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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную жспазіцыт 
Інстытута гісторыі Нацыяналыіай акадэміі навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічшія, 1. Тзл. +375172841870

На першай старонцы: Стаўбцоўшчына на карце Полыйчы і Вялікага 
кяства Літоўскага Антонія Рыццы-Дзанонні. Парыж. 1772. 

(друкуецца па «Вялікі гістарычны атлас Беларусі». Т. 2. Мінск, 2013. С. 
165)



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Сустаршыні
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч — акадэмік-сакратар 

Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член- 
карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар;

Горлаў Юрый Мікалаевіч - старшыня Стаўбцоўскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Намеснікі сустаршынь
Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;

Шэсцелъ Сяргей Яўгеньевіч - намеснік старшыні Стаўбцоўскага 
раённага выканаўчага камітэта.

Адказны сакратар
Доўнар Аляксандр Барьісавіч - 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 Фёдараеіч - загадчык цэнтра спецыяльных 

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

Жыбуль Святлана Анатольеўна - намеснік начальніка аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Стаўбцоўскага 
раённага выканаўчага камітэта;

Салаўянаў Андрэй Пятроеіч - 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;

Суднік Алена Валер ’еўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Стаўбцоўскага раённага выканаўчага 
камітэта;

Шэўко Фёдар Аляксеееіч - намеснік дырэктара па агульных 
пытанняў Інстытута гісторыі НАН Беларусь
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9.30-10.00

10.00-12.30

12.30- 13.30

13.30- 16.30

16.30-18.30

18.30
19.30

Парадак працы канферэнцыі

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(г. Стоўбцы, вул. Багінскага, д. 2. ДУК «Стаўбцоўскі раённы 
цэнтр культуры»)
Азнаямленне з выставамі:

1. Старонка этнаграфічна-літаратурнага музея
«Спадчынны куток» ДУА «Мікалаеўшчынскі вучэбна- 
педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа імя 
Я.Коласа».
2. Прэзентацыя музея ДУА «Дзераўнянская сярэдняя 
школа» «Стаўбцоўшчына літаратурная».
3. Выстава краязнаўчага музея «Спадчына» ДУА 
«Вучэбна-педагагічны комплекс «Залужскі дзіцячы сад- 
сярэдняя школа» «Сапраўдныя сведкі даўніны».
4. Выстава малюнкаў «Стаўбцоўшчына вачыма дзяцей».
5. Выстава літаратуры «Стаўбцоўшчына ў подыху 
стагоддзяў».

Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі

Абед

Праца па секциях:
- секцыя № 1 (ДУА «Сярэдняя школа №2 г.Стоўбцы»
(вул. Міцкевіча, д. 6)
- секцыя № 2 (ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы»
(вул. Камінтэрна, д. 3)
- секцыя № 3 (ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы»
(вул. Камінтэрна, д. 3)

Экскурсія па Стаўбцоўшчыне

Вячэра і культурная праграма
Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі

Рэгламент працы:
даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв.,

даклад на секцыі 10 хв.,
пытанні 5 хв.
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(ДУК «Стаўбцоўскі раённы цэнтр культуры», г. Стоўбцы, 

вул. Багінскага, д. 2)

Кіраўнік пленарнага пасяджэння 
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч

Прывітальнае слова старшыні Стаўбцоўскага раённага 
выканаўчага камітэта Юрыя Мікалаевіча Горлава.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидата гістарычных навук, дацэнта 
Вячаслаеа Віктаравіча Даніловіча.

Прывітальнае слова дэпутата Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Алены Мікалаеўны Анісім.

Прывітальнае слова генеральнага дырэктара
ТЭУП «Беларустурыст» 
Людмілы Уладзіміраўны Сенькоўскай.

Даклады

Лакіза Вадзім Леанідаеіч, намеснік дырэктара па 
наеуковай 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 Стаўбцоўшчыны».

Латушкін Андрэй Мікалаееіч, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Да гісторыі заснавання горада Стоўбцы».
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Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела гісторыі 
Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына на старонках «Нашай Нівы» 
1906-1915гт.»

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, старты навуковы 
супрацоўнік, дактарант Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Вобраз Андрэя Лабановіча як тып 
нацыянальнатворнага героя ў трылогіі Якуба Коласа «На 
ростанях».

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

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны: стан і перспективы даследаванняў».

Савельеў Зміцер Віктаравіч, галоўны архітэктар 
праектаў Цэнтра па рэгенерацыі гісторыка-культурыных 
ландшафтаў і тэрыторый, магістр гісторыі (Мінск).

Тэма даклада: «Захаванне гістарычных цэнтраў былых 
мястэчак Стаўбцоўскага раёна».

Чырскі Мікалай Арсенцьевіч, старшыня Беларускага 
грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў перакладчыкаў 
(Мінск).

Тэма даклада: «Турысцка-рэкрыяцыйны патэнцыял 
Стаўбцоўскай зямлі».
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СЕКЦЫЯ 1
Гістарычнае мінулае Стаўбцоўшчыны.

(ДУА «Сярэдняя школа №2 г.Стоўбцы», г. Стоўбцы, 
вул. Міцкевіча, д. 6)

Кіраўнік секцыі
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Мяцельскі Андрэй Анатольевіч

Приставке Иван Леонидович, студент исторического 
факультета Белорусского государственного университета 
(Минск).

Тема доклада: «Археологические памятники каменного и 
бронзового веков на территории Столбцовского района».

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Кераміка эпохі неаліта з першабытных 
помнікаў Стаўбцоўшчыны».

Колосовская Ольга Владимировна, научный сотрудник 
музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тема доклада: «Археологические исследования на 
территории Мирского замка и артефакты в собраниях музея 
«Замковый комплекс «Мир».

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

Тэма даклада: «Двор Мікалаеўшчына ў XV-XVIII стст.»
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Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Інвентар Стоўбцаў 1740 года»

Віцько Дзмітрый Вячаславачіч, рэдактар Таварыства з 
абмежаванай абказнасцю «Гайсак», кандыдат гістарычных 
навук (Мінск).

Тэма даклада: «Мяжа Віленскага і Менскага ваяводстваў 
ВКЛ у раёне Налібоцкай пушчы».

Попко Ольга Николаевна, депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
директор музея «Замковый комплекс «Мир», кандидат 
исторических наук, доцент (г.п. Мир).

Тема доклада: «Имение Налибоки князей Витгенштейнов и 
Гогенлоэ».

Даўгач Таццяна Валянцінаўна, аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына пасля адмены прыгоннага 
права: дзейнасць органаў сялянскага кіравання».

Литвинчук Юлия Сергеевна, аспирант Института 
истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Материалы Минской губернской 
строительной комиссии по градостроительству (1832-1851 гг.)»

Галоўка Сяргей Аляксандравіч, журналіст, краязнавец 
(Стоўбцы).

Тэма даклада: «Чыгуначная станцыя Асіпаўшчызна - месца 
фарміравання ў 1917 годзе ўкраінскага палка імя Кастуся 
Гардзіенкі».
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Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор кафедры соци
ально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка, доктор 
исторических наук, профессор (Минск).

Тема доклада: «Советское партизанское движение в Столб- 
цовском районе в годы Великой Отечественной войны».

Какошын Андрэй, вучань 11 кпаса ДУА «Рубяжэвіцкая 
сярэдняя школа» (Рубяжэвічы).

Тэма даклада: «Гісторыя дзяржаўнай установы адукацыі 
«Рубяжэвічская сярэдняя школа» у мастацкіх вобразах».

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2
Культурная спадчына Стаўбцоўшчыны.

(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)

Кіраўнік секцыі
старшы навуковы супрацоўнік, дактарант Інстытута 

літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 

кандыдат філалагічных навук 
Шаладонаў Ігар Міхайлавіч

Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна, навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства 
(Мінск).

Тэма даклада: «Іканастас царквы Св. Ганны ў Стоўбцах 
(XIX ст.): гісторыя стварэння, аўтарства, крыніцы для 
даследавання».

Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных 
навук; Мельнікаў Мікалай Пятровіч, навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных 
навук (Мінск).

Тэма даклада: «Сакральнае мастацтва Стаўбцоўшчыны (па 
матэрыялах навуковых экспедыцый)».

Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Нацыяналънага мастацкага музея Беларусі, 
кандыдат мастацтвазнаўства (Мінск).

Тэма даклада: «Праблема захавання старажытнага 
сакральнага жывапісу Стаўбцоўшчыны».
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Шаладонава Жана Сяргеяўна, старшы навуковы Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Акварэаліі мастацкай прасторы твораў 
Якуба Коласа».

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

Тэма даклада: «Пазнаюць людзей па гаворцы» на радзіме 
Якуба Коласа».

Безяева Светлана Сергеевна, младший научный сотрудник 
Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Особенности архитектурного декора 
деревянного народного жилища Столбцовского района».

Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, загадчык кафедры 
архітэктуры жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага 
нацыяналънага тэхнічнага універсітэта, доктар архітэктуры, 
прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Прасторава-планіровачная арганізацыя 
мястэчка Рубяжэвічы ў канцы XVIII - пачатку XIX ст.»

Аттас Ольга Юрьевна, архитектор-реставратор, 
главный архитектор проектов Центра регенерации историко- 
культурных ландшафтов и территорий (Мінск).

Тема доклада: «Феномен агрогородка Деревная».

Бирская Валентина Петровна, краевед, кандидат 
исторических наук, доцент (Мінск).

Тема доклада: «Использование культурного пространства 
Столбцовщины в современных условиях».
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Куянава Мілена, вучаніца И класа ДУА «Гімназія №1 
г. Стоўбцы» (Стоўбцы).

Тэма даклада: «Аналіз культурнай вартасці міжваенных 
пабудоў малых гарадоў Заходняй Беларусі (на прыкладзе города 
Стоўбцы)».

Трасцянка Надзея, вучаніца 10 класа ДУА «Дзераўнянскай 
сярэдняя школа» (Дзераўная).

Тэма даклада: «Гістарычныя помнікі аграгарадка 
Дзераўная».

Дыскусія



СЕКЦИЯ 3
Жыхары Стаўбцоўшчыны ў Сярэднявеччы, Новы і 

Навейшы час.
(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)

Кіраўнік секцыі
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Доўнар Аляксандр Барысавіч

Казлоў Леў Раманавіч, картограф, кандыдат гістарычных 
навук (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына на старажытных картах».

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

Тэма даклада: «Тапаніміка Стоўбцаў».

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

Тэма даклада: «Інвентары Рубяжэвіч XV1I-XVIII стст.»

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

Тема доклада: «Православные храмы Столбцовщины во 
второй половине XIX века».

Баўдзей Вольга Мікалаеўна, настаўнік гісторыі 
Старасвержанскай сярэдняй школы (Стары Свержань).

Тэма даклада: «Успенская царква ў мястэчку Новы 
Свержань у XIX - пачатку XX ст.»
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Калясінскі Валерый Францавіч, скульптор, сябра 
Беларускага саюза мастакоў (Мінск).

Тэма даклада: «Кааператыўныя манеты 8 батальена Корпуса 
аховы пагранічча ў Стоўбцах (1926 - 1939 гг.)»

ТалкачоваЛюдміла Іванаўна, вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь 
(Мінск); Крыцук Раман Іванавіч, навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь 
(Мінск).

Тэма даклада: «Скарб з вёскі Нікалаеўшчына Стаўбцоўскага 
раёна (1974 год) з фондаў НГМРБ».

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

Тема доклада: «Еврейские некрофации
западнобелорусского региона: формирование, принципы 
организации, топонимика, специфика (до 1939 г.)»

Нашчынец Канстанцін Мікалаевіч, краязнавец, магістр 
кіравання і эканомікі (Стоўбцы).

Тэма даклада: «Яўрэйскае насельніцтва і яго роля ў гісторыі 
Стаўбцоўшчыны».

Кукса Александр Николаевич, заместитель декана 
Белорусского национального технического университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Тема доклада: «Никанор Казимирович Ярошевич - учёный, 
видный руководитель и общественный деятель».

Шабельцев Сергей Васильевич, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, кандидат исторических 
наук, доцент (Минск).

Тема доклада: «Уроженцы Столбцовщины в жизни 
белорусской диаспоры в Аргентине».
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Вершинин Алексей, ученик 10 класса ГУО «Вишневецкая 
средняя школа» (Вишневец).

Тема доклада: «Христианская культура родного края».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.
(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)
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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 рэестра 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 выданы 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 Інстытуце гісторыі 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) праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя 
«Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Акадэміяй 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 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. 
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«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік 
праграмы — доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграмы As 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 Інстытуце гісторыі 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 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 ДПНД на 2011-2015 гг. 
«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі 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 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».
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12-13 мая 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 
даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

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

23 мая 2016 г. у Гродна сумесна з Гродзенскім дзяржаўным 
універсітэтам імя Янкі Купалы і Гродзенскім дзяржаўным музеем 
гісторыі рэлігіі адбылася прэзентацыя манаграфіі «Канфесійны 
фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII- пачатак 
XX ст.)».

1 чэрвеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з культурным 
прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы 
Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная 
спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».

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 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)».

26 жніўня 2016 г. у Нясвіжы сумесна з Міжнародным 
дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, Нясвіжскім раённым выканаўчым 
камітэтам, Нясвіжскім раённым саветам дэпутатаў, Рыма-каталіцкім 
касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч».

2 верасня 2016 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым 
выканаўчым камітэтам, Беларускім дзяржаўным ўніверсітэтам 
культуры і мастацтваў праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына 
Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)».
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8-10 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі 
сумесна з Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі».

22 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна 
з Беларускім грамадскім аб’яднаннем экскурсаводаў і гідаў- 
перакладчыкаў праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і 
развіцця нацыянальнай культуры»

29 верасня 2016 г. у Інстытуце Расіі, Усходняй Еўропы і 
Цэнтральнай Азіі Кітайскай акадэміі грамадскіх навук адбылася 
прэзентацыя кнігі «Беларусь: страницы истории» (Пекин: Академия 
общественных наук, 2016), выдадзенай на кітайскай мове. У 
прэзентацыі прынялі ўдзел Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. 
Гусакоў, пасол Беларусі ў Кітаі К.В Руды, дырэктар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, прадстаўнікі дыпламатычнага 
корпуса, вучоныя.

20-21 кастрычніка 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН 
Беларусі сумесна з гістарычнымі факультэтамі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: 
праблемы, дасягненні, перспектывы».
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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. Данілавіч).
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