
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЬН НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСІ

СМАРГОНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МЯСЦОВЫ ДАБРАЧЫННЫ ФОНД “КРЭЎСКІ ЗАМАК”

ПРАГРАМА
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«КРЭЎСКІЯ ЧЫТАННІ: ГІСТОРЫЯ, АРХЕАЛОГІЯ, 
КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА КРЭВА»

Мінск - Крэва 
2-3 чэрвеня 2016 г.



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

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тзл. +375 17 2841870

Запрещаем паведаць Народны гісторыка-краязнаўчы музей 
Крэўскай сярэдняй школы

Гродзенская вобласць, Смаргопскі раён, в Крэеа, вул Багданаўская - 26
Тэл.: +375-15-93-531, +375-15-93-544

На вокладцы: Пячатка места Крэва, капец XVIII ст. (герб “Ляліва ”)



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт

Харужык Генадзь Васільевіч - старшыня Смаргонскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Адказны сакратар

Дзярновіч Алег Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Члены аргкамітэта

Бычко Генадзь Паўлавіч - намеснік старшыні Смаргонскага раённага 
выканаўчага камітэта;

Капыш Сяргей Леанідавіч - старшыня Крэўскага сельскага выканаўчага 
камітэта;

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

Ражава Таццяна Мар’янаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Смаргонскага раённага выканаўчага 
камітэта;

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

Тугай Уладзімір Васільевіч - загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 
міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар;

Андруковіч Ганна Аляксандраўна - дырэктар Мясцовага дабрачыннага 
фонда “Крэўскі замак”, магістр мэнеджмента.

Шулаеў Андрэй Леанідавіч - старшыня праўлення Мясцовага 
дабрачыннага фонда “Крэўскі замак”, магістр архітэктуры, магістр 
гісторыі.
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Парадак працы канферэнцыі

2 чэрвеня 2016 г.

“Круглы стол” на тэму “Беларусь проз прызму 
рэгіяналыіай гісторыі Беларусі” (Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі, вул. Акадэмічная 1, пак. 223)

3 чэрвеня

Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў Крэва
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул, 
Акадэмічная 1)
Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі ў Крэва
(Крэва, Дом культуры)
Адкрыццё выстави “Крэва праз стагоддзі” (Крэва, Дом 
культуры)
Урачыстае адкрыццё і пленарнае пасяджэнне кан- 
ферэнцыі (Крэва, Дом культуры)
Экскурсійная праграма:
Крэўскі замак і музей Крэўскай сярэдняй школы
Абед (столовая Крэўскай сярэдняй школы)
Прадстаўленне праекта візуалізацыі 3D рэканструкцыі 
Княскай вежы Крэўскага замка (Крэўская сярэдняя 
школа)
Праца па секциях (Крэўская сярэдняя школа):
секция 1: Крэва ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе 
секцыя 2: Крэва ў XX ст.
Кава-паўза
Міжнародны калоквіум і круглы стол (Крэўская 
сярэдняя школа)
Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі 
(Крэўская сярэдняя школа)
Сяброўская сустрэча (вячэра і культурная праграма) 
Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў Мінск

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні - да 20 хвілін 
выступленні з дакладамі на секцыях - да 15 хвілін 
ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ: беларуская, руская, польская



ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Крэва, Дом культуры)

(10.30-12.00)

Мадэратар пленарнага пасяджэння
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)
Лакіза Вадзім Леанідавіч

Прывітальнае слова старшыні Смаргонскага раённага выканаўчага 
камітэта Генадзя Васільевіча Харужыка

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

Даклады

Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік 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 Смаргоншчыны».

Дзярновіч Алег Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстута 
гісторыі НАНБеларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замак: праблемы датыроўкі, архітэктурныя і 
мастацкія асаблівасці”.

Ерусалимский Константин Юрьевич - профессор кафедры Россий
ского государственного гуманитарного университета, доктор историче
ских наук (Москва, Россия).

Тэма даклада: “Андрей Курбский - староста Кревский и Ко вельский”.
Szulc Dominik, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Lubelskie 

Towarzystwo Genealogiczne, doktor historii (Lublin - Warszawa).
Тэма даклада: “Organizacja sejmow i zjazdow polsko-litewskich w 

sprawach unii politycznej i granic w I polowie XVI wieku”.

Прэзентацыя дакументальнага фільма “Крэўскі замак” (Студыя 
“Летапіс” Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, 2016. Рэжысёры: 
Вольта Дашук і Віктар Аслюк; 15 хвілінаў).



ПРАЦА СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1: Крэва ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе

Панэль 1-1
Крэва як адзін з цэнтраў Lithuania propria (“Літвы летапіснай”) і 

праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы I - пачатку II тыс. н.э.
(Крэўская сярэдняя школа, 2-і наверх)

14.15-15.15

Мадэратар панэлі 
старшы навуковы супрацоўнік Інстута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 
Дзярновіч Алег Іванавіч

Выступленні з дакладамі

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: “Крэвы” і “крывічы” ў кантэксце балта-славянскіх 
этнакультурных узаемаадносін у канцы I - пачатку II тыс. н. э.”

Кенька Павел Міхайлавіч - навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: “Гольшанское городище и селище II—XVI вв. 
(материальная культура и вопросы датировки)”.

Уласавец Яўген Вячаслававіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: “Гальшанскі грунтовы могільнік: да пытання аб 
пахавальных традыцыях летапіснай Літвы XIII - XIV стст.”

Емяльянаў Сяргей Пятровіч - адміністратар інтэрнэт-парталу аб 
адукацыі UN1VERS1TAS.BY, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: “Літоўскі одаль” паміж Скандынавіяй і Руссю. Погляд 
на шляхі развіцця зямельнай уласнасці ў сярэднявечнай Паўночнай 
Еўропе”.



Панэль 1-2
Крэўскі замак (ля вытокаў мураванага абарончага дойлідства 

Вялікага Княства Літоўскага)
(Крэўская сярэдняя школа, 2-і наверх)

15.15-16.15

Мадэратар панэлі
загадчик аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандидат гістарычных навук
Доўнар Аляксандр Барысавіч

Выступленні з дакладамі

Трусаў Алег Анатольевич - дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і 
музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замак - адна з першых рэзідэнцый князёў 
ВКЛ”.

Панышко Сергей Дмитриевич - доцент кафедры археологии, древней 
и средневековой истории Украины Восточноевропейского национального 
университета имени Леси Украинки, кандидат исторических наук (Луцк, 
Украіна).

Тэма даклада: “Сравнительный анализ Кревского и Луцкого замков”.
Міцкунайце Гедрэ / Mickunaite Giedre - дацэнт Вільнюскай акадэміі 

мастацтваў; даследчык Міжнародная праграмы “The Jagiellonians: 
Dynasty, Memory and Identity in Central Europe”, доктар гуманітарных 
навук (Оксфорд - Вільня / Аб’яднанае Каралеўства - Літоўская 
Рэспубліка), Дзярновіч Алег Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).

Тэма даклада: “Фрэскі Крэўскага замка: пытанні паходжання і 
датыроўкі”.

Шулаеў Андрэй Леанідавіч - галоўны архітэктар праектаў РУП 
“Нацыянальны аэропорт Мінск ”, магістр архітэктуры, магістр гісторыі 
(Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замкавы комплекс. Гісторыя і сучасная 
праблематыка”.



Морозов Дмитрий Викторович — заместитель директора ООО «Бе- 
лАгроТрэвел», аспирант исторического факультета БГУ (Мінск).

Тэма даклада: “Материалы по охране замка в Крево (1921—1939 гг.) в 
фондах Архива научного центра культурного наследия Литвы”.

Панэль 1-3
Крэва як мястэчка позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV— 

XIX стст.) Культурная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва 
(Крэўская сярэдняя школа, 2-і наверх)

16.15-16.45

Мадэратар панэлі 
старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт
Шадыра Вадим Іосіфавіч

Выступленні з дакладамі

Мароз Валянціна Канстанцінаўна - прафесар кафедры беларускай і 
замежных моў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь, доктор філалагічных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: “Крэва ў беларускім летапісанні”.
Доўнар Аляксандр Барысавіч — загадчык аддзела крыніцазнаўства і 

археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук (Мінск).

Тэма даклада: “Крэва-горад вольны. 1791-1795 гг.”
Сацукевіч Іван Іванавіч - асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі, 

Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт (Мінск).
Тэма даклада: “Тапанімічная спадчына Крэва”.
Сямашка Вольга Мікалаўена - вядучы юрысконсульт установы 

адукацыі “Міжнародны ўніверсітэт “МІТСО ” (Мінск).
Тэма даклада: “Фунеральная спадчына Крэва”.
Крыцук Раман Іванавіч - малодшы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістрант 
гістарычнага факультэтат БДУ (Мінск).

Тэма даклада: “Нумізматычны матэрыял з раскопак мястэчка Крэва”.



Патанов Василий Гертрудович - директор коммунального унитар
ного предприятия "Проектно-производственное архитектурно
планировочное бюро Минского райисполкома».

Тэма даклада: “Ворута - легендарный город Миндовга”

СЕКЦИЯ 2: Крэва ў XX ст.

Панэль 2-1
На лініі фронту: Першая сусветная вайна і Крэва 

(Крэўская сярэдняя школа, 2-і поверх)

14.15-16.00

Мадэратар панэлі 
дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандытат культуралогіі, дацэнт (Гродна).
Траццяк Іван Іванавіч

Выступленні з дакладамі

Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголовно- 
исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор исто
рических наук (Минск).

Тэма даклада: “Памятные места Первой мировой войны в окрестностях 
Крева”.

Смольянинов Михаил Митрофанович - ведущий научный сотрудник 
отдела военной истории Инстиута истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).

Тэма даклада: “Последнее наступление российского Западного фронта 
Первой мировой войны (1917 г.)”.

Богданов Владимир Анатольевич - директор издательства «Гольф
стрим», краевед (Минск).

Тэма даклада: “Замок на передовой: русское наступление в Крево ле
том 1917 года (на основе немецких документов, полковых историй, воспо
минаний участников)”.

Степанов Дмитрий Николаевич - Российская Ассоциация историков 
Первой мировой войны, член Ассоциации (Москва).

Тэма даклада: “Июльское наступление русской армии на участке 
Сморгонь - Крево (1917 г.)”.



Прыхач Уладзімір Уладзіміравіч - выкладчык Смаргонскай гімназіі, 
краязнавец (Смаргонь).

Тэма даклада: “Барацьба за “Рускі нос” (Падземна-мінная і газавая 
вайна пад Крэвам у Першай сусветнай вайне)”.

Друпаў Аляксей Юр'евіч - малодшы навуковы сунрацоўнік 
Беларускага дзяржаўнага музей нарорднай архітэктуры і нобыту (Мінск).

Тэма даклада: “Адкрытая нямецкая артылерыйская пазіцыя на вуглу 
Тамасоўскага лесу”.

Калясінскі Валерый Францавіч - скульптар, Беларускі саюз мастакоў 
(Мінск).

Тэма даклада: “Першы Петраградскі жаночы батальен смерці ў баях у 
Наваспаскага леса каля Крэва”.

Панэль 2-2
Крэва ў міжваенны час (беларускае мястэчка ў складзе Польскай 

дзяржавы)
(Крэўская сярэдняя школа, 2-і наверх)

16.00-16.45

Мадэратар панэлі
Прафесар кафедры крымінальна-выканаўчага права Акадэміі МУС 

Рэспублікі Беларусь, доктар гістарычных навук 
Шаркоў Анатоль Васільевіч

Выступленні з дакладамі

Траццяк Іван Іванавіч - дацэнт кафедры турызму і культурной 
спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, 
кандытат культурологи, дацэнт (Гродно).

Тэма даклада: “Крэва і гміна ў беларускім друку міжваеннага часу”.
Камінскі Аляксандр Мікалаевіч - краязнавец (Крэва).
Тэма даклада: “Крэва і ваколіцы на старонках газет і часопісаў (XIX - 

пач. XX ст., міжваенны і пасляваенны перыяды XX ст.)”.
Харэўскі Сяргей Васільевіч - выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага 

ўніверсітэта (Мінск - Вільня).
Тэма даклада: “Праект будаўніцтва Крэўскага касцёла 1934 г. з фондаў 

Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы”.



Вавренюк Ирина Ильинична — менеджер ООО «Инвест- Софир» 
(Мінск).

Тэма даклада: “Крево в межвоенный период (1921 - 1939 гг.)”.



МІЖНАРОДНЫ КАЛОКВІУМ
(сумесна з адміністрацыяй горада Пскова, Расійская Федэрацыя): 

“Князь Даўмонт і гістарычная спадчына народаў Усходняй Еўропы” / 
“Князь Довмонт и историческое наследие народов Восточной Европы”

(Крэўская сярэдняя школа)

17.00-18.30

Мадэратар калоквіума 
старшы навуковы супрацоўнік Інстута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт
Дзярновіч Алег Іванавіч

Удзельнікі калоквіума

Владимирова Людмила Иосифовна - старший методист Управления 
культуры Администрации города Пскова, член Союза краеведов России

Сообщение: «Год Довмонта в Пскове».
Охотникова Валентина Ильинична — доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы Псковского государственного универси
тета.

Тема доклада: “Князь Довмонт и его время в литературных и истори
ческих источниках”.

Дзярновіч Алег Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстута 
гісторыі НАНБеларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тема доклада: “Проблемы локализации Нальшанской земли”. 
Рахматуллин Анатолий Михайлович - краевед, автор романа «Ска

зание о забытом князе».
Тема доклада: “Роль Довмонта в истории Пскова и Русской земли”.



Дулаў Анатоль Мікалаевіч - загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт.

Тэма даклада: “Асоба і дзейнасць князя Даўмонта ў сучаснай 
беларускай гістарыяграфіі і мастацкай літаратуры”.

Шулакова Тамара Васильевна - кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры дизайна и искусств Псковского государственного университета.

Тема доклада: “Великое наследие города Довмонта”.
Доўнар Аляксандр Барысавіч — загадчык аддзела крыніцазнаўства і 

археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук (Мінск).

Дыскусія за круглым сталом



КРУГЛЫ стол
“Перспективы выкарыстання гісторыка-культурнага патэнцылу 

Крэва для мясцовага ўстойлівага развіцця”

(Крэўская сярэдняя школа)

17.00-18.30

Мадэратар круглага стала
рэгіянальны каардынатар Проекта ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на 

мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» па Гродзенскай вобласці (Гродно) 
Салей Сяргей Міхайлавіч

Удзельнікі круглага стала

Салей Сяргей Міхайлавіч - рэгіянальны каардынатар Проекта 
ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы 
Беларусь» па Гродзенскай вобласці (Гродно).

Прэзентацыя Праекта ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на мясцовым 
узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» у Гродзенскай вобласці.

Сардараў Армен Сяргеевіч, дэкан архітэктурнага факультэту БИТУ, 
доктор архітэктуры (Мінск).

Тэма даклада: «Гродзеншчына ў архітэктуры аўтамабільных дарог 
Беларусі (архітэктурна-ландшафтны кірунак)».

Кожар Валер Ільіч - архітэктар, перакладчык, член Саюза 
архітэктараў Беларусі, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: “Адаптацыя помнікаў архітэктуры. Тэорыя і практыка”. 
Шулаеў Андрэй Леанідавіч - галоўны архітэктар праектаў РУП 

“Нацыянальны аэропорт Мінск ”, магістр архітэктуры, магістр гісторыі 
(Мінск).

Тэма даклада: “Запаведнік Крэва. Метадалагічны падыход да 
комплекснай аховы гістарычнага цэнтра”.

Карасёва Надежда Александровна - координатор Кревского бюро 
кластера, заместитель председателя общественного благотворительного 
объединения «Сморгонская инициатива».

Презентация проекта: «Кластерный подход и информационные техно
логии для местного управления и устойчиого развития сельских террито
рий».



Лапеха Ігар Рыгоравіч - Гродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне 
маладых навукоўцаў «ВІТ», каардынатар праграм у сферы захавання 
гісторыка-культурнай спадчыны і развіцця турызму (Гродна).

Тэма даклада: “Перспектива аднаўлення цэнтра мястэчка як фактар 
павышэння турыстычнай прывабнасці Крэва”.

Андруковіч Ганна Аляксандраўна - дырэктар Мясцовага 
дабрачыннага фонда “Крэўскі замак”, магістр мэнеджмента.

Капыій Сяргей Леанідавіч - старшыня Крэўскага сельскага 
выканаўчага камітэта.

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

Ражава Таццяна Map ’янаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Смаргонскага раённага выканаўчага 
камітэта;

Тугай Уладзімір Васільевіч - загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 
міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар

Дыскусія за круглым стал ом

18.30-19.00

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ I ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ



ВАЖНЕЙ ШЫЯ ПАДЗЕІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ 

май 2015 - чэрвепь 2016 гт.

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 г. 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 Рэс- 
публікі Арменія, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» пра
ведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісто- 
рыка-культурныя 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 па- 
мяці».

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 фа- 
культэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэс- 
публіканскі круглы стол «Беларусь - ААН: 70 год разам».

1-6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі пры- 
нялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай 
акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.



3—4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выставе- 
кірмашы 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 Па
латы Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацо- 
ўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты - нішто не забыта (да 70-годдзя 
Перамогі над мілітарысцкай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вай- 
ны)».

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 
Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова- 
практычная канферэнцыя XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччы- 
на - рэгіянальныя асаблівасці развіцця Х-ХХ стст.»

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

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

14 лістапада 2015 г. у г. Капылі Мінскай вобласці сумесна з 
Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова- 
практычная канферэнцыя «Беларусь, Капыльшчына і Э. Вайніловіч», 



прымеркаваная да святочных мерапрыемстваў у гонар Дня работнікаў 
сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

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

30 снежня 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі правёў у На- 
цыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь 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.

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 нека- 
торых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 
г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагіч- 
ных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і 
«Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных 
артэфактаў».

28 лютага - 5 сакавіка 2016 г. дырэктар В.В. Даніловіч, вучоны 
сакратар А.П. Салаўянаў і супрацоўнікі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
прынялі ўдзел у Расійска-беларускай школе маладых гісторыкаў, якая 
адбылася ў г. Уладзіміры (Расія).

5 сакавіка 2016 г. прынята 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 археа- 
лагічных аб’ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб аблас- 
ных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб’ектах і археалагіч- 
ных артэфактах».

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

17-19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Бела- 
рускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным пар
кам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім 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 менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае 
пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай прагра- 
мы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, гра- 
мадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы - доктар гістарыч- 
ных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, ду- 
хоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культу
ра») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы - доктар гістарычных навук, прафе
сар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску быў праведзены Рэспубліканскі «круг
лы 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 пе- 
дагагічным універстэтам імя Максіма Танка была праведзена студэнцкая 
навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна- 
гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі Даніловіч В.В. і 
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Лакіза В.Л. прынялі ўдзел у Па- 
сяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь на тэму «Аб За
коне Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некото
рые 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 Бела- 
русі «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 Рассупрацо- 
ўніцтва 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 тэрыто- 
рыі Беларусі ў 2015 годзе».

20 мая 2016 г. у г. Ашмяны Гродзенскай вобласці сумесна з Аш- 
мянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» «Ашмяншчына 
- рэгіягальныя асаблівасці развіцця Х-ХХ стст.»

1 чэрвеня 2016 г. у Мінску сумесна з Культурным прадстаўніцтвам 
Амбасады Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены 
Міжнародны круглы стол «Интеллектуальное наследие Имама Хомейни в 
дискурсе истории и геополитики».

Канферэнцыя праводзіцца па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Псторыя, культура, грамадства, 
дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы - доктор гістарычных навук, 
прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Псторыя, духоўная і матэрыяльная 
культура беларускага народа» («Псторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі 
падпраграмы - доктор гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), а таксама ў рамках Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае 
развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік праграмы - член- 
карэспандэнт НАН Беларусі, доктор гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграмы № 1 « Псторыя і культура» (навуковы кіраўнік падпраграмы — 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч)



Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука» 
Заказ 282. Тираж 80 экз.



ВЫДАННІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

ПА РЭГІЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ



Шляхі:-------->
10 - на Гальшаны 
U - на А шмяны
12 - на Смаргонь

1559 - Крона атрымала 
Магдэбургскае прана І 
стала месцам (горалам)

Рэканструкцыя 
структуры 
ландшафта Крэва 16 
ст.:

Дамінанты:
1 - эамак
2 -касцёл
3 - Юрана тара

Драўляная ратуша 
знаходзілася на 
тэрыторыі замка.

Вакол цэнтра Крэва 
з'явіліся ўрочышчы, якія 
вызначылі накірункі 
развіцця горала і 
паступова паглынуліся ім

Рэканструкцыя структуры гістарычнага ландшафту Крэва ў XVI ст. 
Архітэктар Андрэй Шулаеў.


