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Запрашаем у г.п. Шуміліна!

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

г. Мінск, вул. Акадзмічпая, I. 
Тэл. +375 17 2841870

Фотаздымак на вокладцы: выгляд раскопа на селішчы 1 у Кардоне



АРГКАМІТЭТ
Навукова-практычнай капферэнцыі 

«ШУМІЛІНСКІЯ ЧЫТАННІ»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных павук, дацэнт (сустаршыня 
аргкамітэта)

Шалахава Ірына Іванаўна - намеснік старшыні Шумілінскага 
раённага выканаўчага камітэта (сустаршыня аргкамітэта);

Дулаў Анатолій Мікалаевіч - загадчик кафедры гісторыі 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт Віцебскага 
дзяржаўнага ўнівсрсітэта імя П.М.Машэрава

Емельянаў Вячаслаў Анстюльевіч - начальнік аддзела 
арганізацыйна-кадравай работы Шумілінскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар;

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

Лукиш Ксщярына Ігараўна - лабарант першай катэгорыі 
аддзела захавання і выкарыстання архсалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).
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Парадак працы канферэнцыі

6 красавіка

13.00-14.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

14.00-17.00 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне

17.00-18.00 Экскурсійная праграма

18.30-20.30 Вячэра

7 красавіка

10.00 - 12.30 Выступленні з дакладамі па секциях. Дыскусія

12.30-13.00 Падвядзенне вынікаў працы і закрыццё канферэнцыі

13.00-14.00 Абед, ад’езд удзельнікаў канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні - да 20 хвілін 
выступленні з дакладамі на секциях - да 15 хвілін (разам з 
прэзентацыяй)

ПРАЦОЎНЬІЯ МОВЫ:
беларуская, руская

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Навука»; 
Раённая газета «Герой працы»;
Абласная газета «Віцебскія весці»;
Газета «Культура»;
Афіцыйны сайт Шумілінскага райвыканкама
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6 красавіка 2017 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза 

П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала

Адкрыццё канферэнцыі

Прывітальнае слова Снарава Аляксандра Іванавіча, 
старшыні Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта

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

Прывітальнае слова Космача Веніаміна Аркадзьевіча, 
дэкана гістарычнага факульгэта Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, доктара гістарычных навук, 
прафесара

Даклады

Ляўко Волыа Мікалаеўна, загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажыгнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск)

Тэма даклада: “Археологический комплекс Кордон - уни
кальный памятник археологии эпохи викингов в Восточной Ев
ропе9’

Шадыра Вадим Іосіфавіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі ИАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск)

Тэма даклада: “Доследование гарадзішча “Вал"
археалагічнага комплекса Кардон у 2016 г. ”
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Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч, навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: “Перспективы изучения селища 1 
археологического комплекса Кордон в контексте исследований 
2016 года”

Бубенька Таццяна Стапіславаўна, дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверстэта імя П.М. Машэрава, 
кандидат гістарычных навук (Віцебск)

Тэма даклада: “Предварительные итоги исследования 
селища 2 около д. Илово археологического комплекса Кордон”

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

Тэма даклада: “3 гісторыі магдэбургскага права на 
тэрыторыі Шумілінскага раёна: прывілей на магдэбургскае 
права Сіроціну (Міхалаву) 1767 г. ”

Валодзіна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела 
фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, доктар філалагічных навук (Мінск)

Тэма даклада: “ПІумілінская замоўная традыцыя ў рэгіяна- 
льным кантэксце”

Бычкоў Анатолій Леанідавіч, старшыня Шумілінскай 
раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз 
ваенных маракоў” (Шумілінскі раён, в. Заобаль )

Тэма даклада: “Древнейшие артефакты Шумилинского 
края ”
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7 красавіка 2017 г.

ІП’АЦА СЕКЦИЙ

Секция 1 
Этнакапфесійнае жыццё і краязнаўства Шумілііішчыны. 

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза 
П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7

(10.00-12.30)

Кіраўнік секцыі
Валодзіна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела 

фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі, доктар філалагічных навук (Мінск)

Даклады

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, загадчык кафедры 
архітэктуры Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Наваполацк)

Тэма даклада: “Староверы Шуміліншчыны (па
матэрыялах сучасных палявых этнаграфічных жспедыцый) ”

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, дацэнт кафедры 
ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук 
(Віцебск)

Тэма даклада: “Рэлігійнае жыццё парафіі Ула ў 
пасляваенны перыяд”

Лобач Уладзімір Аляксандравіч, дацэнт кафедры гісторыі і 
турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Полацк)

Тэма даклада: “Культавыя крыніцы Шуміліншчыны: 
сімвалічны статус і рытуальныя функцыі”
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Нікіцін Станіслаў Пятровіч, педагог дзяржаўнай установи 
дадатковай адукацыі “Цэнтр дзяцей і моладзі Віцебскага раёна” 
(Віцебскі раён, агр.Заронава)

Тэма даклада: “Знаходкі на тэрыторыі Заронаўскага 
сельсовета — сведкі даўніны”.

Шаркоўская Наталля Юр’еўна, вядучы навуковы 
супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Віцебск)

Тэма даклада: “Нацельныя крыжыкі з археалагічных збораў 
Віцебскага абласнога краязнаўчагамузея”

Коц Варвара Аляксееўна, магістр гістарычных навук, 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Наваполацк)

Тэма даклада: “Археалагічныя помнікі Шуміліншчыны ў 
верованиях іпаданнях”

Півавар Мікалай Васільевіч, настаўнік гісторыі Віцебскага 
кадэцкага вучылішча, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Віцебскі раён, в. Лужасна)

Тэма даклада: “Атракцыйныя аб’екты Шуміліншчыны”

Дыскусія

IІадвядзепне вынікаў капферэпцыі
ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза

П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала
(12.30-13.00)
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Секция 2
Шуміліншчына ў старажытнасці, Новы і Найноўшы час.

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза 
П.А. Акуціёнка”, т.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7

(10.00- 12.30)

Кіраўнік секцыі
Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства 

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

Даклады

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

Тэма даклада: “Паясная гарнітура з археалагічнага 
комплекса Кардон ”

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

Тэма даклада: “Курган каля в. Ілава археалагічнага 
комплекса Кардон (паводле даследаванняў 2016 г.)”

Нікіціна Людміла Каіістанцінаўііа, педагог дзяржаўнай 
установи дадатковай адукацыі “Цэнтр дзяцей і моладзі Віцебскага 
раёна” (Віцебскі раён, агр.Заронава)

Тэма даклада: “Заронаўскі край у складзе Жарабыцкай 
воласці”

Мацук Андрэй Уладзіміравіч, старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў і пачатку 
новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск)
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Тэма даклада: “Род Грабніцкіх у грамадска-палйпычным 
жыцці Полацкага ваяводства 30-х — 60-х гг. XVIII ст. ”

Васіленка Аляксандр Алегавіч, старпіы навуковы 
супрацоўнік філіяла Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея 
“Музей Обальскага камсамольскага падполля” (Віцебск)

Тэма даклада: “Обольское подполье как активный 
участник движения сопротивления на Шумилинщине в годы 
Великой отечественной войны”

Іоффэ Эмануіл Рыгоравіч, прафесар кафедры сацыяльйа- 
гуманітарных дысцыплін БДГ1У імя М.Танка, доктар гістарычных 
навук, прафесар (Мінск)

Тэма даклада: “Партизанская бригада им. В.И. Ленина в 
Сиротинском (Шумилинском) и других районах Витебской об
ласти в 1943-1944 годах”

Кіслюк Максім Яўгепавіч, студэнт 4 курса гістарычнага 
факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. 
Машэрава (Віцебск)

Тэма даклада: “Археологический комплекс Кордон как 
форма презентации археологического туризма ”

Дыскусія

Падвядзенпе вынікаў канферэнцыі
ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза

П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала
(12.30-13.00)
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Зона фарміравання адрэзка 
шляху з варагаў у грэкі ў

Віцебскім Падзвінні ад р. Ловаць да р. Днепр

Пен на пляцоўцы гарадзішча “Вал”
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Каралі з археалагічнага комплексу Кардон

Метралагічны матэрыял



Даследаванні кургана

Ювелірныя вырабы
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Арабскія і візантыйскія монеты

Раскоп на паселішчы-2 (каля вёскі Ілава)
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ВАЖНЕЙШИЙ ПАДЗЕІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ

(2016-2017 гг.)

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».

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 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. 
«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік 
праграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура 

15



беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі 
падпраграмы — доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; 
кандидат гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Інстытуцс 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 унівсрсітэтам імя Максіма Танка праведзена студэнцкая 
навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя гіраблемы 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, управлением адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага расна 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 Гальшанах сумесна з Ашмянскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына - 
рэгіянальныя асаблівасці развіцця X - XX стст.».

23 мая 2016 г. у Гродне 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 Крэве сумесна са Смаргонскім 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 крэі£ісць-герой», Міністэрствам абароны 
Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НД1 
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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дыпломам «ТОП-10 вынікаў дзейнасці вучоных НАН Беларусі ў галіне 
фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2016 год».

20 лкггага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам 
садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная 
памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь 
праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская 
вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны 
«круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: 
перспектывы ўзаемадзеяння», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага 
Сходу Расійскай Федэрацыі, доктар гістарычных навук В.В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена пашыранае 
пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і 
гуманітарнае развіццё беларускага грамадства», прысвечанае 
падвядзенню вынікаў 2016 г. і задачам на 2017 г. - Год навукі.

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены ГІершы 
сімпозіум «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

29- 31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным 
факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава праведена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны 
«круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30- 31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна с 
Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена 
Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных 
працэсах».
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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».

27 кастрычніка 2016 г. у Стоўбцах сумесна са Стаўбцоўскім 
раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная 
канферэнцыя «Стаўбцоўшчына - гісторыка-культурная спадчына 
Наднёманскага рэгіёна».

9- 11 лістапада 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Post Mortem. 
Погребальные памятники в историко-культурном пространстве: 
проблемы изучения и сохранения».

15 лістапада 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з 
Фондам «Гістарычная памаць» праведзены «круглы стол» «Актуальныя 
пытанні найноўшай гісторыі Расіі і Беларусі».

1-2 снежня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Древности ПІ-І тыс. до н.э. 
Беларуси и смежных территорий: новые взгляды и интерпретации (к 80- 
летию изучения поселений Кривинского торфяника)».

27 студзеня 2017 г. на Урачыстым сходзе НАН Беларусі да Дня 
беларускай навукі калектыў археолагаў Інстытута гісторыі на чале з 
доктарам гістарычных навук, прафесарам В.М. Ляўко ўзнагарожаны

18



Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і 
гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - 
член-карэспандэнт НАИ Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар
A. А. Каваленя), падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы 
кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч), задания 
1.1.01 «Беларускія землі ў першабытную эпоху, сярэдневякоўе і ранні 
Иовы час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, насельніцтва, эканоміка і 
культура (навуковы кіраўнік — доктар гістарычных навук, прафесар
B. М. Ляўко).
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