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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацьіяналыіай акадэміі навук 

Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, I. 
Тзл. +375 17 2841870

На першай старот/ы: Ашмяншчына на карце Вялікага Княства Літоўскага 
Сансона д'Абідэля. Парыж, 1665 г..



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў, доктар гістарычных навук, прафесар;

Сарасек Міраслаў Эдмундавіч - старшыня Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Саванец Аляксандр Анатольевіч - намеснік старшыні Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Балінская Галіна Іванаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта.

Адказны сакратар
Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчик аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх 

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

Члены аргкамітэта
Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі;
Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела археаграфіі і 

крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук;

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

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

Рэгламент працы: 
даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв., 

даклад на секцыі 10 хв., 
выступление на секцыі 7 хв., 

пытанні 5 хв.
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Парадак працы канферэнцыі

9.00 Снсданнс (кафэ «Мінутка», райвыканкам)

9.30-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)
Азнаямленне з выставамі:
- фотавыстава «Ашмяны. Погляд праз стагоддзі»;
- выстава літаратуры «Культурная спадчына Ашмяншчыны ў 

гістарычным асяроддзі рэгіёна»;
- выстава краязнаўцы Васіля Юршы «Гербы Ашмянскага павета»;
- выстава «Археалагічныя знаходкі на тэрыторыі Гальшанскага 

замка»

10.00-10.30 Тэатралізаваны пралог «Ашмянская зямля! Твая гісторыя ў 
велічы асоб і часу»
Прэзентацыя кнігі доктара філалагічных навук, прафесара Адама 
Мальдзіса «Соотечественники»

10.30-13.00 Адкрыццё і плснарнае пасяджэнне канферэнцыі

13.00-14.00 Абед (рэстаран «Імперыя»)

14.00-14.30 Наведванне раённага краязнаўчага музея імя Ф.К. Багуіпэвіча

14.30-17.00 Праца па секциях:
- секцыя № 1 (канферэнцзала райвыканкама, г. Ашмяны,
вул. Савецкая, 103)

секцыя № 2 (гімназія № 1 г. Ашмяны, вул. Савецкая, 14)
секцыя № 3 (Кальчунская сярэдняя школа, аграгарадок 
Кальчуны)

17.00-18.00 Наведванне музея «Мерыдыяна дугі Струвэ»
(аграгардок Галыианы)

18.00 Вячэра і культурная праграма
(кафэ «Стары горад»)

20.00 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)

Прывітальнае слова старшыні Ашмянскага раённага выканаўчага 
камітэта Міраслава Эдмундавіча Сарасекі.

ГІрывітальнае 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.

Даклады

7. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Уладанне Ашмяны ў другой палове XVII - першай 
палове XVIII стст.»
2. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных навук, 

загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Ашмяны: горад і воласць у інвентарах сярэдзіны XVI
- першай паловы XVII стст.»
3. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 

намеснік дырэктара на навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічны турызм і праблема захавання 
гісторыка-культурнай спадчыны».
4. Мальдзіс Адам Іосіфавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 

культуры Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Софья Гальшанская як першая буйная прадстаўніца 
протабеларускага менталітэту ў Кракаве і пачынальніца каралеўскіх 
родаў у Еўропе».
5. Сергачёв Сергей Алексеевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой Белорусского национального технического 
университета (Минск).

Тема доклада: «Планировочная организация Ошмян по инвентарям 
XVII в.»
6. Новицкая Анастасия Васильевна, директор Ошмянского 

краеведческого музея имени Ф.К. Богушевича, аспирант Белорусского 
государственного университета (Ошмяны).

Тэма даклада: «К вопросу о перспективах музеефикации 
Голыпанского замка».
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СЕКЦИЯ 1.
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)

Старшыня секцыі
загадчик сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 

гістарычных навук
Доўнар Аляксандр Барысавіч

1. Кенька Павел Міхайлавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне Галынан Ашмянскага раёна 
ў 2012-2013 гг.»
2. Уласавец Яўген Вячаслававіч, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Даследаванне грунтовага могільніка XIII-XV ст. каля
в. Гальшаны».
3. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Археалогія ў даследаваннях Галыпанскага замка».
4. Дабрыян Аляксандр Аляксандравіч, старшы выкладчык 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імяЯ. Купалы (Гродна).
Тэма даклада: «Гісторыя вывучэння помнікаў археалогіі 
Ашмяншчыны».
5. Кенька Павел Міхайлавіч, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск), Уласавец Яўген Вячаслававіч, 
малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Распаўсюджванне хрысціянства на тэрыторыі 
Ашмянскага раёна па пісьмовым і археалагічным дадзеным».
6. Мянжынскі Валеры Станіслававіч, кандыдат гістарычных 

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

Тэма даклада: «Дакументы па гісторыі Ашмяншчыны ў кнізе 
Метрыкі ВКЛ №49 (1566-1572 гг.)».
7. Глінскі Яўген Станіслававіч, магістр гістарычных навук, 

аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Родавая легенда Ясінскіх - кліентаў Паўла 
Галыпанскага ў другой чвэрці XVI ст.»
8. Скаржынскі Яўген Міхайлавіч, студэнт Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імяЯ. Купалы (Гродна).
Тэма даклада: «Гальшаны і ваколіцы ў 80-90-х гадах XVII ст.»
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9. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, 
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Уніяцкія святарскія роды Ашмянскага павета ў XVII- 
XVIII стст.»
10. Брэгер Герман Максімавіч, вядучы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).
Тэма даклада «Галыпанская эксдывізія 1649 г.: лёс фальваркаў 
Гальшанскай латыфундыі ў другой палове XVII-XVIII стст.»
11. Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта (Гродна).
Тэма даклада: «Тэстамент ашмянскага шляхціча Аляксандра 
Рагінскага 1649 г.»
12. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Пастулаты ашмянскай шляхты на вальны сойм Рэчы 
Паспалітай 1590 г.»
13. Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, дэкан факультэта перанадрыхтоўкі Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Я. Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Люстрацыя мастоў і грэбляў 1779 г. ва ўладаннях 
ашмянскага старосты Тадэвуша Коцела як частка агульнадзяржаўнага 
мерапрыемства па ўпарадкаванню гандлёвых шляхоў».
14. Петрович Игорь Константинович, студент исторического 

факультета Белорусского государственного университета (Минск).
Тема доклада: «Исторический портрет уроженца Ошмянщины 
Филиппа Орлика».
15. Дарыюс Вілімас, кандыдат гістарычных навук, навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы (Вільнюс).
Тэма даклада: «Дзейнасць ашмянскага земскага суда ў другой палове 
XVI ст.»
16. Атрашкевич Дмитрий Сергеевич, ученик 10 класса гимназии №1

г. Ошмяны (Ошмяны).
Тема доклада: «Социально-экономическое развитие Ошмянщины 
XIV-XVIII вв.»

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2.
(гімназія № 1 г. Ашмяны, вул. Савецкая, 14)

Старшыня секцыі
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар 
Голубеў Валянцін Фёдаравіч

1. Герман Сяргей Валяр 'янавіч, студэнт Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Я. Купалы» (Гродно).

Тэма даклада: «Архітэктура францысканскіх кляштараў Ашмянскага 
павета (Ашмяны, Гальшаны, Нарвілішкі)».
2. Юрша Василий Адамович, историк-краевед (Минск).
Тема доклада: «Голыпанский костёл Святого Иоанна Крестителя в 
метриках 1798-1885 гт.»
3. Соркіна Іна Валер’еўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Гродно).
Тэма даклада: «Мястэчка Гальшаны ў XIX ст. паводле матэрыялаў 
Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва».
4. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Падаткі і падаткаабкладанне ў Ашмянскім павеце ў 
першай палове XIX ст.»
5. Навагонская Вольга Казіміраўна, студэнтка Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Мой шлях да вывучэння спадчыны Енджэя 
Снядэцкага».
6. Семянчук Генадзь Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы (Гродно).
Тэма даклада: «Ашмяны ў 1860 годзе (соцыум і прастора)».
7. Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Паўстанне 1863-1864 гадоў у Ашмянах і Ашмянскім 
павеце».
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8. Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фольклору імя К. Крапівы НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Помнікі і агароджы вішнеўскага ліцця ў Ашмянскім 
павеце ў XIX ст.»
9. Воронин Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры экономической истории Белорусского государственного 
экономического университета (Минск).

Тема доклада: «Преступления в торговой сфере экономики городов и 
местечек Беларуси конца XIX - начала XX веков».
10. Ачарэтава Наталля Уладзіміраўна, загадчыца Астравецкай 

цэнтральнай раённай бібліятэкі (Астравец).
Тэма даклада: «Наши выдатныя суайчыннікі з Астравеччыны - 
паўночнай часткі былога Ашмянскага павета»
11. Матвеева Екатерина Владимировна, магистр архитектуры, 

аспирант Белорусского национального технического университета 
(Минск).

Тема доклада: «Жилая застройка исторической части местечек 
Ошмянщины в конце XIX - первой трети XX века».
12. Хотиловская Оксана Александровна, ученица 11 кл. средней 

школы № 2 г. Ошмяны (Ошмяны).
Тема доклада: «Заключителый этап войны 1812 года в Ошмянском 
повете».
13. Павловская Жанна Андреевна, ученица 11 кл. средней школы № 2 

г. Ошмяны (Ошмяны).
Тема доклада: «Социально-экономическое развитие Ошмян во второй 
половине XIX - начале XX вв.»

Дыскусія
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СЕКЦЫЯ 3.
(Кальчунская сярэдняя школа, аграгарадок Калъчуны)

Старшыня секцыі 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Мазец Валянцін Генрыхавіч

1. Бектинеев Шамиль Иршатович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Монетные находки IX-XVI вв. на территории 
Ошмянского повета».
2. Анушэнка Аляксандр Альбертавіч, аспірант Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Манетны скарб сярэдзіны XVII ст. з Ашмянскага раёна 
са збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь».
3. Волкова Вольга Віктараўна, магістр гісторыі, навуковы 

супрацоўнік Беларускага камітэта Міжнароднай Рады па помніках і 
мясцінах (ICOMOS) (Мінск).

Тэма даклада: «Паўсядзённасць за лініяй фронту: з жыцця беларускіх 
гарадоў пад нямецкай акупацыяй (1915-1918 гг.)».
4. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, 

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

Тэма даклада: «Нарысы паўсядзённага жыцця Ашмянскага павету ў час 
ваенна-палітычных канфліктаў 1914-1920 гг.»
5. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель Брестского 

государственного университета им. А. С. Пушкина (Брест).
Тема доклада: «Культурная жизнь евреев в местечках Западной 
Беларуси (1921-1939 гг.)».
6. Якаўцова Марыя Аляксандраўна, магістр гістарычных навук, 

аспірант Беларускага дзяржаўнга ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Асаблівасці каляндарных святаў Ашмянскага павета 
(1921-1939 гг.)».
7. Калясінскі Валеры й Францавіч, скульптор, сябра Беларускага 

союза мастакоў (Мінск).
Тэма даклада: «Кіналагічныя жэтоны Ашмянскага павета 20-30-ых 
гадоў XX ст.»



8. Буча Андрэй Іванавіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Пражскі перыяд жыцця ўраджэнца Ашмяншчыны Янкі 
Станкевіча».
9. Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, кандидат фізіка-матэматычных 

навук, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск); Мельнікаў Мікалай Пятровіч, 
навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Творы сакральнага мастацтва Ашмяншчыны (па 
матэрыялах навуковых экспедыцый)».
10. Протащик Наталья Николаевна, магистр архитектуры, 

аспирант Белорусского национального технического университета, 
архитектор СООО «АйТиСи Инжиниринг» (Минск).

Тема доклада: «Город Ошмяны - центр районной системы расселения».
11. Сацукевіч lean Іванавіч, асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі 

Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Тапанімічны ландшафт Ашмянаў».
12. Трус Виктория Анатольевна, Хоревич Александра Петровна, 

ученицы 10 класса Гольшанской средней школы (Гольшаны).
Тема доклада: «Князёўны Галыпанскія».
13. Масальская Алина Викторовна, ученица 11 класса Кольчунской 

средней школы (Кольчуны).
Тема выступления: «Первая мировая война на Ошмянщине через 
фотообъектив».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)



ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП 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 Лакіза В.Л. на пасяджэнні 
Бюро Прэзідыума НАН Беларусі прызначаны на 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.)».
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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 Новата часу 
В.I.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 
Інсгытута 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, супрацоўнікамі мясцовых музеяў, 
грамадскасцю і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.

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.
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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».

24-25 кастрычніка 2013 г. праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Беларуская археалагічная навука ад вытокаў да сучаснасці (да 
120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага)».

22 лістапада 2013 г. праведзены на тэму «круглый стол» на тэму 
«Гісторыка-культурная і духоўная спадчына беларускага народа: вывучэнне, 
захаванне і выкарыстанне».

26-27 лістапада 2013 г. сумесна з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам 
імя Францыска Скарыны і Беларускім дзяржаўным універсітэтам транспарту 
праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «1943 на 
Г омельшчыне».

13 снежня 2013 г. сумесна з Мінскай гарадской арганізацыйнай 
структурай РДГА «Веды» і Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам 
праведзены навукова-практычны семінар «Беларусь учора, сёння, заўтра: 
удасканаленне формаў і метадаў фармацыйна-ідэалагічнай работы на 
сучасным этапе развіцця беларускага грамадства»

18 снежня 2013 г. праведзены круглы стол «Стан і перспектывы развіцця 
сучаснага скарыназнаўства».

27 снежня 2013 г. праведзены «круглы стол»«Утварэнне БССР і 
Камуністычнай партыі Беларусь Да 95-годдзя ўтварэння БССР і 
Камуністычнай партыі Беларусі».

23 студзеня 2014 г. на базе Інстытута гісторыі праведзена секцыя 
«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 сугірацоўнік 
Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар Г.У. Штыхаў і 
прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага універсітэта, доктар 
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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 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 сярэдкіх школ, адміністрацыі 
і спецыялістаў Бярэзінскага біясфернага запаведніка з мэтай папярэдняй 
ацэнкі стану гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёну і магчымасцей яе 
практычнага выкарыстання.
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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, па тэме «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» па тэме «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.

18 красавіка 2014 г. у Прэзідыўме 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 Віцебску 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 
дня правядзення Сесіі Агульнага сходу НАН Беларусь Выставу наведалі 
Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. Гусакоў, Першы намеснік Прэм’ер- 
міністра Рэспублікі Беларусь У.I. Сямашка.
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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».

13 - 14 мая 2014 г. у г. Бяроза сумесна з Бярозаўскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Бяроза і Бярозаўскі рэгіён: Беларусь праз прызму мікрагісторыі».

15-16 мая 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Беларусі ў 2013 годзе».
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Для запісаў

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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