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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канфер энцыі 

«БЕЛАРУСЬ, СЛУЦКІ КРАЙ I ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ 
(да 170-годдзя здня ііараджэніія Э. Вайніловіча)»
Каваленя
Аляксандр 

Аляксандравіч

Янчэўскі
Андрэй Уладзіслававіч

Даніловіч
Вячаслаў Віктаравіч
Добровольская

Ларыса Генадзеўна

Лакіза
Вадзім Леанідавіч

Пуцік 
Уладзімір 

Станіслававіч

Завальнюк
Уладзіслаў Матвеевіч

Нядзелька 
Андрэй Васільевіч

Салаўянаў
Андрэй Пятровіч

Унучак
Андрэй Уладзіміравіч

Анофранка
Наталля Васільеўна

Новік
Наталля Яўгенаўна

Шэўко
Фёдар Аляксеевіч
Ганчарэнка

Кірыл Дзмітрыевіч

- акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, член- 
карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар;
- старшыня Слуцкага раённага выканаўчага 
камітэта;
- дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- намеснік старшыні Слуцкага раённага 
выканаўчага камітэта па пытаннях сацыяльнай 
сферы і ідэалогіі;
- намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;
- дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- ксёнцз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і 
Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
- начальнік аддзела адукацыі спорта і турызма 
Слуцкага раённага выканаўчага камітэта;
- вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага 
часу Інсгытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук;
- старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;
- старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;
- намеснік дырэктара па агульных пытаннях 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
- лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЬП

22 ВЕРАСНЯ

О800 - выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Слуцк

1000 - наведванне Музея гісторыі слуцкіх паясоў

1100 - адкрьщцё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне

1300 - перапынак на абед

1400 - наведванне Мастацкай галерэі імя У.С. Садзіна

1430 - праца па секцыях

1700 - падвядзенне вынікаў, заканчэнне працы канферэнцыі

1730 - наведванне Касцёла Св. Антонія і Свята-Міхайлаўскі
Сабора

1830 - вячэра

23 ВЕРАСНЯ

О900- 1300 - наведванне аб’ектаў гісторыка-культурнай 
спадчыны, якія звязаны з жыццём і дзейнасцю 
Эдварда Вайніловіча.

Рэгламент працы:
даклад на пленарным пасяджэнні - 15 хвілін,

на секцыі - 10 хвілін.
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22 ВЕРАСНЯ
11:00-13:00

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Слуцк, вул. Леніна, 140)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
Прывітальнае слова старшыні Слуцкага раённага выканаўчага камітэта
Андрэя Уладзіслававіча Янчэўскага

ІІрывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук 
і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара 
гістарычных навук, нрафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалсні

Прывітальнае слова мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа 
Тадэвуша Кандрусевіча

Прывітальнае слова епіскапа Слуцкага і Салігорскага Антонія

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

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Слуцкага раёна

Прэзентацыя кнігі М.А. Волкава Слуцк на старых планах. Мінск, 2017

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
1. Касцюк Міхаіл Паўлавіч - акадэмік НАН Беларусі, доктар 

гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Эвалюцыя грамадскіх поглядаў і дзеянняў Эдварда 
Вайніловіча.

2. Завалыіюк Уладзіслаў Матвеевіч - кандыдат гістарычных навук, 
ксёндз-магістар, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску. 
Тэма даклада: Свецкі аскетызм Э. Вайніловіча (да пытання проблемы).

3. Хмялеўска Гізэля - магістр Універсітэта Мікалая Каперніка ў Торуні. 
Тэма даклада: Эдавард Вайніловіч - быдгашчцкі матыў.

4. Мальдзіс Адам Іосіфавіч - доктар філалагічных навук, прафесар, 
ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.
Тэма даклада: Чаму Э. Вайніловіч пасіўна рэагаваў на паўстанне 
К. Каліноўскага?

5. Лакіза Вадзім Леанідавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік 
дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Аб заканадаўстве ў галіне доследования і аховы 
археалагічных аб 'ектаў.
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6. Супрацоўнікі Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН 
Беларусі: Гецэвіч Юрый Станіслававіч - кандидат тэхнічных навук, 
загадчик лабараторыі; Станіславенка Ганна Рыгораўна - малошы 
навуковы сунрацоўнік; Драгун Настассн Яўгенаўна - стажор, 
малошы навуковы супрацоўнік; Казлоўская Настасся Дзмітрыеўна - 
стажор, малошы навуковы супрацоўнік; Крывальцэвіч Алена 
Віктараўна - малошы навуковы супрацоўнік; Марчык Марына 
Уладзіміраўна - стажор, малошы навуковы супрацоўнік; Русецкая 
Эвеліна Уладзіміраўна - тэхнік-праграміст; Пратасеня Аляксандр 
Ігаравіч - інжынер-праграміст; Шыбко Міхась Вячаслававіч - 
інжынер-праграміст.
Тэма даклада: Популяризация гісторыка-культурнай спадчыны 
Случчыны праз мабільныя электронныя рэсурсы.

СЕКЦИЯ 1
(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Слуцк, вул. Леніна, 140) 

14:30-17:00

Мадэратары:
Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, кандидат гістарычных навук, 

старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
Волкаў Мікалай Аляксандравіч, кандидат гістарычных навук, 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі

1. Кошман Вадзім Іванавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Археология исторической части г. Слуцка (по 
материалам спасательных работ при подготовке «Дажынак-2005»),

2. Іоў Алег Вільгельмавіч - кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Вынікі археалагічных работ на вуліцы Парижской 
Камуны ў Слуцку.

3. Скеп’ян АнДстасія Анатольеўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: Слуцк эпохі Алелькавічаў.

4. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч - кандыдат гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: Вызнянская воласць Слуцкага княства XV-XVIII стст.

5. Волкаў Мікалай Аляксандравіч - кандыдат гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Планіроўка Слуцка ў XV-X1X стст.
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6. Жлутка Алесь Анагольевіч - кандидат філалагічных навук, старты 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Ліставанне слуцкага князя Юрыя Сямёнавіча з прускім 
герцогам Альбрэхтам (першая полова XVI ст.).

7. Доўнар Аляксандр Барысавіч - кандидат гістарычных навук, 
загадчик аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: Доходы 1 расходы города Слуцка (1674-1677 гг.).

8. Пашкевіч Уладзімір Івапавіч - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Прыбыткова-ўліковая дакументацыя Слуцкага княства 
ў концы XVII - пачатку XVIII ст.

9. Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: Малавядомая Слуцкая канфедэрацыя 1792-1793 гг.: 
асаблівасці стварэння і асноўныя накірункі дзейнасці.

10. Трэсцьян Ірына Мікалаеўна - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Становление и функционирование губернского 
правления на территории Беларуси (1772-1801 гг.).

11. Пугач Іван Валянцінавіч - выкладчык-стажор Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Дзейнасць органаў мясцовага дзяржаўнага кіравання па 
ахове лясоў на тэрыторыі Мінскай губерні (конец 1830-х-1890-я гг.).

12. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Дзяржаўныя фінансы Слуцкага повета ўпершай полове XIX cm.

13. Філаіава Алена Мікалаеўна - кандидат гістарычных навук, вядучи 
навуковы сунрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: «Журналы общих собраний Минского общества 
сельского хозяйства» и «Минская губернская земская управа» об 
Э. Войниловиче.

14. Рацько Аляксандр Фёдаравіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 
Тэма даклада: Спробы рэфармавання дваранскай гаспадаркі Беларусі 
першай половы XIX ст.

15. Анофранка Нагалля Васільеўна - кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Много шуму, альбо як з дробязі раздзьмуць скандал (з 
гісторыі штодзённасці слуцкай паліцыі ў сярэдзіне XIX cm.).

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2
(Слуцкая цэнтралыіая раённая бібліятэка, г. Слуцк, вул. Капыльская, 2а) 

14:30-17:00

Мадэратары:
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчик аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Новік Наталия Яўгенаўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі;

1. Жытко Анатоль Паўлавіч - доктар гістарычных навук, прафесар 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Вышэйшае саслоўе Мінскай губерні: сацыяльна- 
эканамічны воблік (другая полова XIX - пачатак XX cm.).

2. Сацута Аляксей Аляксандравіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, настаўнік гісторыі ДУА 
«Сярэдняя школа №3 г. Смалявічы».
Тэма даклада: Почтово-телеграфные учреждения Минской губернии в 
конце XVIII - начале XX в.: структура и функции.

3. Новік Наталля Яўгенаўна - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: Деятельность преподавателей профессиональных 
учебных заведений Беларуси по созданию научной и учебно
методической литературы (вторая половина XIX- начало XX в.).

4. Мяньчэня Сяргей Віктаравіч - старшы выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Аб барацьбе з п янствам у Слуцкім павецеў концы XIX— 
пачатку XX ст.

5. ІІуцік Уладзімір Станіслававіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Удзел сельскагаспадарчых таварыстваў у разглядзе 
сацыяльна-эканамічных пытанняў беларускага краю ў канцы XIX — 
пачатку XX cm.

6. Кахновіч Віктар Адамавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Судовыя цяжбы з удзелам Адміністрацьіі маёнткаў 
князёў Радзівілаў як адлюстраванне сацыяльных і палітычных рэалій 
пачатку XX ст. на Случчыне.
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7. Фамін Вііаль Міхайлавіч — доктар гістарычных навук, прафесар; 
Пуцік Уладзімір Станіслававіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Радыкалізацыя ліберальна-апазіцыйнага руху на этапе 
ўздыму першай расійскай рэвалюцыі і ўдзел у ш прадстаўнікоў 
беларускіх губерняў (студзень — кастрычнік 1905 г.).

8. Макарэвіч Віталь Сяргеевіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Асоба Эдварда Вайніловіча і дзейнасць Мінскага 
сельскагаспадарчага таварыства ва ўспамінах Мечыслава Пароўскага.

9. Талмачова Святлана Аляксандраўна - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Дзейнасць земскіх начальнікаў Слуцкага павета па 
рэалізацыі Сталыпінскай аграрной рэформы (1906-1914 гг.).

10. Унучак Андрэй Уладзіміравіч - кандидат гістарычных навук, загадчик 
аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
Тэма даклада: Случчына на сторонках газеты «Наша Ніва» (1906-1915 гг.).

11. Тарановіч Крысціна Юр'еўна - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Деятельность землеустроительных комиссий по 
реализации Столыпинской аграрной реформы в Слуцком уезде 
Минской губернии (1906-1917 гг.).

12. Гушчынскі Ігар Генадзевіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Судовыя ўстановы Часового ўрада на тэрьіторыі 
Мінскай губерніў 1917 г.

13. Трубчык Алена Генадзеўна - навуковы супрацоўнік Інстмтута 
гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Мінскае сельскагаспадарчае таварыства ў перыяд 
польской акупацыі 1919-1920 гг.

14. Зянюк Раіса Уладзіміраўна - кандидат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Спробы адраджэння дзейнасці каталіцкай абшчыны ў 
Слуцку (1944-1990 гг.).

15. Раманоўскі Чэслаў Адамавіч - кандытат біялагічных навук, дацэнт, вядучы 
навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. 
Тэма даклада: Арганічнае земляробства ва ўмовах Беларусі: стан 
пытання і перспектывы развіцця.

Дыскусія

9



ВАЖНЕЙ ШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА 
ПСТОРЫ1 НАН БЕЛАРУСИ

20 лютага 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 імнерыі».
2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены міжнародны «круглы 
стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспективы 
ўзаемадзеяння», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу 
Расійскай Федэрацыі, д.г.н. В. В. Кандрашын.
10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па 
падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай гіраграмы навуковых 
даследванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага 
грамадства».
28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіўм 
«Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».
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 праведена Міжнародная 
канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».
30-31 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».
6-7 красавіка 2017 г. у Шуміліна сумесна з Шумілінскім раённым 
выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэгам імя 
П. М. Машэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя 
«Шумілінскія чытанні».
13-14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання 
актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і 
Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сусветныя войны XX стагоддзя ў 
гістарычнай памяці Расіі і Беларусі».
20-21 красавіка 2017 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства».
28 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Культурным цэнтрам і фондам «Свет 
Сент-Экзюперы» (Масква) праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Авіяцыя партизанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».
11-12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў 
на тэрыторыі Беларусі ў 2016 годзе».



24 мая 2017 г. у Інсгытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам 
Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як 
інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя 
Нацыяналыіага архіва Рэспублікі Беларусь)».
25- 26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальныя праблемы 
этнакультуры».
8-9 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Інстытутам гісторыі 
Літвы, Інстытутам гісторыі ім. Т. Мантойфеля Польскай акадэміі навук і 
Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя 
«Праблемы лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства 
Літоўскага і Полыпчы ў XVI—XVIII стст.».
14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы 
стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».
26- 27 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным 
фондам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна- 
эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».
7-8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім 
выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)».
15-16 верасня 2017 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раёным 
выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя 
«Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю».



НАЦЬІЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК 
БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі) 

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66 
Тэл.: (+375-17) 284-18-01 
Факс: (+375-17) 284-28-16 

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, 
http://nasb.gov.by

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, 
якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і 
прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках 
прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і 
мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне 
і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць 
дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне 
даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, 
выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным 
забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя 
функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук 
Бсларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае 
высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі 
навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і 
ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе 
звыш 16,0 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслутоўваючага 
персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 
кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца 
аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў- 
карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, 
каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН 
Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: 
Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне 
гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; 
Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка- 
тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I 
МАСТАЦТВАЎ HAH БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74, 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 
БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у 
розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі 
даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы 
фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна- 
арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя 
працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы 
развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага 
прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання 
беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; 
гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліягэка імя Якуба Коласа і РУП 
«Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 
16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных 
за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у 
тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 

Тэл./факс: (+375 17)284-18-70, 
e-mail: ii@history.by, http://www.history.by

Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 
старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусь

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 
удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых 
праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі 

цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францьіі, 
Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні 
сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 
нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 
Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, 
практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны краіны. ГІры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў 
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НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай 
навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:
- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, 
антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, 
геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертиза будаўнічых праектаў і выратавальныя 
архсалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон 
аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных труп 
насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым 
вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка- 
культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертиза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 
праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 
профільнай дзейнасці інстытута;

падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, 
фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых 
сталоў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 
аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.
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Карга 1. Горад Слуцк



Карта 2. Касцёл святога Антонія

Карга 3. Свята-Міхайлаўскі Сабор
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Карта 4. Центральная частка Слуцка
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Для заўваг

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

Надрукавана ў РУП “Выдавецкі дом “Беларуская навука”
Тыраж: 60. Заказ № 177.
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ВЫДАННІІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
Ў 2017 ГОДЗЕ


