 
Беларусі (другая палова XIX-пачатак XX ст.)».

8. Латышева Виктория Александровна, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Современные 
методологические практики: смещение исследовательского акцента».

9. Матусевич Ольга Александровна, кандидат исторических 
наук, ассистент кафедры философии и права Белорусского 
государственного технологического университета. Тема доклада: 
«Основные подходы к изучению коллективной памяти».

10. Папко Вольта Мікалаеўна, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дырэктар Установы «Музей “Замкавы комплекс “Мір”». Тэма 
даклада: «Методы дэмаграфічнай гісторыі ў даследаванні проблемы 
шляхецкай сям ’і XIXст.»

11. Пилипович Виталий Юрьевич, аспирант Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: 
«Междисциплинарный подход в изучении послевоенного белорусского 
социума (на примере репатриантов-остарбайтеров)».

12. Приборович Артем Александрович, аспирант Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Научный сетевой 
дискурс историка: методология анализа».

13. Приборович Артем Александрович, аспирант Белорусского 
государственного университета. Толкачёв Никита Владимирович, 
студент Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники. Тема доклада: «Применение программной среды 
«TextHistory» в дискурсивном анализе текста нарративного 
источника».

14. Саракавік Іван Аляксандравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Тэма 
даклада: «Выкарыстанне асобных тэрмінаў пры даследаванні 
палітычнай гісторыі Беларусі».

15. Соколова Марианна Анатольевна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «Компаративный подход как «контролируемое 
сравнение» в исследовании истории общественных движений 
Беларуси в XIX в.»

16. Старовойтов Михаил Иванович, кандидат исторических 
наук, доцент Гомельского государственного университета им. 
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Франциска Скорины. «Системно-компаративный подход к изучению 
социокультурного облика населения белорусско-российско- 
украинского пограничного региона в 1920—1930-е годы».

17. Токць Сяргей Міхайлавіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купали. Тэма 
даклада: «Парадыгмальная структура сучаснай гістарыяграфіі».

18. Церашкова Ксенія Сяргееўна, аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. Тэма даклада: «Да пытання аб вызначэнні паняцця 
“мяшчане” ў заканадаўстве Расійскай імперыі».

19. Ширко Людмила Фёдоровна, учитель Учреждения 
образования «Гимназия № 2 г. Барановичи». Тема доклада: 
«Содержательные аспекты историографической рефлексии».
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СЕКЦИЯ II
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНАЯ НАКІРАВАНАСЦЬ 

БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1,

4 паверх, актавая зала)

Старшыня Уладзімір Нічыпаравіч Сідарцоў,
прафесар кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.

Сакратар Раіса Уладзіміраўна Зянюк,
малодшы навуковы супрацоўнік сектара гістарыяграфіі і метадаў 

гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. Анофранка Наталля Васільеўна, малодшы навуковы 
■супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: 
«Духовенства ў паўстанні 1830 - 1831 гг. : гістарыяграфія проблемы».

2. Белявский Александр Михайлович, кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государственного университета. «Наука об 
архивах в Беларуси: методологический взгляд с позиций 
постмодерна».

3. Гардзіенка Наталля Сяргееўна, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Інстытута парламентаризма і прадпрымальніцтва. Тэма 
даклада; «Да пытання аб стане даследаванняў беларускага 
замежжа».

4. Зянюк Раіса Уладзіміраўна, малодшы навуковы супрацоўнік, 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Дабрачынная 
дзейнасць рымска-каталіцкага касцёла на беларуска-літоўскіх землях 
у канцы XVIII - пачатку XXст.: гістарыяграфія проблемы».

5. Каляга Алег Уладзіміравіч, выкладчык Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Тэма даклада: 
«Структурны метод і асаблівасці вывучэння гаспадарчай 
дакументацыі другой половы XVIII - першай половы XIX ст.»

6. Кохнович Виктор Адамович, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель Белорусского государственного университета. 
Тема доклада: «Особенности помещичьего предпринимательства в 
Беларуси в конце XIX- начале XX ст.: методологический аспект».

7. Каун Сергей Борисович, старший преподаватель
Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
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«Хозяйственные описания второй половины XV-XVI вв. в Великом 
княжестве Литовском: опыт применения количественных методов 
анализа исторических источников».

8. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандидат гістарычных навук, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма 
даклада: «Этнічныя супольнасці ў кантэксце рэалізацыі нацыянальнай 
палітыкі ў БССР (1944-1990 гг.): гістарыяграфія проблемы».

9. Марцынкевіч Іван Анатольевіч, аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. Тэма даклада: «Асаблівасці колькаснага вызначэння 
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў Белоруской ССР у 1944-1950-я 
гг.»

10. Моніч Дзмітрый Аляксеевіч, аспірант Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма даклада: «Мужчына ў працах 
беларускіх этнографаў канцаXIX-пачатку XXст.»

11. Новоселова Валерия Игоревна, аспирант Республиканского 
института высшей школы. Тема доклада: «Проблема фиктивных и 
нефиктивных текстов в исторической географии Средневековья (на 
примере испанского трактата “Книга знаний ’’)».

12. Острога Виктор Александрович, кандидат исторических 
наук, доцен, заведующий кафедрой таможенного дела Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Новая и новейшая 
история Германии в работах белорусских историков советского 
периода».

13. Саўчык Кацярына Віктараўна, старшы выкладчык 
Гомельскага філіяла Міжнароднага ўніверсітэта «МИТСО». Тэма 
даклада: «Проблема карэляцыі правового кантэнту з умовамі 
рэалізацыі канфесійнай палітыкі ў БССР у сучасных гістарычных 
доследованиях».

14. Солодилова Анастасия Валерьевна, преподаватель 
Белорусского государственный педагогический университет им. 
Максима Танка. Тема доклада: «Когнитивная формализация и 
представление исторического знания в информационных 
технологиях».

15. Талкачоў Валерий Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, рэктар Рэспубліканскага інстытута павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі работнікаў Міністэрства працы і сацыяльнай 
абароны Рэспублікі Беларусь. Тэма даклада: «Некаторыя падыходы да 
проблемы нацыянальнай ідэі і белоруской дзяржаўнасці».



16. Темушев Степан Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета. Тема доклада: 
«Проблема осмысления налогово-даннической системы домонгольской 
Руси в историографии».

17. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчик сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Польское пытаннеў 
гісторыі Беларусі другой половы XIX- пачатку XXст.»

18. Філатава Алена Мікалаеўна, кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма 
даклада: «Вайна 1812 года ў адлюстраванні сучаснай беларускай 
гістарыяграфіі».

19. Фірыновіч Алена Эдвардаўна, кандидат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма 
даклада: «Фарміраванне “документального капіталу” славянской 
гістарыяграфіі паўстання 1863-1864 гг.»

20. Яноўская Валянціна Васільеўна, кандидат гістарычных 
навук, загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Тэма 
даклада: «Мадэрнізацыя правового статуса рэлігійных арганізацый на 
пачатку XXcm.: гістарыяграфія проблемы».
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Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, кабінет 223)
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕ1 ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ 
УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСЬ Ў 2012 ГОДЗЕ

25 студзеня 2012 г. 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 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Звязда» «круглы стол» «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне 
фальсіфікацый Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу 
партызан і падполыпчыкаў».

15 лютага 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з прадстаўнікамі 
паўночнаамерыканскай і ўкраінскай гістарычнай школы «круглы 
стол» на тэму «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў амерыканскай і 
ўкраінскай гістарыяграфіі».

17 лютага 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Савецкая Беларусь» «круглы стол», прысвечаны развіццю 
гуманітарнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь.

15 сакавіка 2012 г. 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 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Савецкая Беларусь» «круглы стол» на тэму «Беларуска- 
польскія адносіны: погляд у будучыню».

21 сакавіка 2012 г. у 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 
Беларусь 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.
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23 сакавіка 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі «круглы стол», прысвечаны 75-годдзю са дня 
нараджэння галоўнага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, Лаўрэата Дзяржаўнай 
Прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Якаўлевіча Галенчанкі.

23 сакавіка 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Звязда» «круглы стол» на тэму «На чым заснавана 
дзяржаўнасць Беларусі?»

19 красавіка 2012 г. у інфармацыйна-выставачным цэнтры 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі 
адбылася прэзентацыя альбома «Археологическое наследие 
Беларуси». Выданне падрыхтавана на аснове матэрыялаў, якія 
захоўваюцца ў навуковых археалагічных фондах і прадстаўлены ва 
ўнікальнай археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, а таксама перададзеных навукоўцамі 
Інстытута гісторыі і даследчыкамі, якія працуюць у сферы адукацыі і 
культуры, у дзяржаўныя і ведамасныя музейныя экспазіцыі краіны. 
Альбом раскрывае багацце і своеасаблівасць культуры беларускіх 
зямель з глыбокай старажытнасці і да канца XVIII ст., а таксама 
адлюстроўвае ўвесь спектр гаспадарча-вытворчай дзейнасці, побыту, 
культурнага і духоўнага жыцця людзей, якія жылі на тэрыторыі нашай 
краіны ў розныя эпохі, іх сувязі з навакольным светам.

4 мая 2012 г. 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, Гімназіяй № 174 г. Мінска V Міжнародная 
маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная 
вайна 1941 - 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

10-11 мая 2012 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі адбылася 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі 
археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе».

22-23 мая 2012 г. у 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.
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24 мая 2012 г. 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 2012 г. у в. Гальшаны Ашмянскага раёна Гродзенскай 
вобласці адбылася V міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мерапрыемства 
арганізавалі Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Ашмянскі раённы 
выканаўчы камітэт.

29 мая 2012 г. у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі з 
удзелам вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі адбыўся «круглы 
стол» на тэму: «I жывыя памяццю стагоддзяў...», прысвечаны пытанням 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

5 чэрвеня 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з Пасольствам 
Ісламскай Рэспублікі Іран «круглы стол», прысвечаны жыццю і 
дзейнасці Рухала Мусаві Хамейні.

12-13 чэрвеня 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з 
Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь - Расійскім 
цэнтрам навукі і культуры ў Мінску Міжнародная канферэнцыя «Расія, 
Беларусь, Украіна: гісторыя, сучаснасць, будучыня (да 1150-годдзя 
зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».

25-27 чэрвеня 2012 г. адбылася арганізаваная сумесна з 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ў вырашэнні 
сацыяльных праблем мінулага і сучаснага грамадства».

25-27 ліпеня 2012 г, у г. Магілёве адбылася Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Айчынная вайна 1812 года ў лёсах народаў 
Расіі і Беларусі (до 200-годдзя перамогі Расіі ў Айчыннай вайне 1812 
года)». Мерапрыемства арганізавалі Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
Прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь - Расійскі 
цэнтр навукі і культуры ў Мінску, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А. Куляшова, Музей гісторыі Магілёва.
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20 жніўня — 2 верасня 2012 г. Інстытутам гісторыі НАН Беларусі 
сумесна з Германская службай акадэмічных абменаў DAAD праведзена 
Міжнародная летняя школа «Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў Першай 
сусветнай вайне: погляд з Беларусі».

6-7 верасня 2012 г. Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, Інстытутам гісторыі, 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 2012 г. у 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 духоўнай акадэміяй імя Свяціцеля Кірылы 
Тураўскага.

17 верасня 2012 г. у Беларускім дзяржаўным педагагічным 
універсітэце імя Максіма Танка адбылася прэзентацыя кнігі «Польша- 
Беларусь. 1921-1955 гг. Сборник документов и материалов» (Мн., 
2012).

23 верасня 2012 г. дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь абраны намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі Марат Генадзьевіч Жылінскі.
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