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АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 

гуманітарных навук і мастацтваў, доктар гістарычных навук, прафесар;
Наркевіч Юрый Іосіфавіч - старшыня Бярозаўскага раённага выканаўчага 

камітэта;
Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт;
Цыралъчук Аляксандр Аляксандравіч - начальнік галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага абласнога 
выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Гетман Ігар Уладзіміравіч - першы намеснік начальніка галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага 
абласнога выканаўчага камітэта;

Тарасюк Яўгеній Якаўлевіч - намеснік старшыні Бярозаўскага раённага 
выканаўчага камітэта.

Адказны сакратар
Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела археаграфіі і 

крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук.

Члены аргкамітэта
Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна — навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі;
Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх 

вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар;

Кавалёк Таццяна Мікалаеўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Бярозаўскага раённага выканаўчага камітэга;

Ківатьіцкая Любоў Мікалаеўна - дырэктар Бярозаўскага гісторыка- 
краязнаўчага музея;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАІІ 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Скеп ’ян Анастасія Анатольеўна - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

3



Парадак працы канфсрэнцыі

13 мая

11.30-12.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Бяроза, вул. Кастрычніцкая, 29, аддзел ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Бярозаўскага раённага выканаўчага 
камітэта)

12.00-14.30 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі

14.30-15.30 Абед

15.30-18.00 Секцыйнас пасяджэнне канферэнцыі

18.00-20.00 Культурная праграма

20.00 Вячэра

14 мая

8.00-9.00 Сняданак

9.00-12.30 Секцыйнае пасяджэнне канферэнцыі

12.30-13.00 Падвядзеннс вынікаў і закрыццё канфсрэнцыі

13.00-14.00 Абед

14.00-17.00 Экскурсія па Бярозаўшчыне

17.00 Ад'езд удзельнікаў канфсрэнцыі
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13 мая

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Бяроза, вул. Кастрычніцкая, 29, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Бярозаўскага раённага выканаўчага камітэта)

Прывітальнае слова старшыні Бярозаўскага раённага выканаўчага 
камітэта Юрыя Іосіфавіча Наркевіча.

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

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

Прывітальнае слова начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага абласнога 
выканаўчага камітэта Аляксандра Аляксандравіча Цыральчука.

Прывітальныя словы ганаровых гасцей.

Даклады

1. Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, 
прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічныя помнікі Бярозаўскага раёна як 
крыніца вывучэння першапачатковага засялення рэгіёна».
2. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск); Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Маёнтак Бяроза Брэсцкага ваяводства паводле 
інвентарнага апісання 1767 г.».

3. Віткоўскі Рафал, доктар габілітаваны, намеснік дэкана 
гістарычнага факультэта ўніверсітэта імя А. Міцкевіча (Познань).

Тэма даклада: «Kontakty kartuzow bereskich z ludnosci^ Polesia 
(XVII-XVIII w.)».
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4. Пірамідовіч Дарота, доктар мастацтвазнаўства, навуковы 
супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства ПАН (Варшава).

Тэма даклада: «Kartuzja wielce ksztaltna na wzor warownej 
twierdzy - ikonografia zespolu koscielno-klasztomego w Berezie 
XVII-XX w.».
5. Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар, загадчик аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).

Тэма даклада: «Партызанскі pyx на тэрыторыі Бярозаўскага раёна ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны».
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СЕКЦЫЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Бяроза, вул. Кастрычніцкая, 29, аддзел ідэалагічнайработы, культуры і па 

справах моладзі Бярозаўскага раённага выкапаўчага камітэта)

Старпіыня секцыі
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар 
Голубеў Валянцін Фёдаравіч

1. Князева Ольга Николаевна, научный сотрудник отдела 
архитектуры Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Территория и поселения Березовского района в XIV- 
XVI вв.».
2. Рыбчонок Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных 

навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Уладальнікі Бярозы ў першай палове XVI ст.».
3. Глінскі Яўген Станіслававіч, магістр гістарычных навук, 

аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Родавая легенда Сапегаў у XVI-XVII стст.».
4. Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Геральдыка Казіміра Лявона Сапегі - фундатара 
кляштара картэзіянцаў у Бярозе».
5. Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч, кандыдат

мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Касцёл картэзіянца у Бярозе як пахавальня 
Сапегаў».

6. Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Бярозаўская картэзія як мемарыяцыя Сапегаў: 
археалагічнае даследаванне кляштара».
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7. Волкаў Мікалай Аляксандравіч, магістр гісторыі і гісторыі 
мастацтваў, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Умацаванні кляштара картэзіянцаў у Бярозе і 
распаўсюджанне старагаландскай фартыфікацыйнай сістэмы ў 
ВКЛ».
8. Зорына Любоў Міхайлаўна, мастацтвазнаўца Гродзенскага 

дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гоодна); Казуля 
Сяргей Віктаравіч, старшы навуковы супрацоўнік Гродзенскага 
дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі (Гродна).

Тэма даклада: «Партрэты манахаў-картэзіянцаў з гродзенскіх 
музеяў».
9. Паўлоўская Ганна Генрыхаўна, кандыдат гістарычных навук, 

навукова-тэхнічны супрацоўнік Варшаўскага ўніверсітэта (Варшава).
Тэма даклада: «Хронікі кляштара картэзіянцаў у Бярозе».
10. Томашева Инна Григорьевна, кандидат искусствоведения, 

доцент Белорусского государственного университета (Минск).
Тема доклада: «Скульптура костёла картезианского монастыря в 
Берёзе».
11. Сацукевіч lean Іванавіч, асістэнт кафедры эканамічнай 

гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта 
(Мінск).

Тэма даклада: «Урбананімія Бярозы ў XX стагоддзі».

Дыскусія
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14 мая
СЕКЦЫЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Бяроза, вул. Кастрычніцкая, 29, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі Бярозаўскага раённага выканаўчага камітэта)

Старшыня секцыі
загадчик аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук
Доўнар Аляксандр Барысавіч

1. Белявец Вадзім Георгіевіч, кандидат гістарычных навук, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск); Касюк Алена Фёдараўна, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Новыя дадзеныя па помніках археалогіі жалезнага 
веку ў Бярозаўскім раёне (даследаванні 2010-2013 гг.)»,
2. Белявец Вадзім Георгіевіч, кандидат гістарычных навук, 

старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск); Іоў Алег Вільгельмавіч, кандидат гістарычных навук, 
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы і 
селішчы Сабалі Бярозаўскага раёна».
3. Кухаронак Таццяна Іванаўна, кандидат гістарычных навук, 

дацэнт, старты навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Калядны абрадавы комплекс Бярозаўшчыны».
4. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных навук, 

загадчик аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Барацьба мяшчан мястэчка Малеч за самакіраванне 
ў XVII-XVIII стст.».
5. Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, кандидат гістарычных 

навук, дацэнт, старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Фундатарская дзейнасць Сапегаў у канцы XVI - 
першай палове XVII ст.».
6. Казлоў Леў Раманавіч, кандидат гістарычных навук, 

генеральны дырэктар УП «Арты Фэкс» (Мінск).
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Тэма даклада: «Бяроза і Бярозаўскі рэгіён на старажытных картах».

7. Кенда Александр Васильевич, учитель Малечской санаторной 
школы-интерната (Малеч).

Тема доклада: «Метрические книги униатских церквей Берёзовщины 
XVIII - первой трети XIX в. из фондов ЛГИА и РГИА как источник 
по истории региона: общая характеристика, направления и 
перспективы исследований (на примере книг Малечской униатской 
церкви)».
8. Тоўпік Павел Шыман, дактарант Зеленагурскага ўніверсітэта 

(Охля, Польшча).
Тэма даклада: «Ludnosc Berezy Kartuskiej па podstawie Rewizkiej 
skazki z 1795 r.».
9. Волкова Вольга Віктараўна, магістр гісторыі, навуковы 

супрацоўнік Беларускага камітэта Міжнароднай Рады па пытаннях 
помнікаў і гістарычных мясцін (1КАМ0С) (Мінск).

Тэма даклада: «Бяроза ў завірусе Першай сусветнай вайны».
10. Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент Брестского государственного технического 
университета (Брест).

Тэма даклада: «Церкви Березовщины в 1920-х гг.».
11. Юргенсон Всеволод Александрович, младший научный сотруд

ник Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Денежное обращение и денежные суррогаты Берёзы 
в межвоенный период XX века».
12. Калясінскі Валерий Францавіч, скульптор, сябра Беларускага 

союза мастакоў (Мінск).
Тэма даклада: «Асаблівасці кааператыўных манет ваенных частак, 
раскватараваных у Бярозе Картузскай (1926-1939 гг.)».
13. Гарматны Віталь Пятровіч, старшы выкладчык 

Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Баранавічы).
Тэма даклада: «Правядзенне камасацыі ў вёсцы Блудзень гміны 
Бяроза-Картузская Пружанскага павета Палескага ваяводства ў 
1927-1933 гг.».
14. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель Брестского госу

дарственного университета им. А. С. Пушкина (Брест).
Тема доклада: «Евреи в жизни местечка Берёза (1921-1939 гг.)».
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15. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка 
(Мінск).

Тэма даклада: «Знакамітыя яўрэі - выхадцы з Бярозы і Бярозаўскага 
краю».
16. Віцязь Сяргей Пятровіч, кандидат гістарычных навук, 

намеснік дырэктара no навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 
(Мінск).

Тэма даклада: «Нарысы гісторыі гаспадарання на хутарах 
Бярозаўшчыны ў сярэдзіне XX ст.».
17. Токарев Николай Владимирович, научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Уроженец Берёзы - академик П.О. Горин. Страницы 
жизни и деятельности».
18. Дьяков Дмитрий Александрович, доцент военного факультета 

Минского государственного высшего авиационного колледжа (Минск), 
Шульга Василий Иванович, подполковник запаса (Берёза).

Тема доклада: «Функционирование Березовского аэродрома (1941- 
1992 гг.)».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў і закрыццё канфсрэнцыі.



ВАЖНЕЙШИЙ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ 

Ў 2013-2014 ГАДАХ

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.», падрыхтаванай Інстытутам 
гісторыі.

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. у Інстытуце гісторыі 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 пасаду намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
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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 Мінска і гімназіяй №174 Мінска праведзена 
VI Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці 
народа».

16-18 мая 2013 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі 
археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2012 
годзе».

6-7 чэрвеня 2013 г. у Інстытуце гісторыі 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. у Інстытуце гісторыі 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» (кіраўнік - загадчык аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу В.І. Кошман).

18-19 ліпеня 2013 г. на гарадзішчы Обчын Любанскага раёна 
Мінскай вобласці, якое ўпершыню ў гісторыі Беларусі 
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 Нацыянальнага схода 
Рэспублікі Беларусь М.Г. Жылінскага з кіраўніцтвам раёна, 
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супрацоўнікамі мясцовых музеяў, грамадскасцю і прадстаўнікамі 
сродкаў масавай інфармацьгі.

20 жніўня 2013 г. у Мемарыяльным комплексе «Брэсцкая 
крэпасць-герой» і Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце з 
удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
адбылася пашыраная рабочая нарада па пытаннях арганізацыі 
навуковых даследаванняў на аб’екце «Берасцейскі замак».

19 верасня 2013 г. адбыўся «круглы стол» на тэму 
«Вызваленне: дух Перамогі і горыч страт», прысвечаны 70- 
годдзю пачатка вызвалення Беларусі», арганізаваны сумесна з 
Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі і 
рэдакцыяй газеты «Звязда» з удзелам намесніка старшыні 
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь 
М.Г. Жылінскага.

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. у Інстытуце гісторыі адбыўся «круглы 
стол» на тэму «Гісторыя Айчыны ў жыцці і творчасці 
М.С. Сташкевіча (да 75-годдзя з дня нараджэння)».

17-18 кастрычніка 2013 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Паўстанне 1863-1864 гг. 
у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць».

23 студзеня 2014 г. на базе Інстытута гісторыі праведзена 
секция «Гуманітарныя навукі» Другой Міжнароднай навукова- 
практычнай канферэнцыі «Навука - інавацыйнаму развіццю 
грамадства».

24 студзеня 2014 г. на ўрачыстым сходзе навуковай 
грамадскасці, прысвечаным 85-годдзю Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі і Дню беларускай навукі за цыкл работ аб 
паходжанні старажытных гарадоў Полацкай зямлі і зараджэнні 
дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХІІІ стст. прэміяй 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначана загадчык 
цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута 
гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко, 
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, доктар 
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гістарычных навук, прафесар Г.У. Штыхаў і прарэктар па 
вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага універсітэта, доктар 
гістарычных навук, дацэнт Д.У. Дук. Таксама прэміяй 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі імя акадэміка 
В.Ф. Купрэвіча для маладых вучоных адзначаны загадчык 
аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі 
А.У. Унучак.

23-24 студзеня 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут 
гісторыі арганізаваў археалагічную выставу, прымеркаваную да 
85-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дня 
беларускай навукі.

11 лютага 2014 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з расійскім 
Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» 
праведзены «круглы стол» на тэму «Ад вызвалення Ленінграда да 
вызвалення Мінска (да 70-годдзя ліквідацыі блакады 
Ленінграда)».

12 лютага 2014 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена ўрачыстае 
мерапрыемства, прысвечанае 85-гадоваму юбілею галоўнага 
навуковага супрацоўніка аддзела навейшай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, 
прафесара Л.М. Лыча.

6 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена нарада з 
удзелам прадстаўнікоў Навагрудскага райвыканкама, 
Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея, Дома-музея імя 
А. Міцкевіча, вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі па 
выніках падрыхтоўкі манаграфічнага даследавання «Гісторыя 
Навагрудка - з глыбінь вякоў да нашых дзён (да 970-годдзя 
першага летапіснага ўпамінання)».

15 сакавіка 2014 г. у бібліятэцы імя Густава Эйфеля ў 
прыгарадзе Парыжа Левалуа-Перэ адбылася Міжнародная 
канферэнцыя, арганізаваная Цэнтрам Напалеонаўскіх 
даследаванняў, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Амбасадай 
Рэспублікі Беларусь у Францыі, дзе былі прадстаўлены 
навуковыя дасягненні Інстытута гісторыі і вынікі беларуска- 
французскіх археалагічных даследаванняў каля в. Студзёнка, якія 
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праводзіліся ў 2012-2013 гг. на месцы пераправы арміі Напалеона 
праз р. Бярэзіну.

21 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы 
стол» на тэму «Антон Луцкевіч (1884-1942 гг.) і яго эпоха (да 
130-годдзя з дня нараджэння)».

27 сакавіка 2014 г. у ДПУ «Бярэзінскі біясферны запаведнік» 
праведзены семінар-практыкум з удзелам гісторыкаў і археолагаў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прадстаўнікоў Лепельскага 
райвыканкама, Лепельскага краязнаўчага музея, Дамжэрыцкай і 
Слабадской сярэдніх школ, адміністрацыі і спецыялістаў 
Бярэзінскага біясфернага запаведніка з мэтай папярэдняй ацэнкі 
стану гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёну і магчымасцей яе 
практычнага выкарыстання.

31 сакавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі 
В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
В.Л. Лакіза і вучоны сакратар А.П. Салаўянаў прынялі ўдзел у 
сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі з 
вядучымі навукоўцамі краіны ў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусь

9-10 красавіка 2014 г. шэраг навукоўцаў Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі на чале з дырэктарам В.В. Даніловічам прынялі 
ўдзел у працы 37-га пастаянна дзеючага семінара пры 
Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях 
будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, на тэму «Развіццё адзінай 
культурнай прасторы Беларусі і Расіі - важнейшы накірунак 
супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы». Семінар прайшоў 
у Маладзечне і Мінску.

11 красавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
В.Л. Лакіза, загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 
грамадства В.М. Ляўко прынялі ўдзел у рабоце «круглага стала» 
на тэму «Праблемы заканадаўчага забяспячэння аховы 
археалагічнай спадчыны і шляхі іх вырашэння», які адбыўся ў 
Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па ініцыятыве Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і 
навуцы.
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18 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі маладыя 
вучоныя Інстытута гісторыі арганізавалі выставу археалагічных 
артэфактаў у рамках правядзення «круглага стала» на тэму 
«Моладзь у навуцы: праблемы і перспектывы».

24 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім 
абласным выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Перамога - адна на ўсіх».

25 красавіка 2014 г. у Віцебск сумесна з Віцебскім абласным 
выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам 
імя П.М. Машэрава, Віцебскім абласным краязнаўчым музеем 
праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Віцебшчына ў гады Вялікай айчыннай вайны: да 70-годдзя 
вызвалення ад нацысцкай акупацыі».

25 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут 
гісторыі арганізаваў выставу навейшых археалагічных 
артэфактаў, прымеркаваную да Сесіі Агульнага сходу НАН 
Беларусь Выставу наведалі Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі 
У.Р. Гусакоў, Першы намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі 
Беларусь У.І. Сямашка.

6 мая 2014 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным 
універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі 
Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 Мінска праведзена 
VII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у 
гістарычнай памяці народа».
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Запрашаем наведацъ археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 
Тэл. +375 17 2841870

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») (павуковыя кіраўнікі падпраграмы - доктар 
гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандидат гістарычных 
навук, дацэнт В.В. Даніловіч).
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