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На першай старонцы вокладкі: Карэліччына на карце Рэчы Паспалітай Антоніа 
Рыццы-Дзаноні (па матэрыялах князя А.Ябланоўскага), Париж, 1772.



Аргкамітэт канферэнцыі

Шайбак Віктар Леанідавіч - старшыня Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Абрамчык Руслан Юр’евіч - намеснік старшыні Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчик цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар;

Маісеенка Нэлі Аляксандраўна - начальнік аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

Арцюх Лілія Канстанцінаўна - дырэктар ДУК «Карэліцкая 
раённая бібліятэка»;

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;

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук.

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

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

Шаўко Фёдар Аляксеявіч - намеснік дырэктара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі па агульных пытаннях.



Парадак работы канферэнцыі

Актавая зала Карэліцкай дзіцячай школы 
мастацтваў

(пл. 17 верасня, 1, г.п. Карэлічы)

10:00-10:30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. 
Адкрыццё выставаў, прысвечанных 
Карэліччыне.

10:30-13:00 Адкрыццё і праца канферэнцыі.

13:00-13:30 Перапынак на каву.

13:30-17:00 Працяг працы канферэнцыі. 
Падвядзенне вынікаў.

17:00-18:00 Абед.

18:00 Ад’езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент праны: 
выступленні з дакладамі - 15 хвілін, 

адказы на пытанні - 5 хвілін



АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага 
камітэта Віктара Леанідавіча Шайбака

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидата гістарычных навук, дацэнта
Вячаслава Віктаравіча Дапіловіча

ДАКЛАДЫ:

1. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўйага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Гістарычная спадчына Карэліцкага раёна як галоўны 
фактар развіцця туризму».

2. Навіцкі Баляслаў Карлавіч, ветэран працы, краязнавец 
(Карэлічы).
Тэма даклада: «Гісторыя паходжання назваў рэк і ўрочышчаў 
Карэліцкага раёна».

3. Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Спосабы вытворчасці керамікі насельніцтвам 
Беларускага Панямоння ў эпоху неаліта».

4. Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, настаўнік гісторыі СШ 
№ 32 г. Мінска, археолаг (Мінск).
Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Карэлічскім раёне ў 2013 г.: 
вынікі, перспективы».

5. Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск); Пачобут 
Наталля Александраўна, вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродна); Хартановіч 
Уладзімір Уладзіміравіч, настаўнік гісторыі СШ № 32 г. Мінска 
(Мінск).
Тэма даклада: «Археалагічны комплекс Беразавец: вынікі 
даследавання 2013-2015 гг.»
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6. Пачобут Наталля Александраўна, вядучы навуковы супрацоўнік 
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродно). 
Тэма даклада: «Пісьмовыя крыніцы аб паселішчы Беразавец XV— 
XVII стст.»

7. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).
Тэма даклада: «Заснаванне Спаса-Елісееўскага манастыра».

8. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Маёнтак Карэлічы ў другой палове XVI - пачатку 
XVII ст.: уладальнікі, трымальнікі».

9. Радаман Андрэй Аляксандравіч, старшы выкладчык Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (Мінск).
Тэма даклада: «Васіль Зяньковіч Ціхінскі - маршалак і суддзя земскі 
зямлі Навагародскай, уладальнік Палужжа: кар’ера і лёс».

10. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, загадчык кафедры архітэктуры 
жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Планіровачная арганізацыя Карэліч па інвентарам 
XVI1-XVIII стст.»

11. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, прафесар Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка, доктар гістарычных навук 
(Мінск).
Тэма даклада: «Яўрэі мястэчка Мір у XVII - першай палове XX стст.»

12. Церашкова Ксенія Сяргееўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАНБеларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Мяшчане Карэліччыны ў 60-я гг. XIX - пачатаку 
XX ст.: сацыяльна-эканамічны аспект».
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13. Мазец Валянцін Генрыхавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Мінск).
Тэма даклада: «Карэліцкі раён у гады Першай сусветнай вайны».

14. Калясінскі Валерый Францавіч, скульптор, сябра Беларускага 
саюза мастакоў (Мінск).
Тэма даклада: «Кінелагічныя жэтоны Мірскай гміны 20-30-ых гадоў 
XX ст.»

15. Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест - 
Софир» (Брест).
Тема доклада: «Мирская иешива в 1921-1939 гг.»

16. Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі і міждзяр.жаўных адносін Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Дзейнасць партызанскай кавалерыі на тэрыторыі 
Карэліччыны (1941-1944 гг.)».

17. Новицкая Ольга Васильевна, младший научный сотрудник 
музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).
Тема доклада: «Захоронения в церкви-усыпальнице князей Святополк- 
Мирских».

18. Ковалсвич Наталья Александровна, научный сотрудник музея 
«Замковый комплекс «Мир» (Мир.)
Тема доклада: «Усадьба Обрина и судьба ее владельцев».

19. Маліноўская Вольга Іванаўна, настаўнік геаграфіі гімназіі №1 
г.п.Карэлічы (Карэлічы)
Тэма даклада: «Старажытная сядзіба вёскі Райца: шлях з мінулага ў 
будучае».

20. Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); Мельнікаў 
Мікалай Пятровіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Творы іканапісу Карэліцкага раёна (па матэрыялах 
навуковых экспедыцый)».
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21. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат філалагічных навук, (Мінск).
Тэма даклада: «Маральна-духоўныя далягляды прозы Алеся Бажко».

22. Кошур Святлана Андрэсўна, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 
(Карэлічы).
Тэма даклада: «Кінарэжысёр з Карэліч Людміла Дзянькевіч».

23. Вярбіцкі Іван Іванавіч, краязнавец (Карэлічы).
Тэма даклада: «Возера Свіцязь: легенды, паданні, натхненне да 
творчасці».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў
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ВАЖНЕЙІПЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

за 2015 г.

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх 
даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у 
Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)».
16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацпрэсцэнтрам 
праведзена выязное прэс-мерапрыемства па тэму «Невядомыя старонкі 
гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».
17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае 
даследаванне шматграннай гісторыі г. ІІавагрудка, выкананае калектывам 
навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпломам «Топ-10 вынікаў 
навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных 
даследаванняў за 2014 г.»
23-24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і 
Калінкавіцкі край».
23- 24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. У.І. 
Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г.-пачатак 
XXI ст.)».
24— 25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам 
імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я. Карскага і 
Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем праведзена II 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура 
(XV-XX стст.)».
5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, 
упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. 
Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці 
народа».
7-8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, 
Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым 
інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі 
Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды», Прадстаўніцгвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародпая навукова-практычная канферэнцыя 
«Тэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай 
вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».
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14— 15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Беларусі ў 2014 годзе».
21-22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі 
Арменія, Цэнтрам армяпазнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка- 
культурные адносіны.Традыцыі і сучаснасць».
9-10 чэрвеня 2015 г. у Варшаве сумесна з Інстытутам гісторыі Польскай АН 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «У коле лакальных спраў і 
праблем: палітычнае жыццё шляхецкіх правінцый ў Кароне і Вялікім Княствс 
Літоўскім ў XVI - XVIII стст.»
24-26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі - 50-гадовы шлях 
развіцця».
27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэга імя М. Танка і 
Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы 
стол «Беларусь-ААН: 70 год разам».
1-6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел 
у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі 
грамадскіх навук у Пекіне.
3—4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-ярмарцы 
дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута наведалі 
Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, кіраўнік 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Косінец, Старшыня 
Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік У.Р.Гусакоў, дэпутаты Палаты 
Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтаам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Ніхто не забыты - нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарыскай 
Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».
15- 17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам 
Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім 
гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук 
Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая 
сусвстпая вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939-1945 гг.»
24-25 верасня 2015 г. сумесна з эканамічным факультэтам Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта і Польскім інстытутам у Мінску праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі 
Беларусі».
15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны 
вопыт (да 100-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».
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Для заўваг

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), задания 1.1.02. «Фарміраванне і функцыяніраванне 
сацыяльных, палітычных, эканамічных, этнакультурных і канфесійных структур у 
эпоху Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу» (навуковыя кіраўнікі - кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт А.І. Груша; кандыдат гістарычных навук А.Б. Доўнар).
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