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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і 
Украіне: гісторыя і памяць»

Сустаршыні
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар 

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

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

Намеснікі сустаршынь
Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт.

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

Адказны сакратар
Унучак Андрэй Уладзіміравіч - загадчык сектара 

гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Члены аргкамітэта
Анофранка Наталля Васільеўна - навуковы супрацоўнік сектара 

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

Бярозкіна Наталля Юр’еўна - дырэктар Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук.

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

Зянюк Раіса Уладзіміраўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
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Мазец Валянцін Генрыхавіч — старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

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

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута 
гіспюрыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Стэфановіч Аляксандр Віктаравіч - загадчык аддзела рэдкіх 
кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба коласа 
НАН Беларусі.

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

Цітавец Алена Іосіфаўна - загадчык сектара кнігазнаўства 
аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя 
Якуба Коласа НАН Беларусі.

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

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

17 кастрычніка 2013 г.

900 - 1000 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

IO00 - 1300 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне 

1300— 1400 Абед

1400 - 1800 Праца секций

18 кастрычніка 2013 г.

1000 — 1300 Працяг працы секций

1300 - 1330 Перапынак

1330 — 1430 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін; 
даклады на секциях - 15 хвілін
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17 кастрычніка 2013 г.

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223)

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

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

Прэзентацыя кнігі старшага навуковага супрацоўніка сектара 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук Фірыновіч 
Алены Эдвардаўны - «Паўстанне 1863-1864 гг.: вядомыя і невядомыя 
крыніцы беларускіх архіваў».

Прэзентацыя выстаўкі «Гісторыя паўстання 1863-1864 гг. у 
дакументальнай спадчыне ЦНБ НАН Беларусі» (загадчык сектара 
кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук Цітавец Алена Іосіфаўна).

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік, доктар гістарычных навук, 
прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Эвалюцыя ацэнак паўстання 1863-1864 гг. у 
беларускай гістарыяграфіі апошніх дзесяцігоддзяў XX — пачатку 
XXI ст.»

Шандра Валентина Степановна, доктор исторических наук, 
профессор, старший научный сотрудник Института истории Украины 
НАН Украины.
Тема доклада: «Социальные и политические последствия Январского 
восстания 1863 г. для Украины».
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Подпрятов Николай Вячеславович, доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой общей отечественной истории 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета.
Тема доклада: «Органы государственного управления Пермской 
губернии и обеспечение ссылки участников восстания 1863-1864 гг.»

Гігін Вадзім Францавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
галоўны рэдактар штомесячнага грамадска-палітычнага І навукова- 
папулярнага часопіса «Беларуская думка».
Тэма даклада: «Прапагандысцкая дзейнасць В.К. Каліноўскага: 
вытокі, методы, наступствы».
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17 кастрычніка 2013 г. 
ПРАЦА СЕКЦИЙ

Секция I
Гістарыяграфічны вобраз паўстання, яго дакументальная база і 

выбітныя асобы падзей 1863-1864 гг.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 203)

Сустаршыні секцыі:
Караў Дзмітрый Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы;
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

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

Сакратар: Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Альховік Мікалай Канстанцінавіч, старшы выкладчык 
Міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытута.
Тэма даклада: «Паўстанне 1863-1864 гг. і эвалюцыя бальшавіцкай 
ідэалогіі на Беларусі ў 1929-1941 гг.»
Караў Дзмітрый Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.
Тэма даклада: «Паўстанне 1863-1864 гг. у беларускай гістарычнай 
традыцыі конца XIX - пачатку XXI ст. (проблемы і калізіі)».
Клімчук Андрэй Мікалаевіч, журналіст творчага аб’яднання 
«Мйстецькі грані».
Тэма даклада: «Повстання 1863 року на шпальтах «Rocznika 
Wolynskiego».
Красюк Уладзімір Фёдаравіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва.
Тэма даклада: «Беларуская культура ў варунках XIX стагоддзя і 
паўстанне 1863 г.»
Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Проблема паўстання 1863 г. і особа К. Каліноўскага ў 
гістарычных доследованиях і грамадска-палітычным жыцці Беларусі 
(1941-1991 гг.)».
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Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусь
Тэма даклада: «Уладзіслаў Машэўскі — удзельнік паўстання 1863- 
1864 гг. у Слуцкім павеце».
Сакалова Марыяна Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Публічнае меркаванне і калектыўнае дзеянне ў 30-50- 
я гг. XIX cm.»
Серак Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры 
философии и политологии Белорусского государственного 
медицинского университета.
Тема доклада: «Социокультурная адаптация ссыльных участников 
восстания 1863-1864 гг. в Сибири: историография проблемы».
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Знакавы юбілей: як у БССР адзначалася стагоддзе з 
дня смерці Кастуся Каліноўскага».
Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории НАН Беларуси; Смехович 
Николай Владимирович кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий центром истории индустриального общества Института 
истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Восстание 1863-1864 гг. в литовской 
историографии».
Часнок Ірына Чаславаўна, магістрант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Ацэнка ідэі паўстання ў романе А. Наварыча 
«Літоўскі воўк».
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Секцыя II
Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і нацыянальна- 

культурныя аспекты паўстання 1863-1864 гг.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 207)

Сустаршыні секцыі:
Цямірава Надзея Раманаўна, доктар гісторычных 
навук, прафесар, загадчык кафедры гістарыяграфіі, 

крыніцазнаўства, археалогіі і методыкі выкладання гісторыі 
Данецкага нацыянальнага ўніверсітэта;

Яноўская Валянціна Васільеўна,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела гісторыі 

беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Сакратар: Анофранка Наталля Васільеўна, 

кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, 
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Беларускае пытанне падчас паўстання 1863-1864 гг.» 
Доник Александр Николаевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины.
Тема доклада: «Украинский фактор восстания 1863 года: польские 
надежды и реалии».
Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Фінансавая палітыка царскага ўраду на тэрыторыі 
Беларусіў 1861-1864 гг.»
Иванова Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, доцент 
Витебского филиала Международного университета «МИТСО».
Тема доклада: «Восстание 1863-1864 гг. в Витебской губернии: 
проблема региональной специфики».
Иоффе Эммануил Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка.
Тема доклада: «К вопросу об участии белорусских и литовских евреев 
в восстании 1863-1864 годов».
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Кукса Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского национального технического университета.
Тема доклада: «Истоки национальных идей в Беларуси и Украине в 
начале XIX века».
Лазько Рыгор Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны.
Тэма даклада: «Удзел беларускага сялянства ў паўстанні 1863 г. як 
пачатак яго палітычнай мадэрнізацыі».
Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Антынацыянальная палітыка царызму ў галіне 
адукацыі як адна з прычын паўстання 1863-1864 гг.»
Радзюк Аляксандр Рыгоравіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчик кафедры беларускай і замежнай мовы Гродзенскага 
дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Дзейнасць следчых і судных камісій на тэрыторыі 
Беларусі ў 1863-1867 г. (на прыкладзе Гродзенскай губерні)».
Темирова Надежда Романовна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой историографии, источниковедения, 
археологии и методики преподавания истории Донецкого 
национального университета.
Тема доклада: «Крупное землевладение в Правобережной Украине в 
контексте восстания 1863-1864 гг.»
Токць Сяргей Міхайлавіч, кандидат гістарычных навук, дактарант 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Гарадзенскага 
навету».
Уласавец Яўген Вячаслававіч, аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Інстытут прадвадзіцеляў дваранства ў кантэксце 
падзей 1863 г.»
Швед Вячаслаў Вітальевіч, доктар гістарычных навук, прафесар.
Тэма даклада: «Гродзенская ваяводская рэвалюцыйная арганізацыя 
1863-1864 гг.»
Яноўская Валянціна Васільеўна, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчик аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Каталіцкае духовенства Беларусі ў пратэстных 
акцыях напярэдадні паўстання 1863-1864 гг.»
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Секция III
Вынікі і наступствы паўстання 1863-1864 гг.

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

Сустаршыні секцыі:
Шандра Валянціна Сцяпанаўна, доктар гістарычных навук, 

прафесар, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Украіны НАН Украіны;

Фірыновіч Алена Эдвардаўна, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларуси 

Сакратар: Зянюк Раіса Уладзіміраўна, малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: «Што пасля Паўстання? «Пазітывізм варшаўскі» і 
«пазітывізм літоўскі».
Зянюк Раіса Уладзіміраўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Барацьба з рымска-каталіцкімі брацтвамі як форма 
абмежаванняўплыву касцёлаў 1860-я гг.»
Карнов Анатолий Никифорович, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой общих гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин Лесосибирского педагогического 
института.
Тема доклада: «Полонез на берегах Енисея» (Из истории ссылки 
польских повстанцев 1863-1864 годов в Енисейскую губернию)».
Кунцевич Виктор Николаевич, доцент Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима 
Танка, художественный руководитель народного оркестра вокально- 
инструментальной музыки «Спадчына».
Тема доклада: «Белорусское народное песенное творчество в период 
восстания 1863-1864 гг.»
Краўчанка Раман Іванавіч, настаўнік гісторыі Харкаўскага ліцэя 
№89.
Тэма даклада: «Учаснйкй Січневого повстання 1863-1864 рр. у 
Харківській арештантській роті цйвільного відомства».
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Луговцова Светлана Леанидовна, кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского государственного университета.
Тема доклада: «Изменения в составе полицейских учреждений 
белорусских губерний после восстаний 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг.» 
Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: «Высяленне жыхароў шляхецкіх ваколіц з Мінскай 
губерні падчас і пасля паўстання 1863-1864 гг.»
Машковцев Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, 
доцент Вятского государственного гуманитарного университета.
Тема доклада: «Католические священнослужители, высланные в 
Вятскую губернию с территории Беларуси и Литвы в 60-х гг. XIXв.» 
Молчанов Владимир Борисович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины.
Тема доклада: «Влияние польского восстания 1863-1864 гг. на 
благосостояние населения Юго-Западного края Российской империи».
Новик Наталия Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.
Тема доклада: «Влияние восстания 1863-1864 гг. на развитие 
системы профессионального образования Беларуси».
Соркіна Іна Валер’еўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.
Тэма даклада: «Палітыка царызму ў Беларусі пасля паўстання 1863 г. 
(па матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва)».
Фірыновіч Алена Эдвардаўна, кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Адгалоскі» паўстання 1863-1864 гг. у беларуска- 
літоўскіх губернях».
Церашкова Ксенія Сяргееўна, аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Крыніцы папаўнення мяшчан Беларусі ва ўмовах 
разбору шляхты пасля паўстання 1863-1864 гг.»
Шайдуров Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный».
Тема доклада: «Участники восстания 1863-1864 гг. в сибирской 
ссылке: особенности адаптации (на примере Западной Сибири)».
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18 касзрычніка 2013 г.
Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі

13-14^°

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

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гуманітарныя навукі як 
фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі», 
(«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць») (навуковы кіраўнік 
праграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграма №1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура 
беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі 
падпраграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч), задания 1.2.01 
- «Палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і канфесійнае развіццё 
Беларусі. Канец XVIII - пачатак XX ст.» (навуковы кіраўнік - 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Яноўская).

Ілюстрацыя на вокладцы: «Бой паўстанцкага атраду ў ваколіцах 
Навагрудка». Гравюра з французскага штотыднёвіка 
«Le Monde». 1864 г.
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕ1
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ Ў 2013 ГОДЗЕ

7 лютага 2013 г. у рамках XX Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы-кірмашу адбылася прэзентацыя другой кнігі 
фундаментальнага выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці 
ў канцы XVIII - пачатку XXI ст.»
15 лютага 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму «Хатынь: 
усенародны боль і памяць», арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Звязда».
28 лютага 2013 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
В.В.Даніловіч і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь М. Г. Жылінскі прынялі ўдзел у 
прэзентацыі кнігі «Сын беларускага народа Пётр Машэраў» у 
Прадстаўніцтве Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь - 
Расійскім цэнтры навукі і культуры ў Мінску.
5 сакавіка 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму «Беларуская 
дзяржаўнасць у канцы XIX - пачатку XXI стагоддзя (да 115-ых 
угодкаў першага з’езда РСДРП)», арганізаваны сумесна з 
Камуністычнай партыяй Беларусі і МДАС РДГА «Беларускае 
таварыства «Веды».
26 сакавіка 2013 г. сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук 
і мастацтваў НАН Беларусі, Рэспубліканскім грамадскім 
аб’яднаннем «Белая Русь» праведзены навукова-практычны 
семінар «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці».
4-5 красавіка 2013 г. у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 
Дню яднання народаў Беларусі і Расіі, адбыліся сустрэчы 
вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі з прадстаўнікамі 
Дэпартамента адукацыі ўраду Масквы, Нацыянальна-культурнай 
аўтаноміі «Беларусы Масквы», дырэктарам Маскоўскага 
інстытута развіцця адукацыі М. М. Лазутавай, рэктарам 
Пензенскага інстытута развіцця адукацыі Г. М. Беларыбкіным.
11 красавіка 2013 г. загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. Л. Лакіза на 
пасяджэнні Бюро Прэзідыума НАН Беларусі прызначаны на 
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пасаду намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
25-26 красавіка 2013 г. сумесна з гістарычным факультэтам 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Актуальныя 
праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (другая палова XX 
- пачатак XXI ст.)».
7 мая 2013 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным 
універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска і гімназіяй №174 
г. Мінска праведзена VI Міжнародная маладзёжная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 
гадоў у гістарычнай памяці народаў».
16-18 мая 2013 г. праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў 
на тэрыторыі Беларусі ў 2012 годзе».
6-7 чэрвеня 2013 г. праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Хрышчэнне Русі ў лёсе народаў Беларусі, Расіі і 
Украіны: выбар цывілізацыйнага шляху», арганізаваная сумесна 
з Беларускім Экзархатам Рускай Праваслаўнай Царквы.
25-28 чэрвеня 2013 г. сумесна з Беларускай медыцынскай 
акадэміяй паслядыпломнай адукацыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ва 
ўмовах трансгранічнага супрацоўніцтва».
1 ліпеня 2013 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі створана 
пастаянна дзеючая «Брэсцкая комплексная гісторыка- 
археалагічная экспедыцыя». Яе кіраўніком прызначаны загадчык 
аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага часу кандыдат 
гістарычных навук дацэнт В. I. Кошман.
18-19 ліпеня 2013 г. на гарадзішчы Обчын Любанскага раёна 
Мінскай вобласці, якое ў першыню ў гісторыі даследуецца на 
ўсёй плошчы экспедыцыяй Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
адбылася сустрэча дырэктара Інстытута гісторыі 
В. В. Даніловіча, намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
В. Л. Лакізы, намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў 
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Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь М.Г.Жылінскага з 
кіраўніцтвам раёна, супрацоўнікамі мясцовых музеяў, 
грамадскасцю і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.
20 жніўня 2013 г. у Мемарыяльным комплесе «Брэсцкая 
крэпасць-герой» і Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце з 
удзелам вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі адбылася 
пашыраная рабочая нарада па пытаннях арганізацыі навуковых 
даследаванняў на аб’екце «Берасцейскі замак» і ў цэлым у 
рамках стварэння гісторыка-культурнага комплекса «Брэст».
19 верасня 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму «Вызваленне: 
дух Перамогі і горыч страт» прысвечаны 70-годдзю пачатку 
вызвалення Беларусі», арганізаваны сумесна з Аддзяленнем 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, рэдакцыяй 
газеты «Звязда», Пастаяннай камісіяй па адукацыі, культуры і 
навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі 
Беларусь.
20 верасня 2013 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі наведалі 
кіраўнік Інфармацыйнага бюро DAAD (Германская служба 
акадэмічных абменаў) Кёрстын Мюлер і супрацоўнік службы 
Людміла Юркевіч.
1 кастрычніка 2013 г. адбыўся круглы стол на тэму «Гісторыя 
Айчыны ў жыцці і творчасці М. С. Сташкевіча (да 75-годдзя з 
дня нараджэння)».
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ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ

Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Беларуская археалагічная навука ад вытокаў да сучаснасці 

(да 120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага)»
Час правядзення-. 24-25 кастрычніка 2013 г.
Кантакты аргкамітэта'. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл.: (017) 284-28-54; Факс: (017) 284-18-70
E-mail: levko@mail.by; amedved@tut.by; lakvadim@yandex.ru

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да 

канца XX ст.): праблемы вывучэння і 
перспективы даследавання»

Час правядзення-. 14-15 лістапада 2013 г.
Кантакты аргкамітэта'. Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тел.: (017) 284-16-31; Факс: (017) 284-18-70
E-mail: handl_2013@history.by; history@menka.by

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«1943 год на Гомельшчыне»

Час правядзення'. 26-27 лістапада 2013 г.
Кантакты аргкамітэта'. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Ф.Скарыны,
246019, г. Гомель, вул. Кірава, 119.
Тэл.: (80232) 60-30-42
E-mail: savyonok@gsu.by

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука» 
Заказ № 203. Тираж 80 экз.
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