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Капыльшчана і Эдвард Вайніловіч. Мінск, 2016”.

Серыя “Беларусь і Эдвард Вайніловіч”



АРГКАМІТЭТ 
Навукова-практычнай канферэнцыі 

«БЕЛАРУСЬ, НЯСВІЖСКІ КРАЙ I ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар.

Крупко Іван Іванавіч - старшыня Нясвіжскага раённага 
выканаўчага камітэта.

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

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

Майсеня Аляксандр Іванавіч - намеснік старшыні Нясвіжскага 
раённага выканаўчага камітэта па пытаннях сацыяльнай сферы і 
ідэалагічнай рабоце.

Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч - ксёндз-магістар, пробашч 
касцёла Святога. Сымона і Святой Алены ў Мінску, кандыдат 
гістарычных навук.

Пуцік Уладзімір Станіслававіч - дэкан факультэта павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Унучак Андрэй Уладзіміравіч - загадчык аддзела гісторыі 
Беларусі Новага часу Інстьітута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук.

Мацель Міхаіл Міхайлавіч - намеснік начальніка аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Нясвіжскага 
раённага выканаўчага камітэта.
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

26 жніўня 2016 г.

9з°_ 13оо Адкрыццё і праца канферэнцыі
(кінатэатр “Салют ", вуліца Беларуская, 7)

1 joo | з50 Літургія ў Рымска-каталіцкім касцёле Божага Цела 
(вуліца Міцкевіча, 5).

1400_ 1430 Абед для ўдзельнікаў канферэнцыі

1500 - 1800 Нясвіжскае раённае свята “Дажынкі 2016” (г.п. Гарадзея)

Юоо_ 1800 Выстава мёду БелАпіЮніён “Жывая прырода, чысты 
мёд, здаровае даўгалецце (Ратушная плошча)

Ю00 - 1500 Канцэрт ансамбля “Тутэйшая шляхта” Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
(Ратушная плошча)

Рэгламент: даклады на канферэнцыі - да 10 хвілін
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АДКРЫЦЦЁ I ПРАЦА КАНФЕРЭНЦЫІ
(Будынак кінатэатра “Салют”, вуліца Беларуская, 7)

Прывітальнае слова старшыні Нясвіжскага раённага выканаўчага 
камітэта Івана Іванавіча Крупно.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі Аляксандра 
Аляксандравіча Кавалені.

Прывітальнае слова архіепіскапа-мітрапаліта Мінска-Магілёўскай 
Архідыяцэзіі Тадэвуша Кандрусевіча.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
Вячаслава Віктаравіча Даніловіча.

Прывітальнае слова ксяндза-магістра, пробашча касцёла Святога 
Сымона і Святой Алены ў Мінску Уладзіслава Мацвеевіча Завальнюка.

1. Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар.

Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч як прадстаўнік старажытнага 
беларускага роду».

2. Яноўская Валянціна Васільеўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных 
даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Канфесійны стан Нясвіжскага края ў другой 
палове XIX - пачатку XXcm.»

3. Кахновіч Віктар Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: «Нясвіжская ардынацыя Радзівілаў у час апекі над 
ёй Эдварда Вайніловіча (1904-1914)».

4. Мальдзіс Адам Іосіфавіч — доктар філалагічных навук, 
прафесар, ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

Тэма даклада: «Нясвіжскі двор і адносіны да яго Магдалены 
Радзівіл».

—'5. Жытко Анатоль Паўлавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка.

Тэма даклада: «Мадэрнізацыя памешчыцкай гаспадаркі ў Беларусі 
(другая палова ХІХ-пачатакХХст.)».

6. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
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Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч і беларускі нацыяналъны pyx на 
пачатку XX ст.»

I. Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Барацьба за апеку над князем Дамінікам 
Радзівілам (1786-1813) і кіраванне Нясвіжскай ардынацыяй».

8. Анофранка Наталля Васілеўна, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь

Тэма даклада: «Нясвіжу 1813 г.»
9. Літвінчук Юлія Сяргееўна, аспірант Інстытута гісторыі НАН 

Беларусь
Тэма даклада: «Материалы Минской губернской строительной 

комиссии по градостроительству в Несвижском уезде (1832- 
1851 гг.)».

10. Пуцік Уладзімір Станіслававіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Тэма даклада: «Сацыяльна-эканамічныя пытанні ў проектах і 
дзейнасці Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі ў перыяд 
рэвалюцыі 1905-1907 гг.»

II. Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандидат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Касацыя каталіцкіх кляштараў у Нясвіжы ў 
другой палове XIX cm.»

12. Новік Наталля Яўгенаўна, кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Несвижская учительская семинария по 
свидетельствам современников».

13. Даўгач Таццяна Валянцінаўна, аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь

Тэма даклада: «Несвижский край после отмены крепостного 
права: деятельность органов крестьянского управления».

14. Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: «Дзейнасць губернскіх і павятовых камісій па 
праверцы дваранскіх дакументаў у беларуска-літоўскіх губернях 
Расійскай імперыі (1830-1840-я гг.)».
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15. Талмачова Святлана Аляксандраўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка.

Тэма даклада: «Проблема сервітутаў на тэрыторыі Беларусі ў 
другой палове XIX- пачатку XXcm.»

16. Цсрашкова Ксенія Сяргееўна, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Зямельныя ўладанні мяшчан Беларусі (другая 
полова XIX- пачатак XXcm.)».

П.Тарановіч Крысціна Юр’еўна, аспірант Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: «Роль землеустроительных комиссий в реализации 
столыпинской аграрной реформы в Беларуси (1906-1917 гг.)».

18.Раманоўскі Чэслаў Адамавіч, кандыдат біялагічных навук, 
дацэнт, эксперт-кансультант па арганічным земляробстве МРУП 
“Агракамбінат “Ждановічы”.

Тэма даклада: «Биопрепараты при производстве органической 
(экологически чистой) продукции».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі



ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

за 2016 г.
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 ва Уладзіміры.

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 выдачы дазволу 
на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення 
яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных 
аб’ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне 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 Айчыннай вайны, Нацыянальным 
паркам «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 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).
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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».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і 
намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у 
Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на якой 
абмяркоўваўся Закон 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 калектыўнай манаграфіі 
«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, 
на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансава-гаспадарчай 
дзейнасці ў 2015 г., выкананне Д11НД на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, 
грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятакай імя 
Я. Коласа НАН Белаурсі праведзена прэзентацыя манаграфіі 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 адмінісграцыі Маскоўскага раёна 
Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941— 
1945 гадоўу гістарычнай памяці народа».

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

20 мая 2016 г. у Галынанах сумесна з Ашмянскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Галыпанскія чытанні»: «Ашмяншчына - рэгіянальныя 
асаблівасці развіцця Х-ХХ стст.»

1 чэрвеня 2016 г. у Мінску сумесна з культурным прадстаўніцтвам 
пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены 
Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная спадчына Імама Хамейні ў 
дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».
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2-3 чэрвеня 2016 г. у Крэва сумесна са Смаргоньскім раённым 
выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак» 
праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія 
чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

21-22 чэрвеня 2016 г. у г. Брэсце сумесна з Брэсцкім абласным 
выканаўчым камітэтам, Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Брэсцкім 
дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяльным комплексам 
«Брэсцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, 
Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у агні 
1941 года (да 75-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

ДЛЯ ЗАЎВАГ
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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 - кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
В.В. Даніловіч).

/люстрация на вокладцы:
Напалеон Орда. Выгляд Нясвіжскага замка ў 1876 г.



ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

ЗАБЫТАЯ 
АЛЬБА


