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НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ 

НАВУК БЕЛАРУСИ

БРАСЛАЎСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

БРАСЛАЎСКАЕ РАЁННАЕ 
АБ’ЯДНАННЕ МУЗЕЯЎ

ПРАГРАМА
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

БРАСЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ
(да 950-годдзя г. Браслава)

Браслаў, 12-13 лістапада 2015 г.



Запрашаем наведаць музеі Браслава:
Псторыка-краязнаучы музей (г. Браслаў, вул. Энгельса, 39).

Тэл. +375 2153 65191, 65062
Музей традыцыйнай культуры (г. Браслаў, вул. Гагарина, 7).

Тэл. +375 2153 65318

Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

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

Фотаздымак на вокладцы: Гісторыка-краязнаўчы музей г. Браслава



АРГКАМІТЭТ

Пучынская Ніна Антонаўна — старшыня Браслаўскага 
раённага Савета дэпутатаў (сустаршыня аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
(сустаршыня аргкамітэта);

Вялічка Вольга Альбертаўна - намеснік старшыні 
Браслаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Абалевіч Антаніна Лявонаўна — начальнік аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Браслаўскага 
раённага выканаўчага камітэта;

Дударонак Надзея Аляксандраўна - дырэктар навукова- 
даследчай установи культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне 
музеяў”;

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

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

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

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

12 лістапада

13.00-14.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

14.00-16.45 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне

17.00-18.00 Экскурсійная праграма

18.30-20.30 Сяброўская вячэра

13 лістапада

9.00-11.00 Выступленні з дакладамі па секцыях.

11.00-11.20 Перапынак на каву

11.20-13.00 Выступленні з дакладамі па секцыях.

13.00-13.30 Падвядзенне вынікаў працы і закрыццё

канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
• выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні - да 20 хвілін;
• выступлении з дакладамі на секциях - да 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:
беларуская, руская

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфарліацыйна-аналітычная газета НАН Беларуси «Веды»; 
Раённая газета «Браслаўская звязда»;
Абласная газета «Віцебскія весці»;
Газета «Культура»;
Афіцыйны сайт Браслаўскага райвыканкама;
Рэгіяналыіы партал Kraj.by;
Гарадскі партал Braslaw. by;
Партал Museum, by.



12 лістапада 2015 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, актавая зала)

Прывітальнае слова Пучынскай Ніны Антонаўны 
старшыні Браслаўскага раённага Савета дэпутатаў 

Прывітальнае слова Даніловіча Вячаслава Віктаравіча 
дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидата гістарычных навук, дацэнта 
Прывітальнае слова Дударонак Надзеі Аляксандраўны 

дырэктара навукова-даследчай установы культуры 
“Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Заходнія тэрыторыі Полацкага княства 
(зямлі) у IX-XIII стст.»

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Уладанні Сіняўскіх на Браслаўшчыне ў дру
гой палове XVI ст.»

Яноўская Валянціна Васільеўна - загадчык аддзела 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Ваенна-палітычныя падзеі на Браслаўшчыне 
ў XIX - пачатку XX cm. (па матэрыялах Ковенскага акруговага 
ахіва)»
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Базарэвіч Ганна Хасеніеўна - галоўны захавальнік фондаў 
навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае 
аб’яднанне музеяў”, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Браслаў)

Тэма даклада: «Беларускі культурна-асветніцкі рух на 
Браслаўшчыне ў 1925-1930 гг. (па матэрыялах друку 
Беларускага сялянскага саюза)»

Захаркевіч Сцяпан Артуравіч - дацэнт кафедры этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Внуковіч Юрый Іосіфавіч - 
загадчык сектара захавання фальклёрнай спадчыны Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Паўсядзённая культура “старавераў” у 
беларуска-літоўска-латыйіскім памежжы (на падставе 
налявых этнаграфічных матэрыялаў)»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя музеі над адкрытым небам. 
Ідэя, канцэпцыя, будаўніцтва (на ирыкладзе будучага музея 
Камянюкі ў Белавежскай пушчы)»

Калніпі Віктар Уладзіслававіч - настаўнік гісторыі 
Калніешскай асноўнай школы (Латвія, Краслава)

Тэма даклада: «Краеведение и туризм. Приграничное 
сотрудничество Латвии и Беларуси»

Экскурсійная праграма:
Гісторыка-краязнаўчы музей. Музей традыцыйнай культуры 

(17.00 -18.00)

Сяброўская вячэра
(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, сталовая)

(18.30-20.30)
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13 лістапада 2015 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секция 1
Браслаўшчына ад старажытнасці да Новага часу. 

(ДУА «Браслаўская гімназія», вул. Ленінская, 131, актавая зала)

(9.00 - 13.00)

Кіраўнікі секцыі

Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч - загадчык кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 

факультэта БДУ, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, 
Мінск);

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

навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - аспірант аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Паміж Нёманам і Дзвіною: да проблемы 
ўзаемаўплываў культурных традыцый у неаліце Паўночна- 
Заходняй Беларусі»

Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч - загадчык кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
факультэта БДУ, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі даследаванняў у Падварынцы 
Браслаўскага раёна»
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Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Знакі-сімвалы на артэфактах эпохі жалеза з 
паўночнага-захаду Беларусі»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - дацэнт кафедры 
філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Браслаўскае Паазер'е ў другой палове I - 
першых стагоддзях II тыс. н.э.»

Кежа Юрый Мікалаевіч - выкладчык кафедры гісторыі і 
турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Роля скандынаваў у заснаванні і функцы- 
янаванні парубежных фарпостаў на паўночна-заходняй мяжы 
Полацкай зямлі (XI cm.)»

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела Сярэдніх вякоў і Новата часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Соцыякультурная атрибуция раўнаплечнай 
фібулы з раскопак гарадзішча Маскавічы»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - дацэнт кафедры 
філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск); Дучыц Людміла Уладзіміраўна - старшы 
навуковы супрацоўнік аддзела сістэматызацыі і аналізу 
гісторыка-культурнай спадчыны Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
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кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); Плавінскі 
Аляксандр Мікалаевіч - старты выкладчык кафедры 
археалогіі і специальных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, 
Беларусь)

Тэма даклада: «Курганны могільнік Укля: храналогія, паха- 
вальны абрад і этнокультурная прыналежнасць»

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

Тэма даклада: «Знаходкі падвесак у выглядзе качак на 
тэрыторыі Полацкай зямлі»

Мядзведзева Вольта Уладзіміраўна - старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Касцярэзная вытворчасць старажытнай 
Браслаўшчыны»

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - дэкан па рабоце з 
замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Вырабы з каляровых металаў з 
археалагічных даследаванняў г. Браслава 1955-1956 гг. у 
музейных зборах Нацыянальнага Полацкага гісторыка- 
культурнага музея-запаведніка»

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Заўвагі адносна рассялення на тэрыторыі 
Верхнядзвінскага рэгіёна ў перыяд сярэднявечча»
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Мікола Паўловіч - гісторык Беларускага таварыства 
«Уздым - Даўгаўпілс» (Латвія, Даўгаўпілс)

Тэма даклада: «Загадка гістарычных камянёў Бяльмонцкага 
парка»

Бунта Віктар Елісеевіч - краязнаўца (Беларусь, Браслаў)
Тэма даклада: «Культавыя і гістарычныя валуны 

Браслаўскага раёна»

Ермалёнак Вітольд Антонавіч - настаўнік гісторыі, 
кіраўнік музейнага аб’яднання Міёрскай сярэдняй школы №3 
(Беларусь, Міёры)

Тэма даклада: «Манеты і скарбы Браслаўшчыны ад ста- 
ражытнасці да XVст.»

Дыскусія

)
I
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13 лістапада 2015 г.

Секцыя 2 
Браслаўшчына ў Новы і Найноўшы час.

(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, аўд. 2.10)

(9.00 -13.00)

Кіраўнікі секцыі
Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела 

крыніцазнаўства і гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Базарэвіч Ганна Хасеніеўна - галоўны захавальнік фондаў 
навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае 
аб’яднанне музеяў”, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Браслаў)

Выступленні з дакладамі

Дзярновіч Алег Івановіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Цэлыя лічбы: ментальнасць чалавека XVI 
cm. паводле матэрыялаў дэлімітацыі паміж ВКЛ і Лівоніяй на 
тэрыторыі Браслаўшчыны»

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - аспірант аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Шкляныя вырабы Новага часу з фондаў 
Браслаўскага раённага аб ’яднання музеяў у кантэксце 
аналагічных артэфактаў з тэрыторыі Паўночнай і 
Цэнтральнай Беларусі»
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Лобач Уладзімір Аляксандравіч - дацэнт кафедры 
гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Народная медыцына Браслаўшчыны: 
локальная спецыфіка і сімвалічны кантэкст»

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчык аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Браслаў паводле інвентара 1745 г.»

Пятровіч Ігар Канстанцінавіч - студэнт гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўпага ўніверсітэта (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Браслаўскія старонкі гісторыі паўстання 
1794 года»

Крумплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч - аспірант аддзела 
антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Дзіцячая смяротнасцъ па даных метрычных 
кніг у Браслаўскім Паазер ’і ў концы XIX стагоддзя»

Зянюк Раіса Уладзіміраўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Канфесійная сітуацыя ў Браславе і яго 
ваколіцах у XIX — пачатку XX ст.: рэканструкцыя па 
матэрыялах Ковенскага акруговага архіва»

Панцялейка Аляксандр Товіевіч - краязнаўца (Беларусь, 
Браслаў)

Тэма даклада: «Першая сусветная вайна на Браслаўшчыне. 
Падзеі 1915 года»
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Трубчык Алена Генадзьеўна - выкладчык кафедры 
філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Агранізацыйная структура і дзейнасць 
адукацыйных органаў польской улады ў Браслаўскім павеце 
(1919-1920 гг.)»

Грэбень Яўген Аляксандравіч - загадчык кафедры 
філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Документы Браслаўскай раённай, валасной 
упраў і раённай паліцый як крыніца перыяду нацызскай 
акупацыі»

Крумплеўская Ганна Анатольеўна - аспірант аддзела 
нарадазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асаблівасці этнаканфесійнага складу 
насельніцтва Браслаўскагараёнаў другой палове XXст.»

Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела народазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Архітэктурны комплекс могілкавай капліцы 
ў Ахрэмаўцах: структура і функцыяналъныя аспекты»

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна - старшы выкладчык 
кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры Віцебскага 
дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: «Парафія Нараджэння Найсвяцейшай Панны 
Марыі ў Браславе ў пасляваенны час ў документах дзяржаўных 
архіваў Беларусі»
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Вашкель Ілля Мікалаевіч - навуковы сугірацоўнік 
навукова-даследчай ўстановы культуры “Браслаўскае раённае 
аб’яднанне музеяў” (Беларусь, Браслаў)

Тэма даклада: «Браслаўшчына ў працах фатографа Яна 
Булгака»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі
(Браслаўская гімназія, вул. Ленінская, 131, актавая зала)

(13.00 -13.30)
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ВАЖНЕЙШИМ ПАДЗЕІІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН 
БЕЛАРУСИ

студзень - лістапад 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 НАН Беларусі 
сумесна з Нацпрэсцэнтрам праведзена выязное прэс-мерапрыемства на 
тэму «Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі 
комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, 
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.1. 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 ім. 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».
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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», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай 
вайны)».

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 армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія 
гісторыка-культурные адносіны.Традыцыі і сучаснасць».

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 ўніверсітэта 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 Прэзідыўма НАН Беларусі, акадэмік У.Р. Гусакоў, 
дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
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)».
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15-17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным 
факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем 
гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў 
гісторыі чалавецтва. 1939-1945 гг.»

24-25 верасня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з 
эканамічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і 
Польскім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі адбылася 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 
года: гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».

4 лістапада 2015 г. у г.п. Карэлічы Гродзенскай вобласці 
сумесна з Карэлічскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя XI Карэлічскія краязнаўчыя 
чытанні «Карэліччына - рэгіянальныя асаблівасці развіцця X- 
XX стст.».

5-6 лістапада 2015 г. НАН Беларусі сумесна з Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі, Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі і Польскім Інстытутам у Мінску праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: 
палітыка, эканоміка, культра».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, 
грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы - доктар 
гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, 
духоўная і матэрыялъная культура беларускага народа» («Гісторыя 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 старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» 
(навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко).
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