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Арганізацыйны камітэт

Цярэнцьеў Уладзімір Уладзіміравіча - намеснік старшыні 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта (сустаршыня).

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі доктар гістарычных навук, прафесар (сустаршыня).

Ягораў Аляксей Уладзіміравіч - рэктар Віцебскага дзяржаўнага 
універсітэта імя П.М. Машэрава, кандидат юрыдычных навук, дацэнт 
(сустаршыня).

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

Кліцуноў Аляксандр Іванавіч - начальнік Галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта.

Падгурскі Пётр Мікалаевіч - начальнік аддзела культуры Галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага 
абласнога выканаўчага камітэта.

Савіцкі Глеб Уладзіміравіч - дырэктар установы культуры 
«Віцебскі абласны краязнаўчы музей».

Шишкова Ірына Аляксандраўна - дырэктар Віцебскага абласнога 
музея Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова.

Прышчэпа Іна Міхайлаўна - прарэктар па навуковай рабоце 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, доктар 
біялагічных навук, прафесар.

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт.

Шорац Валерий Міхайлавіч - дэкан гістарычнага факультэта 
Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт.

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Шышанаў Валерий Аляксеевіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Ісачанка Аксана Леанідаўна - вучоны сакратар Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея.

Юрчак Дзяніс Валер’евіч - намеснік дэкана па вучэбнай рабоце 
гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава.
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Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваеннай гісторыі і 
міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар.

Дулаў Анатоль Мікалаевіч - загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт.

Косаў Аляксандр Пятровіч - загадчык кафедры ўсеагульнай 
гісторыі і сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Грэбень Яўген Аляксандравіч - загадчык кафедры філасофіі і 
гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
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Агульная інфармацыя

Месца правядзення г. Віцебск, вул. Леніна, 36, Віцебскі абласны 
краязнаўчы музей (Ратуша)

Проезд ад вокзала Аўтобусам № 1, 2, 26, 105 - да прыпынку 
«Ратуша»

Размяшчэнне Інфармацыю пра гасцініцы Віцебска можна 
атрымаць на сайтах: www.hotel-vitebsk.by, 
http://xostel.by/hostel-vitebsk.html

Пленарная доклады
Секцыйныя доклады

Да 20 хвілін
Да 10 хвілін

Выкарыстанне аргтэхнікі Дакладчыку даецца магчымасць скарыстаць 
мультымедыяпраектар. Файлы прэзентацый 
павінны быць загадзя скапіяваны на камп’ютар.

Рэгламент працы канферэнцыі

09.00-09.50
10.00-10.30
10.30- 11.30
11.30- 11.45
11.50-13.30
13.30- 14.00
14.00-15.00

рэгістрацыя ўдзельнікаў
урачыстае адкрыццё канферэнцыі
пленарнае пасяджэнне
кава-брэйк
працяг пленарнага пасяджэння
абед
адкрыццё абноўленай экспазіцыі «Музей памяці 
патрыётаў Віцебшчыны»

15.10-16.30
16.30-16.45
16.50-19.00

першае секцыйнае пасяджэнне 
кава-брэйк
другое секцыйнае пасяджэнне, падвядзенне вынікаў 
працы канферэнцыі
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

10.00-10.30

Прывітальнае слова намесніка старшыні Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта Цярэнцьева Уладзіміра Уладзіміравіча.

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

Прывітальнае слова дырэктара ўстановы культуры «Віцебскі 
абласны краязнаўчы музей» Савіцкага Глеба Уладзіміравіча.

Прывітальнае слова дырэктара дзяржаўнай навуковай установы 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» 
кандыдата гістарычных навук, дацэнта Даніловіча Вячаслава 
Віктаравіча.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

10.30-13.30

Даклады

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела ваеннай гісторыі і 
міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск). Тэма даклада: «Узники 
нацистских застенков Витебска: новые свидетельства».

Мандрык Іван Уладзіміравіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма даклада: 
«Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на Витебщине в годы 
Великой Отечественной войны».

Шышанаў Валерий Аляксеевіч - намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце Віцебскага абласнога краязнаўчага музея 
(Віцебск). Тэма даклада: «Немецкая аэрофотосъемка Витебска 
1941 г.»
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Шаркоў Анатоль Васільевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры крымінальна-выканаўчага права Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (Мінск). Тэма 
даклада: «Участие сотрудников НКВД Витебщины в вооруженной 
борьбе с нацистскими агрессорами».

Грэбень Яўген Аляксандравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск). Тэма 
даклада: «Партизанское движение на Витебщине в служебной 
переписке полиции».

Давідоўская Вольта Мікалаеўна - галоўны захавальнік фондаў 
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Віцебск). Тэма даклада: 
«Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў наступлениях Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея пачаткуХХІ cm. (2000-2013 гг.)».
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ПЕРШАЕ СЕКЦЫЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

15.10-16.30

Кіраўнікі пасяджэння-. Шаркоў Анатоль Васільевіч, доктар

Сакратар:

гістарычных навук, прафесар кафедры 
крымінальна-выканаўчага права Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь;
Новікаў Сяргей Яўгеньевіч, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры гісторыі, сусветнай культуры і 
турызму Мінскага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсітэта;
Шыіпанаў Валерий Аляксеевіч,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Ісачанка Аксана Леанідаўна, вучоны 
сакратар Віцебскага абласнога
краязнаўчага музея.

Доклады

Рудакоў Павел Сяргеевіч - вядучы навуковы супрацоўнік Музея 
баявой славы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка (Полацк). Тэма даклада: «Эволюция советской 
фортификации 20-30-х годов XX века на примере Полоцкого 
укрепрайона».

Баранкова Ірына Юр’еўна - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). Тэма 
даклада: «Пролог Великой Отечественной: военные конфликты 
1920-х - 1930-х годов и участие в них уроженцев Витебщины».
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Нікіцін Раман Міхайлавіч — журналіст, гісторык (Масква, 
Расійская Федэрацыя). Тэма даклада: «Витебск в июле 1941 года. 
Неизвестная оборона».

Космач Веньямін Аркадзьевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры айчыннай гісторыі і музеялогіі Пскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Пскоў, Расійская Федэрацыя). Тэма 
даклада: «Нацистский оккупационный режим на Витебщине в 
1941-1944 гг.»

Іофе Эмануіл Рыгоравіч - доктар гістарычных навук, прафесар 
кафедры паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка (Мінск). Тэма даклада: «К вопросу о 
руководстве партизанским движением в Витебской области в 
1941-1944 годах».

Бездзель Вераніка Яўгеньеўна - кандидат гістарычных навук, 
старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук 
Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Віцебск). Тэма 
даклада: «Дзіцячыя дамы на Віцебшчыне ў час германской 
акупацыі».

Латышава Вікторыя Аляксандраўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск). Тэма даклада: «Дети с ограниченными 
возможностями в развитии в годы Великой Отечественной войны 
(на примере оккупированной Витебщины)».

Балашова Кацярына Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік 
Мемарыяльнага музея Героя Савецкага Саюза К.С. Заслонава - 
філіяла Музейнага комплекса гісторыі і культуры Аршаншчыны 
(Орша). Тэма даклада: «Оккупация Орши в 1941-1944 гг.»

Півавар Мікалай Васільевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма даклада: «Адна з 
тысяч: лёс вёскі Лужаснаў 1941-1944 гг.»
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Грузневіч Віктар Міхайлавіч - член праўлення рэспубліканскага 
дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства «Веды» 
(Віцебск). Тэма даклада: «Подвиг. Победа. Память».

Агееў Аляксандр Рыгоравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры археалогіі і специальных гістарычных дысцыплін 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова 
(Магілёў). Тэма даклада: «Вясковая штодзённасць па ўспамінах 
жыхароў памежных з Віцебшчынай раёнаў Магілёўскай вобласці».

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна - кандыдат гістарычных 
навук, старшы выкладчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай 
культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава 
(Віцебск). Тэма даклада: «Каталіцкі Касцёл на Віцебшчыне ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны».

Куракова Іна Яўгеньеўна - аспірант кафедры гісторыі Беларусі 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). 
Тэма даклада: «Фінансавая палітыка германскіх акупацыйных улад 
на Віцебшчыне».

Марціновіч Сяргей Віктаравіч - галоўны захавальнік фондаў 
Віцебскага раённага краязнаўчага музея (Віцебск). Тэма даклада: 
«Кінематограф у Віцебску падчас нямецка-фашысцкай акупацыі 
(1941-1944 гг.)».

Новікаў Сяргей Яўгеньевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (Мінск). Тэма 
даклада: «Вытворчыя аб’екты Віцебшчыны напярэдадні вызволения 
Беларусі ад германскіх акупантаў (1943—1944 гг.)».

Сырэвіч Ірына Віктараўна - старшы навуковы супрацоўнік Музея 
баявой славы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка (Полацк). Тэма даклада: «Диверсионная группа 
Г.Я. Герчика на полоцкой земле».
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Івіцкі Андрэй Міхайлавіч - старшы выкладчык кафедры 
эканамічнай тэорыі і гісторыі Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны (Віцебск). Тэма даклада: «Факторы, 
повлиявшие на численность партизан Витебской области (1941- 
1944 гг.)».

Кулінок Святаслаў Валянцінавіч - начальнік аддзела інфармацыі 
і выкарыстання дакументаў Беларускага дзяржаўнага архіва 
навукова-тэхнічнай дакументацыі (Мінск). Тэма даклада: 
«Документы Белорусского штаба партизанского движения по 
истории развития партизанской борьбы в Витебской области 
зимой 1942 - летом 1943 года».

Лукіна Ларыса Васільеўна - кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры філасофіі і паліталогіі Віцебскай дзяржаўнай 
акадэміі ветэрынарнай медыцыны (Віцебск). Тэма даклада: 
«Витебские (Суражские) ворота — пример взаимодействия 
партизан и армии».

Радзюк Андрэй Віктаравіч - старшы выкладчык кафедры гісторыі 
і культуралогіі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 
(Горкі). Тэма даклада: «Суражская партизанская зона».

Падліпскі Аркадзь Міхайлавіч - краязнавец (Віцебск). Тэма 
даклада: «Из творческого наследия фронтового
фотокорреспондента В. Аркашева».

Дыскусія



ДРУГОЕ СЕКЦЫЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

16.50-19.00

Кіраўнікі пасяджэння". Чыкалава Ірына Рамуальдаўна, доктар 
гістарычных навук, прафесар кафедры 
новай і найноўшай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка;
Грэбень Яўген Аляксандравіч, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага
ўніверсітэта;
Дулаў Анатоль Мікалаевіч, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
П.М. Машэрава.

Сакратар: Ісачанка Аксана Леанідаўна, вучоны 
сакратар Віцебскага абласнога
краязнаўчага музея.

Доклады

Паўлава Алена Якаўлеўна - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск). Тэма даклада: 
«Отношения партизан и местного населения Витебщины: 
взаимопомощь и проблемы».

Якаўлеў Дзяніс Віктаравіч - галоўны захавальнік фондаў 
Віцебскага абласнога музея Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова 
(Віцебск). Тэма даклада: «Организация медицинской службы в 1-й 
Белорусской партизанской бригаде (1942-1943 гг.)».

12



Ермалёнак Вітольд Антонавіч - настаўнік гісторыі Міёрскай 
сярэдняй школы №3» (Міёры). Тэма даклада: «Особенности 
партизанского движения в Миорском районе».

Дулаў Анатоль Мікалаевіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма даклада: 
«Успаміны віцебскай падполъшчыцы Ганны Кіташовай як 
гістарычная крыніца».

Пухавіцкая Юлія Сямёнаўна - навуковы супрацоўнік Лепельскага 
раённага краязнаўчага музея (Лепель). Тэма даклада: «Лепельское 
подполье: забвение и память».

Чыкалава Ірына Рамуальдаўна - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры новай і найноўшай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск). Тэма 
даклада: «Защитник Сталинграда учитель рисования из Росицы 
Эдуард Станиславович Былинко (1919-18.08.1943) и его семья».

Лампіцкая Анжэліка Юр’еўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея (Лёзна, Віцебская вобласць). 
Тэма даклада: «Героическое взятие советскими войсками 
Тихмяновской высоты (1944 г.)».

Косаў Аляксандр Пятровіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). 
Тэма даклада: «Городокская наступательная операция».

Саратокіна Людміла Анатольеўна - загадчыца Мемарыяльнага 
музея Героя Савецкага Саюза К.С. Заслонава - філіяла Музейнага 
комплекса гісторыі і культуры Аршаншчыны (Орша). Тэма даклада: 
«Освобождение Орши в ходе Витебско-Оршанской операции».

Асіповіч Людміла Сяргееўна - настаўнік гісторыі сярэдняй школы 
№19 г. Оршы (Орша). Тэма даклада: «Деятельность 
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эвакогоспиталя № 2495 по лечению инвалидов Великой 
Отечественной войны (1944-1952 гг.)».

Корсак Алеся іосіфаўна - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Полацк). Тэма даклада: «Деятельность органов 
советской власти по после оккупационному восстановлению жизни 
населения г. Полоцка в июле 1944 г.»

Трафімчык Настасся Валянцінаўна - загадчык аддзела навуковай 
прапаганды Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба 
Коласа (Мінск). Тэма даклада: «Аднаўленне і развіццё сельской 
гаспадаркі Ушацкага равна пасля вызволения ад нацысцкай 
акупацыі (1944-1950 гг.)».

Якаўлева Галіна Мікалаеўна - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). 
Тэма даклада: «Реализация государственной политики в сфере 
брачно-семейных отношений в первые годы после Великой 
Отечественной войны (на примере Витебщины)».

Новак Галіна Рыгораўна - педагог Цэнтра творчасці дзяцей і 
моладзі Першамайскага раёна г. Віцебска (Віцебск). Тэма даклада: 
«Тема Великой Отечественной войны на занятиях в объединении по 
интересам «Краеведение».

Салаўянаў Андрэй Пягровіч - кандидат гістарычных навук, 
вучоны сакратар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (Мінс.к). Тэма даклада: «Изучение операции Багратион в 
курсе «Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны)».

Шишкова Ірына Аляксандраўна - дырэктар Віцебскага 
абласнога музея Героя Савецкага Саюза М.П. Шмырова (Віцебск). 
Тэма даклада: «Работа по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн в Витебской области».
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Саўчук Таццяна Пятроўна - кандыдат гістарычных навук, старшы 
выкладчык кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст). Тэма даклада: 
«Мемориализация событий Великой Отечественной войны на 
Витебщине: история и современность».

Юрчак Дзяніс Валер’евіч - старшы выкладчык кафедры гісторыі 
Беларусі, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск); Буйніцкі 
Сяргей Аляксандравіч - студэнт фізічнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава; Марозаў Арцём 

» Аляксандравіч - студэнт фізічнага факультэта Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава. Тэма даклада: «3-D 
реконструкция исторических событий как форма популяризации 
истории и патриотического воспитания».

Юрчак Дзяніс Валер’евіч - старшы выкладчык кафедры гісторыі 
Беларусі, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма 
даклада: «Чёрные копатели» на Витебщине: в чем угроза 
незаконных раскопок на местах боёв?»

Бароўка Ванда Юльянаўна - доктар філалагічных навук, прафесар 
кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма даклада: 
«Беларуская літаратура пра Вялікую Айчынную вайну ў асэнсаванні 
крытыкі першага пасляваеннага дзясяцігоддзя».

Навасельцава Ганна Віктараўна - кандыдат філалалагічных 
навук, старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). 
Тэма даклада: «Мастацкае асэнсаванне мінулага ў беларускай прозе 
першага пасляваеннага дзесяцігоддзя».

Півавар Капярына Сяргееўна - асістэнт кафедры замежных моў 
Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны (Віцебск). 
Тэма даклада: «Памяць пра вайну ў беларускай мастацкай 
літаратуры: лінгвакультурны аспект».
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Семянькова Галіна Канстанцінаўна - кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск). Тэма 
даклада: «Месца ваеннай лексікі ў прозвішчах жыхароў 
Віцебшчыны».

Дыскусія
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2014 ГОДУ

23 января на базе Института истории проведена секция 
«Гуманитарные науки» Второй Международной научно-практической 
конференции «Наука - инновационному развитию общества».

24 января за цикл работ по истории древнейших городов Полоцкой 
Земли и зарождении государственности на территории Беларуси 
IX—XIII вв. лауреатами премии Национальной академией наук Беларуси 
стали заведующая центром истории доиндустриального общества, доктор 
исторических наук, профессор О.Н. Левко, главный научный сотрудник, 
доктор исторических наук, профессор Г.В. Штыхов и проректор по 
учебной работе Полоцкого государственного университета, доктор 
исторических наук, доцент Д.В. Дук. Лауреатом премии НАН Беларуси 
имени академика В.Ф. Купревича для молодых ученых стал заведующий 
отделом истории белорусской государственности А.В. Унучек.

11 февраля совместно с российским Фондом развития «Институт 
евразийских исследований» проведен «круглый стол» «От освобождения 
Ленинграда к освобождению Минска (к 70-летию ликвидации блокады 
Ленинграда)».

6 марта проведен «круглый стол» «Антон Луцкевич (1884-1942) и его 
эпоха (к 130-летию со дня рождения)».

31 марта директор Института В.В.Данилович, заместитель директора 
по научной работе В.Л. Лакиза и ученый секретарь А.П. Соловьянов 
приняли участие в совещании Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко с ведущими учёными страны по вопросу перспектив 
развития науки, которое состоялось в Национальной академии наук 
Беларуси.

9-10 апреля ряд учёных Института истории НАН Беларуси во главе с 
директором В.В.Даниловичем приняли участие в работе 37-го постоянно 
действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и 
России по вопросам строительства Союзного государства, темой которого 
стало «Развитие единого культурного пространства Беларуси и России - 
важнейшее направление сотрудничества в рамках Союзного государства». 
Семинар прошёл в Минске и Молодечно.

Иллюстрация на обложке: Мемориальный комплекс «Освободителям Витебска - 
советским воинам, партизанам и подпольщикам» (Витебск). Архитектор Ю.Шпит.
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, 
грамадства, дзяржава» (навуковы кіраўнік праграмы - доктар гістарычных 
навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 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).
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