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АРГКАМГГЭТ
Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«СЛАВЯНСКІЯ СТАРАЖЫТНАСЦІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСИ 
(да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага архсолага Л.Д. Побаля)»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі IІАІI Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта);

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
(намеснік старшыні аргкамітэта);

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

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кошман Вадзім Івананвіч - загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага 
часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і выкарыстання 
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Харытановіч Зоя Анатольеўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - лабарант першай катэгорыі аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(адказны сакратар).

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»;

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.



Парадак праны канферэнцыі

30 кастрычніка

9.00-10.00
10.00-12.45
12.45-14.00
14.00-16.00
16.00- 16.15
16.15-18.00

Рэгістрацыя ўдзельпікаў канферэнцыі
Пленарнае пасяджэнне
Абед
Выступленні з дакладамі. Дыскусія
Перапынак
Выступленні з дакладамі. Дыскусія

31 каспірычніка

9.30-11.00
11.00-11.30
11.30- 13.30
13.30- 14.30
14.30- 15.30

Выступленні з дакладамі. Дыскусія
Перапынак
Выступленні з дакладамі. Дыскусія
Абед
Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступление з дакладам на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін 
выступление з дакладам - 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:
беларуская, руская, польская



30 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, I, п. 223)

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдата гістарычных навук, дацэнта

Вячаслава Віктаравіча Даніловіча

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 
ірамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычпых навук, прафесар 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Л.Д. Поболь - гражданин, ученый, наставник»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Основные вопросы славянского этногенеза в трудах Л.Д. Поболя»

Рыер Якаў Рыгоравіч - загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «О социальных процессах в Восточной Европе в 
предгосударственный период (потестарные общества)»

Вінязь Сяргей Пятровіч - намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск); Дучыц Людміла Уладзіміраўна - старшы 
навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); Мядзведзева Вольга 
Уладзіміраўна - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Роля славянаў у паходжанні беларусаў (у гістарыяграфіі XIX - 
пачатку XX ст.)»

Пачобут Наталля Аляксандраўна - вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Проекты археалагічнага музея пры Інстытуце гісторыі АН БССР»



30 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ (14.00 - 18.00)

Кіраўнікі
Дубіцкая Н.М. - старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 

грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 
Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч — старшы навуковы супрацоўнік

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Выступлешіі з дакладамі

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «К вопросу о характерных чертах керамики культур первой 
половины I тыс. н.э. лесной зоны Восточной Европы»

Белявец Вадзім Георгіевіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі 
Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск- 
Польшча, Варшава)

Тэма даклада: «Знаходкі фібул IV групы О. Альмгрэна і вытворных ад моцна 
прафіляваных на тэрыторыі Беларусі»

Беліцкая Галіна Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Культурная стратыфікацыя Палескага рэгіёну ў першай палове I 
тыс. н.э.»

Воротинская Лариса Сергеевна - младший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа (Россия, Санкт-Петербург); Драбушэўскі Аляксандр 
Іванавіч - загадчык аддзела Веткаўскага музея народнай творчасці (Беларусь, Ветка)

Тэма даклада: «Новые исследования зарубинецкого могильника в Горошкове»

Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск); Арабей Алеся Сяргееўна - аспірант Інстьпута гісторыі НАН 
Беларусі, загадчык аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Сулічава-І - помнік познезарубінецкага кола ў Заходнім Палессі»

Wawrzeniuk Joanna - Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynala Stefana 
Wyszynskiego, dr (Polska, Warszawa)

Тэма даклада: «Kurhany Puszczy Ladzkiej - specyfika, symbolika, interpretacja»

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Планировка поселения Тайманово»

Гавритухин Игорь Олегович - старший научный сотрудник Института 
археологии Российской академии наук (Россия, Москва)

Тэма даклада: «Находки ранневизантийского круга в славянских культурах»



Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - археолаг, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «"Славянскія" і "балцкія” элементы ў пахавальным уборы 
насельніцтва культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў на захадзе Браслаўскага 
Паазер 'я»

Гурьянов Валерий Николаевич - начальник отдела организации научных 
исследований Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского 
(Россия, Брянск)

Тэма даклада: «Курганы с трупосожжением могильника Елисеевичи»

Чубур Артур Артурович - исполнительный директор центра комплексного 
изучения Среднедеснинского региона Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории, профессор Российской академии естествознания (Россия, Брянск)

Тэма даклада: «Горизонт древностей Полужье-Почеп на многослойном поселении 
Курово 7»

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «“О создании в г. Витебске археологического музея..." (планы и 
реалии)»

Дыскусія



31 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

ДЗЁННАЕ ПАСЯДЖЭННЕ (9.30-13.30)

Кіраўнікі
Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
Вайцяховіч Апдрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Кремация на подсыпке в славянских погребениях Северо-Восточной 
Беларуси»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыя помнікі жалезнага веку і сярэднявечча Беларускага 
Панямоння (па выніках выратавальных даследаванняў у зонах новабудоўляў)»

Салівон Інэса Іванаўна - галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар біялагічных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Антропологическая характеристика кремаций могильника 
Тайманово Быховского района Могилевской области (по материалам раскопок 
ЛД.Поболя)»

Язэпенка Ігар Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Унёсак Л.Д. Побаля ў вывучэнне помнікаў каменнага веку 
Падняпроўя Беларусі»

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне помнікаў жалезнага веку Беларусі ў 1970-я -2000-я гады»

Каласоўскі Юрый Уладзіміравіч - археолаг (Беларусь, Мінск)
Тэма даклада: «Хронология памятников киевской культуры Северной Беларуси»

Ільюцік Ала Уладзіміраўна - археолаг (Беларусь, Мінск)
Тэма даклада: «Поселение и могильник Абидня. История исследования»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і выкарыстання 
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Курганны могільнік Прылукі ў сістэме пахавальных помнікаў 
вярхоўяў Пцічы»



Кенька Павел Міхайлавіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Исследование селища возле д. Чорная Лоза Чашницкого района 
Витебской области»

Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч - старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян»

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч - намеснік дэкана па вучэбнай і навуковай 
рабоце гістарычнага факультэта, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Средневековые памятники междуречья Сожа и Остра в свете 
археологических исследований»

Жыжыян Сяргей Філіпавіч - магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўпага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, 
дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея (Беларусь, Магілёў-Быхаў)

Тэма даклада: «Археологические раскопки Л.Д. Поболя на территории Быховского 
района в воспоминаниях местных жителей»

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Североевропейские импорты в контексте расселения славян на 
территории Центральной Беларуси»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі



ВЛЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

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 цикл работ па 
паходжанні старажытных гарадоў Полацкай зямлі і зараджэнню дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХПІ стст. прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
адзначана загадчыца цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі, 
доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко, галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар Г.В. ПІтыхаў 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 Інстьпуце 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 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, на якой былі прадстаўлены навуковыя дасягненні Інстытута гісторыі і вынікі 
міжнародных археалагічных даследаванняў каля в. Студзёнка, якія гіраводзіліся ў 2012— 
2013 гг. у сувязі з 200-годдзем пераправы Вялікай 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.

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 нарадзе 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі з вядучымі навукоўцамі краіны па 
пытанні перспектываў развіцця навукі, якое адбылося 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 Бсларусі 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 Мінску і 
Маладзечне.

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 праводзіўся ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ініцыятыве Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.

18 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі маладыя вучоныя Інстытута гісторыі 
арганізавалі выставу археалагічных артэфактаў, прымеркаваную да дня правядзсння 
«круглага стала» на тому «Моладзь у навуцы: праблемы і псрспектывы».

24 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам, 
Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. 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 ім. П.М. Машэрава, Віцебскім абласным 
краязнаўчым музеем праведзепа Міжнародпая 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 архсалагічных артэфактаў, прымеркаваную да дня правядзсння 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 г. Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена 
VII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная 
вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці народаў».

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».

15-16 мая 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і вучоны сакратар
A. П. Салаўянаў прынялі ўдзел ва ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 80-годдзю 
аднаўлення паўнавартаснай гістарычнай адукацыі і заснаванні гістарычных факультэтаў у 
складзе Маскоўскага і Ленінградскага ўніверсітэтаў, гадавіне Першага ўніверсітэцкага 
статута і стварэння у Маскоўскім Імператарскім універсітэце Таварыства І’історыі і 
Старажытнасцей Расійскіх, якое адбылося на гістарычным факультэце Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава.

19-20 мая 2014 г. намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі
B. Л. Лакіза і загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу В.І. Кошман 
прадставілі асноўныя накірункі фундаментальных і выратавальных даследаванняў 
беларускіх археалогаў на пашыраным пасяджэнні аддзела ахоўных раскопак Інстытута 
археалогіі РАН. Падпісаны дагавор аб навуковым супрацоўніцтве паміж Інстытутам 
гісторыі ІІАІІ Беларусі і Інстытутам археалогіі РАН.



23 мая 2014 г. у г. Ашмяны сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам 
праведзена VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» 
на тэму «Ашмяншчына: горад І воласць у гістарычным узаемадзеянні».

19-20 чэрвеня 2014 г. у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з Аддзяленнем 
гуманігарных навук і мастацтваў, Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Беларускім 
таварысгвам «Веды» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Беларусь: памятнае лета 1944 года (да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў».

25-27 чэрвеня 2014 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Аддзяленнем гуманитарных 
навук і мастацтваў праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Сучасная антрапалогія: новыя дадзеныя, перспектывы развіцця, метадалагічныя 
принципы».

18 жніўня 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму 
«Інстытуалізацыя вывучэння дыяспар».

17 верасня 2014 г. у Інстытуце гісгорыі адбыўся навуковы круглы стол 
«Лёсавызначальная падзея (да 75-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР)».

19 верасня 2014 г. у г. Талачыне сумесна з Талачынскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Друцк».

3 кастрычніка 2014 г. у Наваградку сумесна з Навагрудскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Навагрудак праз стагоддзі» 
(прэзентацыя кнігі “Псторыя Навагрудка - з глыбінь вякоў да нашых дзён”).

8 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі адбылося падпісанне пагаднення аб 
супрацоўніцтве паміж Інстытутом гісторыі Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і 
Інстытутам гісторыі Акадэміі навук Туркменістана.

10 кастрычніка 2014 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым камітэтам, 
Музейным комплексам «Гісторыя і культуры Аршаншчыны» і Віцебска-Аршанскай 
епархіяй БПЦ праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куцеінскія 
чытанні - 2014».

15 кастрычніка 2014 г. было праведзена ўрачыстае пашыранае пасяджэнне Вучонага 
савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прысвечанае 85-годдзю навуковай установы. 
Былі арганізаваны віншаванні, а таксама ўзнагароджванне лепшых супрацоўнікаў.

18 кастрычніка 2014 г. у Вілейцы сумесна з Вілейскім раённым выканаўчым 
камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім дзяржаўным 
універсітэтам і Вілейскім краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Першая сусветная вайпа ў гістарычных лёсах Еўропы».

21 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму 
«Аляксандр Мікалаевіч Мацко: грамадзянін, вучоны, педагог (да 90-годдзя з дня 
нараджэння)».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых 
даследаванняў на 2011 - 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» 
(навуковы кіраўнік праграмы - доктар іістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграмы № 1 «История, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» 
(«Псторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы - доктар гістарычных навук, 
прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч), раздзела 
1 - «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажы гных часоў 
да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар 
В.М. Ляўко).
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