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Сустаршыні
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гістарычных навук, прафесар.

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

Намеснікі сустаріпынь

Лакіза Вадзім Леанідавіч - в.а. намесніка дырэктара па 
навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.

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

Ад казны сакратар

Мазец Валянцпі Генрыхавіч -старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт.

Члены аргкамітэта

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч - лабарант I катэгорыі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Зянюк Раіса Уладзіміраўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Несцяровіч Мікалай Барысавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі НАНБеларусі, кандидат гістарычных навук.

Фірыновіч Алена Эдвардаўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

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

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусь 
Адрас: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

21 лістапада 2012 г.

930- 1О00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (другі паверх). 

1000- 1200 Пачатак працы канферэнцыі (пакой 223).

1300 — 140<І Перапынак на абед.

1400_ 1700 Працяг працы канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.

Рэгламент працы: 
выступленні з дакладамі - 15 хвілін.
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Адкрыццё канферэнцыі

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.

Даклады

1. Касцюк Міхаіл Паўлавіч, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, акадэмік, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск). Тэма даклада: «Рэспубліка 
Беларусь: ад парламенцкага да прэзідэнцкага праўлення».

2. Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, загадчык цэнтра 
гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма 
даклада: «Роля інстытута прэзідэнцкаіі улады ва ўмацаванні 
беларускаіі дзяржаўнасці».

3. Жылінскі Марат Генадзьевіч, намеснік старшыні 
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: «Роля 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у дзяржаўным 
будаўніцтве».

4. Земляков Леонид Евгеньевич, ведущий научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор 
политических наук, профессор (Минск); Щёкин Николай 
Сергеевич, директор Института государственной службы 
Академии Управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат философских наук, доцент (Минск). Тема доклада: 
«Государственно-конфессиональная политика в Республике 
Беларусь».
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5. Петровская Оксана Васильевна, профессор кафедры 
истории славянских народов Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, ведущий научный сотрудник 
Российского института стратегических исследований (Москва), 
доктор исторических наук, профессор. Тема доклада: 
«Особенности российской и белорусской моделей формирования 
Союзного государства (1990-2002 гг.)».

6. Толкачев Валерий Иванович, кандидат исторических 
наук, доцент, ректор Республиканского института повышения 
квалификации и переподготовки работников Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск). Тема 
доклада: «Некоторые подходы к идеологии современного 
Белорусского государства (попытка системного анализа)».

7. Брасс Александр Анатольевич, доцент Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
экономических наук, доцент (Минск). Тема доклада: 
«Строительство инновационной экономики».

8. Глеб Марина Уладзіміраўна, загадчык Цэнтральнага 
навуковага архіва НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Мінск). Тэма даклада: «Рэспубліка Беларусь і Еўрапейскі Саюз: 
асновы адносінаўў 1990-х гг. — пачатку XXI ст.»

9. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: «3 гісторыі 
канстытуцыйнага будаўніцтва ў Беларусі (канец XX - пачатак 
XXI cm.)».

10. Иванова Татьяна Петровна, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала 
Международного университета «МИТСО», кандидат 
исторических наук, доцент (Витебск). Тема доклада: «Принципы 
государственной региональной политики».

11. Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор кафедры 
политологии и права Белорусского государственного 
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педагогического университета им. М. Танка, доктор 
исторических наук, профессор (Минск). Тема доклада: «К 
вопросу о национальной политике Республики Беларусь в 1991— 
2000 гг.»

12. Коваленок Дмитрий Витальевич, главный инспектор 
Управления организации таможенного контроля 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
(Минск). Тема доклада: «Особенности формирования и 
деятельности таможенных органов Республики Беларусь 
(1991-2000 гг.)».

13. Крывашэй Дзмітрый Антонавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Мінск). Тэма даклада: «Сфера культуры 
Рэспублікі Беларусь у перыяд сацыяльна-эканамічных 
пераўтварэнняў 1991-2000 гг.»

14. Мазец Валянцін Генрыхавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск). Тэма даклада: «Грамадска- 
палітычныя перадумовы станаўлення незалежной Рэспублікі 
Беларусь».

15. Мандрик Иван Владимирович, профессор кафедры 
истории Беларуси Витебского государственного университета 
им. П. М. Машерова, доктор исторических наук, профессор 
(Витебск). Тема доклада: «Социальная политика в Республике 
Беларусь в период 1991—2010 гг.: модель, этапы формирования, 
проблемы».

16. Нестерович Николай Борисович, старший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск). Тема доклада: «Экономика 
Беларуси в 1991-2000 гг.: опыт реформирования системы 
ценообразования».

17. Острога Виктор Александрович, заведующий 
кафедрой таможенного дела факультета международных 
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отношений Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: 
«Академические и университетские центры в области истории 
Нового и Новейшего времени в Республике Беларусь. Проблемы 
создания и развития в 1991 — начале 2000-х гг.»

18. Пуіпкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры 
гуманітарных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўпівсрсітэта 
харчавання, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Магілёў). 
Тэма даклада: «Стварэнне і дзейнасць дзяржаўных органаў па 
рэгуляванню міжнацыянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь».

19. Русакович Андрей Владимирович, доцент кафедры 
международных отношений факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: 
«Отношения Республики Беларусь с ФРГ в 1991-2011 гг.: 
достижения и проблемы».

20. Саракавік Іван Аляксандравіч, дацэнт кафедры тэорыі 
і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск). Тэма даклада: «Вярхоўны Савет БССР 12-га склікання і 
яго ўплыў на дзяржаўнае будаўніцтва Рэспублікі Беларусь».

21. Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры 
истории Беларуси Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, дацэнт (Гомель). 
Тема доклада: «Национально-территориальные вопросы в БССР 
в 1920-е годы и Республике Беларусь в 1991-1994 годах 
(историко-сравн ительный ан ал из)».

22. Стрелец Михаил Васильевич, профессор кафедры 
социально-политических и исторических наук Брестского 
государственного технического университета, доктор 
исторических наук, профессор (Брест); Билевич Ольга 
Ивановна, старший преподаватель кафедры социально- 
политических и исторических наук Брестского государственного 
технического университета (Брест). Тема доклада: «Восточный 
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вектор внешней политики Республики Беларусь: достижения, 
проблемы, перспективы».

23. Тихомиров Александр Валентинович, доцент кафедры 
международных отношений факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск). Тема доклада: 
«Политика Республики Беларусь в области обеспечения военной 
безопасности: основные итоги».

24. Шанец Леонид Игоревич, начальник кафедры
управления органами пограничной службы Института 
пограничной службы Республики Беларусь (Минск). Тема 
доклада: «Роль исторических знаний при подготовке
современного офицера органов пограничной службы Республики 
Беларусь».



ВАЖНЕЙШИЙ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК 

БЕЛАРУСИ Ў 2012 ГОДЗЕ

25 студзеня сумесна з Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба 
Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі праведзены навуковыя чытанні, 
прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (да 50-годдзя 
навуковай дзейнасці).

14 лютага сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» праведзены 
«круглы стол» «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне фальсіфікацый 
Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу партызан і 
падпольшчыкаў».

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

17 лютага сумесна з рэдакцыяй газеты «Савецкая Беларусь» 
праведзены «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 праведзены НАН Беларусі праведзены «круглы 
стол» на тэму «Рэлігійны фактар нацыянальнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь ».

21 сакавіка ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай 
навуковай бібліягэкі 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 сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» праведзены 
«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 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 праведзены V Міжнародная маладзёжная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 - 1945 гадоў 
у гістарычнай памяці народа».

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

22 - 23 мая ў г. Полацк 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 Беларусі (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 
«Галыпанскія 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 Рассупрацоўніцгва ў 
Рэспубліцы Беларусь - Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Мінску 
праведзена Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна: 
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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. Магілёў 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 сумесна з Пінскім гарадскім выканаўчым 
камітэтам праведзена канферэнцыя «Гісторыя Пінска: ад 
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старажытнасці да сучаснасці (да 915-годдзя першай летапіснай узгадкі 
горада)».

9 кастрычніка праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: 
праблемы, дасягненні, перспективы».

18 кастрычніка ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. 
Коласа адбылася прэзентацыя выдання «История Белорусской 
железной дороги. Из века XIX в век XXI».

19 кастрычніка сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і 
мастацтваў, Капыльскім раённым выканаўчым камітэтам і 
Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы ў Капылі 
праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Капыль. Гісторыя 
горада і рэгіёна (да 360-годдзя надання прывілея на магдэбургскае 
права Капылю)».

25 - 26 кастрычніка сумесна з гістарычным факультэтам БДУ 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Жалезны век і 
ранняе сярэднявечча Беларусі і сумежных тэрыторый (да 100-годдзя з 
дня нараджэння археолага і выкладчыка БДУ А.Р. Мітрафанава)».

26 кастрычніка сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і 
мастацтваў, Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены 
Х-я Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Славутыя роды Карэліччыны».

6 лістапада сумесна з расійскім фондам «Историческая память» 
праведзены міжнародны «круглы стол» «Нацысцкая знішчальная 
палітыка: перспективы вывучэння, база крыніц, праблемы памяці».
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