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Парадак працы канферэнцыі

7 снежня 2012 года

9.30-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Слонім, вул. Савецкая, 10. Выставочная зала Слонімскага 
раённага краязнаўчагамузея імя 1.1. Стаброўскага”).

10.00-12.30 Адкрыццё і пачатак працы канферэнцыі.

12.30-13.00 Азнаямленне з выставай “Гісторыя ў асобах”, прымеркаванай да 
760-годдзя заснавання Слоніма.

13.00-13.30 Кава-паўза.

13.30-16.00 Працяг працы канферэнцыі.

16.00-16.30 Канцэрт класічнай музыкі

16.30 Вячэра.

Рэгламент працы: даклад да 10-15 хв.

На вокладцы - выгляд гарадзішча ў Слоніме



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

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

Юшкевіч Сяргей Віктаровіч - намеснік старшыні Слонімскага раённага 
выканаўчага камітэта

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

Раманюк Святлана Антонауна - начальнік аддзела культуры Слонімскага 
раённага выканаўчага камітэта

Рыжак Наталля Канстанцінаўна - дырэктар Слонімскага раённага 
краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага

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

Шпыркова Ірына Рыгорауна - старшы навуковы супрацоўнік Слонімскага 
раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага

Ткачова Марыя Іванаўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі



Адкрыццё канферэнцыі
(Слонім, вул. Савецкая, 10. Выставочная зала Слонімскага раённага 

краязнаўчагамузея II. Стаброўскага")

Прывітальнае слова намесніка старшыні Слонімскага раённага 
выканаўчага камітэта Юшкевіча Сяргея Віктаровіча.

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

Даклады

1) Лакіза Вадзім Леанідавіч, в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Археалагічная спадчына Слонімшчыны і магчымыя шляхі яе 
практычнага выкарыстання»

2) Голубе)’ Валянцін Фёдаравіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Да праблем гарадскога самакіравання ў г. Слоніме ў XVI — 
XVII стст.»

3) Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандытат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Дахрысціянскія культавыя помнікі Слонімскага раёна»

4) Габрусь Тамара Віктараўна, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
доктар мастацтвазнаўства (Мінск).
Тэма даклада: «Слонімская сінагога - ўнікальны помнік архітэктуры 
беларускага барока»

5) Лакіза Вадзім Леанідавіч, в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Ткачова Марыя Іванаўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі; Харытановіч Зоя Анатольеўна, малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАНБеларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Вынікі інвентарызацыі помнікаў археалогіі Слонімскага 
раёна ў 2011-2012 гадах»



6) Кібінь Аляксей Сяргеевіч, асістэнт кафедры гісторыі славянскіх і 
балканскіх краін Санкт-Пейярбургскага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук (Санкт-Пецярбург).
Тэма дакалада: «Дыскусійныя пытанні з гісторыі Слоніма і Слонімшчыны ў 
старажытнарускі перыяд»

7) Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАНБеларусі, кандытат гістарычных навук (Мінск). 
Тэма даклада «Археалагічныя даследаванні Яўленскай царквы Жыровіцкага 
манастыра»

8) Сідаровіч Віталь Міхайлавіч, загадчык еучэбнай лабараторыі музейнай 
справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск).
Тэма даклада: «Знаходкі рымскіх манет на тэрыторыі Слонімскага раёна»

9) Шаланда Аляксей Іванавіч, загадчык аддзела спегряяльных гістарычных 
навук і інфармацыйна-аналітычнай работы Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Гербы шляхты Слонімскага павета XVI-XVIII стагоддзяў: да 
праблемы выкарыстання геральдычнай спадчыны»

10) Івашчанка Наталля Альбертаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта і.мя Янкі Купалы, кандыдат 
гістарычных навук. (Гродна).
Тэма даклада: «Спадчына Пуслоўскіх на Слонімшчыне»

11) Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык сектара Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Дакументы дзейнасці органаў гарадскога самакіравання 
Слоніма другой паловы XVII - XVIII стст.»

12) Шпыркова Ірына Рыгораўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Слонімскагараённага краязнаўчагамузея імя II. Стаброўскага (Слонім).
Тэма даклада: «Старажытны Услонім і яго гістарычны цэнтр як арганічнае 
звяно ў сетцы турыстычных маршрутаў Беларусі»

13) Карпенка Дзяніс Сяргеевіч, аспірант Інстытута гісторыі Н4Н 
Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Гандлёвыя шляхі і дарожныя інжынерныя пабудовы на 
тэрыторыі Слонімскага павета паводле люстрацыі 1766 г.»



14) Мянжынскі Валерый Станіслававіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).
Тэма даклада: «Дакументы па гісторыі Слонімшчыны з кнігі Метрыкі ВКЛ 
№49»

15) Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАНБеларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск). 
Тэма даклада: «Слонім у другой палове XVI стагоддзя»

16) Чыгрын Сяргей Мікалаевіч, пісьменнік, краязнаўца (Слонім).
Тэма даклада : «Гістарычны лес кнігазбораў Слонімшчыны»

17) Воронин Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
кандидат исторических пук (Минск).
Тема доклада: «Происшествия в Слониме и Слонимском уезде в начале XX 
века»

18) Герасімчык Васіль Уладзіміравіч, малодшы навуковы супрацоўнік 
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродна).
Тэма даклада: «Помнікі габрэйскай культуры ў г. Слоніме: праблема 
захавання І выкарыстання»

19) Фёдараў Ігар Алегавіч, дацэнт кафедры археалогіі і этналогіі 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат 
гістарычных навук. (Гродно).
Тэма даклада: «Альберцін - цэнтр кіраўніцтва неаўніяцкіх кампаній у 
Заходняй Беларусі (1925—1935 г.)»

20) Весялуха Анастасія Міхайлаўна, магістрантка факультэта гісторыі і 
сацыялогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
(Гродно).
Тэма даклада: «Кастусь Каліноўскі і паўстанне 1863 - 1864 гг. у сучаснай 
культурнай традыцыі Слонімшчыны»

21) Фядута Вера Уладзіміраўна, настаўніца гісторыі. кіраўнік гісторыка- 
краязнаўчага музея Дзераўноўскай СШ. (Слонім).
Тэма даклада: «Святыні роднага краю (помнікі гісторыі і культуры в. 
Дзераўной і яе наваколіц)»



22) Кажанеўская Маргарыта Генадзьеўна, магістрантка факулыпэта 
гісторыі і сацыялогіі Гродзенскага дзяржаунага ўніверсітэта імя Янкі 
Купаны (Гродно).
Тэма даклада: «Яўрэйскія жанчыны Слоніма ў другой палове XIX - пачатку 
XX стст.»

23) Лугачова Таццяна Аляксееўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаунага ўніверсітэта ім. Я. 
Купалы (Гродна).
Тема доклада: «Деятельность МОПРа (Международной организации 
помощи революционерам) Западной Беларуси в Слонимском повете в 1924 - 
1939 гг.»

24) Борсук Анна, Клаченков Владислав, ученики 11 кл. СШ № 2 г. Слоним 
(Слоним).
Тема доклада: «Почитание традиций предков на примере татарской 
диаспоры в г. Слониме»

Закрыццё канферэнцыі

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання падпраграмы № 1 «Гісторыя, 
духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» (Гісторыя і культура) 
Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гуманітарныя 
навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» (ДПНД 
«Гісторыя, культура, грамадства. дзяржава») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы - 
доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычпых навук, 
дацэнт В.В. Даніловіч).



ВЫДАНН1 ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ 
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМН НАВУК БЕЛАРУСЬ*


