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АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Ііраграмны камітэт

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч - Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, 
акадэмік, доктар эканамічных навук, прафесар;

Сарасек Міраслаў Эдмундавіч — старшыня Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч — акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт, доктар 
гістарычных навук, прафесар;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

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 цэнтра спецыяльных гістарычных 
навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар;

Каханоўская Людміла Антонаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта;

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

Саванец Аляксандр Анатольевіч - намеснік старшыні Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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., 
пытанні 5 хв.
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Паралак праны канферэнцыі

9.30-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)
Азнаямленне з выставамі:
- выстава літаратуры «Ашмяншчына ў подыху стагоддзяў»:

раздзел 1 «3 глыбінь вякоў», 
раздзел 2 «Архітэктурная спадчына», 
раздзел 3 «Асоба ў гісторыі краю»;

- выстава літаратуры «Ашмяны - горад старажытны і 
малады»;

- фотавыстава «Ашмяншчына вачыма суайчыннікаў»;
- фотавыстава «Ашмяншчына: учора і сёння»;
- выстава археалагічных артэфактаў Ашмяншчыны

10.00-10.15 Тэатралізаваны пралог «Дух вечнасці вяртае даўніну»

10.15-12.30 Адкрыццё і нленарнае пасяджэнне канферэнцыі

12.30-13.30 Абед (рэстаран «Імперыя»)

13.30-16.30

16.30-18.00

Права па секциях:
-секцыя № 1 (зала пасяджэнняў райвыканкама,
г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103)
-секцыя № 2 (сярэдняя школа № 2,
г. Ашмяны, вул.Школьная, 1)
-секцыя № 3 (гімназія № 1, г. Ашмяны, вул. Савецкая, 14)

Наведванне турыстычнага аб’екта
«Валун - «Нявесцін камень» (в. Агароднікі). 
Тэатралізаваная мініяцюра «Нявесцін камень».

18.00 Вячэра і культурная праграма
{рэстаран «Імперыя»)

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

Мадэратар пленарнага пасяджэння 
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч

Прывітальнае слова старшыні Ашмянскага раённага выканаўчага 
камітэта Міраслава Эдмундавіча Сарасека.

Прывітальнае слова Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, 
акадэміка, доктара эканамічных навук, прафесара 
Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова.

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

Даклады

Кучынская Наталля Генадзьеўна, намеснік старшыні Пастаяннай 
камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Навацыі ў заканадаўстве аб ахове гісторыка- 
культурнай і археалагічнай спадчыны».

Лакіза Вадзім Леанідавіч, йамеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Аб зменах заканадаўства ў сферы вывучэння і аховы 
археалагічнай спадчыны Беларусі: значэнне новаўвядзенняў для 
археалагічных аб'ектаў і помнікаў Ашмяншчыны».

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і 
археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмянскі род Анашкевічаў-Яцынаў у XVII- 
XVIII стст.: на шляху шляхецтва».
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Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела гісторыі Беларусі 
Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмяншчына на старонках «Нашай Нівы» 1906— 
1915 гг.»

Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай гісторыі 
Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмяншчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: стан і 
перспектывы даследаванняў».

Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, загадчык кафедры архітэктуры 
жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага універсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск); 
Алюнін Сяргей Валер ’евіч, уладальнік аграсядзібы «Хутар Булатава» 
Ашмянскага раёна, кандидат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Выдатныя помнікі драўлянага дойлідства 
Ашмяншчыны: гісторыя і сучаснасць».
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СЕКЦЫЯ 1 
Ашмяншчына ў Сярэднявеччы і пачатку Новага часу: 

людзі і падзеі
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)

Мадэратар секцыі 
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Доўнар Аляксандр Барысавіч

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

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне Гальшан Ашмянскага 
раёна ў 2014-2015 гг.»

Ільчышына Зоя Анатольеўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Тэрнопальскай абласной інспекцыі аховы помнікаў гісторыі і культуры 
(Тэрнопаль).

Тэма даклада: «Археалагічны комплекс Галіны Ашмянскага раёна». 
Уласавец Яўген Вячаслававіч, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Даследаванне грунтовага могільніка каля в. Роўнае 

Поле Ашмянскага раёна».
Дзярновіч Алег Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстута 

гісторыі НАНБеларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Гістарычная Ашмяншчына на старонках «Die lit- 

tauischen Wegeberichte» («Справаздачы аб літоўскіх шляхах») 1384- 
1402 гг.»

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, навуковы супрацоўнік Інстута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Шлюбныя сувязі Гаштольдаў і Гальшанскіх».
Вилимас Дарюс, кандидат исторических наук, научный сотруд

ник Института истории Литвы (Вильнюс).
Тема доклада: «Урядники Ошмянского земского суда 1564— 

1588 гг.»
Юргенсон Всеволод Александрович, младший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Денежное обращение на территории Ошмянского 

повета в XVI-XVII вв.»
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Галубовіч Шталь Уладзіміравіч, дацэнт Гродзенскага 
дзяржаўнага аграрного ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 
(Гродно).

Тэма даклада: «Пасольская інструкцыя Ашмянскага сойміка на 
надзвычайны сойм 1642 г.»

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).

Тэма даклада: «Інвентар Жупран 1701 г. як унікальная крыніца па 
сацыяльна-эканамічнай гісторыі Ашмяншчыны».

Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Люстрацыя млыноў Ашмянскага павета 1777 г.»
Ератэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).

Тэма даклада: «3 гісторыі падаткаабкладання ў Ашмянскім павеце 
ў XVIII ст.»

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык цэнтра спецыяльных 
гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктор гістарычных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Да пытання аб колькасці яўрэйскага насельніцтва на 
тэрыторыі Ашмянскага павета ў сярэдзіне XVIII ст. (паводле «Тарыфа 
пагалоўнага яўрэйскага 1765 г.»)»

Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Тапаніміка Галынан».
Снарскі Арцём, вучань 11 класа сярэдняй школы №3 г. Ашмяны 

(Ашмяны).
Тэма даклада: «Якуб Ясінскі - адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 г. 

пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі і яго дзейнасць на тэрыторыі 
Ашмяншчыны».

Вайгеніца Таццяна, вучаніца 10 класа сярэдняй школы №2 
г. Ашмяны (Ашмяны).

Тэма даклада: «Шляхецкія сядзібы Барунскага тракту».

Дыскусія
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СЕКЦЫЯ 2
Новы і Навейшы час на Ашмяншчыне

(сярэдняя школа № 2, г.Ашмяны, вул. Школьная, 1)

Мадэратар секцыі
загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Яноўская Валянціна Васільеўна

Юрша Василий Адамович, историк-краевед (Минск).
Тема доклада: «Юршаны и юршанская шляхта в XVI-X1X веках».
Радзюк Аляксандр Рыгоравіч, загадчык кафедры беларускай і 

замежных моў Гродзенскага дзяржаўнага аграрного ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродно).

Тэма даклада: «Пакаранне ўдзельнікаў паўстання 1831 г. (на 
прыкладзе Ашмянскага рэгіёна)».

Церашкова Ксенія Сяргееўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тема доклада: «Мяшчане ў структуры насельніцтва Віленскай гу- 
берніі (60-я гг. XIX - пачатак XX ст.)».

Яноўская Валянціна Васільеўйа, загадчык аддзела гістарыяграфіі 
і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Канфесійнае становішча Ашмяншчыны ў другой 
палове XIX - пачатку XX ст.»

Восович Сергей Михайлович, доцент Брестского 
государственного технического университета, кандидат исторических 
наук (Брест).

Тема доклада: «Состояние Ошмянского благочиния в 1899 г.»
Воронин Татьяна Владимировна, доцент Белорусского 

государственного экономического университета, кандидат 
исторических наук (Минск).

Тема доклада: «Мир происшествий Ошмянского уезда в конце 
ХІХ-начале XX веков: по материалам губернаторских отчетов».

Киселёв Александр Александрович, доцент Военной академии 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Минск).

Тема доклада: «Ошмянское уездное полицейское управление в 
1905 г.»
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Морунов Александр Александрович, исследователь (Краснодар).
Тема доклада: «Ошмянский регион в фотографиях первой 

половины XX века».
Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка, 
доктор исторических наук (Минск).

Тема доклада: «Советское партизанское движение в Ошмянском 
районе в годы Великой Отечественной войны».

Зеніок Раіса Уладзіміраўна, старты навуковы супрацоўнік 
Інстута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Узаемаадносіны «дзяржава - касцёл» у 1940- 
1970-я гг. (на прыкладзе Ашмяншчыны)».

Тимонович Даниил, ученик 6 класса Докурнишского УПК ясли-сад 
- средняя школа (Докурнишки).

Тема доклада: «Станция Ошмяны: вчера, сегодня, завтра».
Гагілайце Дзіяна, вучаніца 9 класа Галъшанскай сярэдняй школы 

(Гальшаны).
Тэма даклада: «Сляды «забытай» вайны ў памяці нашчадкаў (да 

100-годдзя Першай сусветнай вайны)».
Ігнатовіч Уладзіслаў, вучань 8 класа сярэдняй школы №3 

г. Ашмяны (Ашмяны).
Тэма даклада: «Развіццё эканамічных адносін ва ўмовах 

аднаўлення пасляваеннай гаспадаркі (1944— 1950-я гг.)».

Дыскусія
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АШМЯНШЧЫНА
ў гістарычна-культурнай рэтраспектыве

Ajr»p мррты М*Сп<рылом*т

Ашмянскі павет утвораны ў 1565 г. падчас адміністрацыйна- 
тэрытарыяльнай рэформы 1565-1566 гг. На поўначы межаваў з Браслаўскім 
паветам, на ўсходзе - з Полацкім ваяводствам, на поўдні - з Мінскім І 
Навагрудскім паветамі, на захадзе - з Лідскім і Віленскім паветамі. У склад 
Ашмянскага павета ўваходзілі Ашмянскае, Мядзельскае, Вілейскае, Губскае, 
Дудскае, Крэўскас, Маркаўскае, Трабскае, Ліпнішскас стараствы і прылеглыя 
прыватнаўласніцкія маснткі. На тэрыторыі павета знаходзіліся гарады і 
мястэчкі: Ашмяны, Баруны, Будслаў, Вішнеў, Валожын, Войстам, Вілейка, 
Гальшаны, Геранены, Глыбокае, Груздава, Гудагай, Даўгінава, Жодзішкі, 
Жупраны, Іўе, Кабыльнік, Крывічы, Крэва, Куранец, Лебедзева, Ліпнішкі, 
Лоск, Лынтупы, Мядзель, Свір, Юрацішкі і інш.



ПСТОРЫЯ «ГАЛЬШЛНСКІХ ЧЫТАННЯЎ»:
2006, 8-10 верасня - I Міжнародныя Гальшанскія чытанні: «Ягслоны: 

дынастыя, эпоха, спадчына»
2007, 5-6 кастрычніка - II Міжнародныя Гальшанскія чытанні: 

«Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі»
2009, 23-24 красавіка - III Міжнародныя Гальшанскія чытанні: «Замкі і 

сядзібы АіПМЯНІІІЧЫНЫ»

2010, 12 лістапада - IV Міжнародныя Галыпанскія чытанні: «Культурная і 
гістарычная прастора мястэчак Ашмяншчыны»

2012, 25 мая - V Міжнародныя Гальшанскія чытанні: «Гісторыка-культурная 
спадчына Ашмяншчыны»

2014, 23 мая - VI Міжнародныя Гальшанскія чытанні: «Ашмяншчына: горад і 
воласць у гістарычным узаемадзеянні».

Зборнікі матэрыялаў

I Галыпанскіх 
чытанняў

II - IV Г алыпанскіх 
чытанняў

V і VI Гальшанскіх 
чытанняў

12



Удзельнікі Галыпанскіх 
чытанняў перад помнікам 

Соф’і Гальшанскай, які быў 
адкрыты падчас 

I Міжнародных Гальшанскіх 
чытанняў. 

8 верасня 2006 г.

Урачыстая цэрымонія 
адкрыцця пункта Тупішкі 

«Дугі Струвэ» падчас 
II Міжнародных Гальшанскіх 

чытанняў.
5 кастрычніка 2007 г.

Адкрыццё падчас III Міжнародных 
Галыпанскіх чытанняў (23 красавіка 2009 г.) 
мемарыяльнага знака на месцы гібелі экіпажа 

бамбардыроўшчыка №16 «Ілля Мурамец» 
у в. Баруны
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Ашмянскі раён утвораны 15 студзеня 1940 г. Першапачаткова ўваходзіў у 
склад Вілейскай, затым Маладзечанскай абласцей. 20 лістапада 1960 г. 
уключаны ў Гродзенскую вобласць. Мяжуе на захадзе з Літвой, на поўначы, 
усходзе і поўдні - адпавсдна з Астравсцкім, Смаргонскім і Іўеўскім раёнамі 
Гродзенскай вобласці 'і на паўднёвым усходзе - з Валожынскім раёнам 
Мінскай вобласці. Цэнтр раёна - горад Ашмяны. Раён падзелены на 10 
сельскіх саветаў: Барунскі, Гальшанскі, Граўжышкоўскі, Гродзінскі, 
Жупранскі, Кальчунскі, Каменналогскі, Крэйванцэўскі, Муравана- 
ашмянкоўскі, Навасёлкаўскі, у склад якіх уваходзіць 364 населения пункты.

У раёне можна наведаць Ашмянскі краязнаўчы музей імя 
Ф.К. Багушэвіча, Архітэктурны комплекс XVI-XVIII стст. у Галыпанах. У 
2001 і 2010 гг. Ашмяны былі месцам правядзення фестивалю «Адна зямля». 3 
2009 г. на Ашмяншчыне штогод праводзіпца фестиваль сярэднявечнай 
культуры «Гапьшанскі замак».
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СЕКЦЫЯ 3 
Культурная спадчына Ашмянскай зямлі 

(гімназія№ I, г. Ашмяны, вул. Савецкая, 14)

Мадэратар секцыі
старты навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя 

Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук 

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч

Герман Сяргей Валяр'янавіч, студэнт Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Матэрыяльная культура ордэна францысканцаў на 
тэрыторыі Ашмянскага павета ў XVII-XIX стст.»

Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест-Софир» 
(Брест).

Тема доклада: «Архитектура синагог Гродненского региона (до 
1939 г.)»

Дроздова Зінаіда Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Хрысціянскія матывы ў творчасці Францішка 
Багушэвіча».

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Ідэя чалавека ў творчасці Францішка Багушэвіча». 
Кенька Міхаіл Паўлавіч, дацэнт Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Асаблівасці тэксталагічнай падрыхтоўкі рамана 

«Чорны замак Альшанскі» для збору твораў У. Караткевіча».
Калясінскі Валерый Францавіч, скульптор, сябра Беларускага 

саюза мастакоў (Мінск).
Тэма даклада: «Мастак Фердынанд Рушчыц і Ашмяншчына».
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Янушкевіч Віюпорыя, вучаніца 9 класа Гальшанскай сярэдняй 
школы (Галыйаны).

Тэма даклада: «Забытая гордасць (Дуга Струвэ)».
Рацкевич Диана, ученица 7 класса Докурнишского УПК ясли-сад - 

средняя школа (Докурнишки).
Тема доклада: «Литературное творчество поэта-земляка 

А.И. Ковалевского».
Амбражэвіч Аляксандра, вучаніца 5 класа сярэдняй школы №3 

г. Ашмяны (Ашмяны).
Тэма даклада: «Легенда Галыпанскага замка» (відэаролік).
Міхалёў Аляксей, вучанъ 8 «А» класа сярэдняй школы №1 

г. Ашмяны (Ашмяны).
Тэма даклада: «Жыццёвы шлях Адама Станкевіча».
Асмолъская Кацярына, Віткоўскі Ян, вучні 6 «А» класа сярэдняй 

школы №1 г. Ашмяны (Ашмяны).
Тэма даклада: «Творчасць Уладзіміра Бізюка - паклон прыгажосці 

Гродзеншчыны».
Готко Максим, ученик 11 класса гимназии №1 г.Ошмяны 

(Ошмяны).
Тема доклада: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 

труд».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.
(г. Ашмяны, вул. Савецкая, 103, райвыканкам)
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ВАЖНЕЙШИМ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ 
май 2015 - май 2016 гг.

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», Прадстаўніцтвам 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Тэты 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».

17-27 чэрвеня 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам усеагульнай гісторыі 
РАН праведзена Міжнародная школа гісторыкаў «Савецкі Саюз ў Другой 
сусветнай вайне: актуальныя праблемы гісторыі і гістарычнай памяці».

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.
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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)».

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 Х-ХХ стет.»

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».

12-13 лістапада 2015 г. Інстытутам гісторыі НАН Беларусі сумесна з 
Браслаўскім раснным аб’яднаннем музеяў ў г. Браславе праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя г. 
Браслава)».

14 лістапада 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі правёў у Капылі 
Навукова-практычную канферэнцыю «Беларусь, Капыльшчына і Э. Вайніловіч», 
а таксама прыняў удзел у святочным мерапрыемстве ў гонар Дня работнікаў 
сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

14 снежпя 2015 г. выйшаў Указ Прэзідэнта Рэспублікі № 485 ад 14 снежня 
2015 года «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб’ектаў і археалагічных 
артэфактаў».

30 спежня 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі ў Нацыянальным прэс- 
цэнтры Рэспублікі Беларусь гіравёў прэс-канферэнцыю аб рэалізацыі Указа 
Прэзідэнта Рэспублікі № 485 ад 14 снежня 2015 года «Аб удасканаленні аховы 
археалагічных аб’ектаў і археалагічных артэфактаў». У прэс-канферэнцыі прынялі 
ўдзел дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце В.Л. Лакіза, загадчык цэнтра В.М. Ляўко, загадчык аддзела 
А.В. Вайцяховіч.
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22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» 
«Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI- 
XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых 
мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». 
Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і 
вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку 
фарміравання і вядзення рэеестра археалагічных артэфактаў».

28 лютага - 5 сакавіка 2016 г. дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і 
супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых гісторыкаў, 
якая адбылася ў Уладзіміры.

5 сакавіка 2016 г. принята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 
снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выданы дазволу на 
права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго 
дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб’ектаў і (або) 
археалагічных артэфактаў», «Палакэнне аб абласных (Мінскай гарадской) 
камісіях па археалагічных аб’ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Мінску была праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

17-19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім 
дзяржаўным музеем Вялікай Аіічыннай вайны, Нацыянальным паркам 
«Нарачанскі», Мядзельскім і Пастяўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, 
Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) была праведзена Міжнародная навукова- 
гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Акадэміяй кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь была праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Роля мент.ілітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстыгута гісторыі адбылося пашыранае 
пасяджэнне Навуковага савета па выніках 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 матэрыяльная 
культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі 
падпраграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску быў праведзены Рэспубліканскі «круглы 
стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936-1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 
80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універстэтам імя Максіма Танка была праведзена студэнцкая 
навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна- 
гуманітарных ведаў».
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7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі Даніловіч В.В. і намеснік 
дырэктара па навуковай рабоце Лакіза В.Л. прынялі ўдзел у Пасяжэнні 
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь на тэму «Аб Законе Рэспублікі 
Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических 
артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя 
Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя кнігі «Славяне на территории 
Беларуси в догосударственный период».

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага 
сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі «Аб выніках 
навуковай і фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г. і выкананні ДПНД на 
2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя 
Я. Коласа НАН Белаурсі праведзена прэзентацыя кнігі Н.В. Анофранка «Дваранкі 
беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII - першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя 
Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і 
гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у 
гістарычнай памяці народа».

12-13 мая 2016 г. у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 
годзе».
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Для запісаў

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і 
культура» (навуковы кіраўнік - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
В.В. Данілавіч).

На першай старонцы:
Гальшаны на карце Гальшанскага маёнтка сярэдзіны XIX cm. 

(з фондаў Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы)
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