
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСИ 
ІНСТЫТУТ ПСТОРЫІ 

КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА 
навукова-практычнай канферэнцыі 
XII Харэліцкія краязнаўчыя чытанні

ШТОДЗЁННАСЦЬ ЖЫХАРОЎ 
КАРЭЛЩКАГА РЭГІЁНА 

Х-ХХ СТСТ.

Карэлічы, 10 лістапада 2017 г.



Запрашаем наведиць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

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

На першай старонцы дакументы па гісторыі Карэліч канца XVI - пачатку XVII ст. 
(з фондаў Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве)



Аргкамітэт канферэнцыі

Шайбак Віктар Леанідавіч - старшыня Карэліцкага раённага 
выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт;

Абрамчык Руслан Юр’евіч — намеснік старшыні Карэліцкага 
раённага выканаўчага камітэта;

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

Санчук Іна Міхайлаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Карэліцкага раённага выканаўчага 
камітэта;

Арцюх Лілія Канстанцінаўна — дырэктар ДУК «Карэліцкая 
раённая бібліятэка»;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчик цэнтра специальных 
гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч — загадчик аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук;

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

Шаўко Фёдар Аляксеявіч - намеснік дырэктара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі па агульных питаниях.



Парадах работы канферэнцыі

Актавая зала
Карэліцкай дзіцячай школы мастацтваў

(пл. 17 верасня, 1, г. Карэлічы)

9:30-10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.
Ддкрыццё выставаў, прысвечанных 
гісторыі і культуры Карэліччыны.

10:00-13:00 Адкрыццё і праца канферэнцыі.

13:00-13:30 Перапынак на каву.

13:30- 17:00 Працяг працы канферэнцыі. 
Падвядзенне вынікаў.

17:00-18:00 Абед.

18:00 Ад’езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент працы:
выступленні з дакладамі - 15 хвілін, 

адказы на пытанні - 5 хвілін
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага 
камітэта Віктара Леанідавіча Шайбака

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

ДАКЛАДЫ:

1. Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, настаўнік гісторыі 
СШ № 32 г. Мінска, археолог (Мінск).
Тэма даклада: «Новыя стаянкі каменнага века Уша II і Уша Ill 
Карэліцкага раёна».

2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік дырэктара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск)
Тэма даклада: «Новыя археалагічныя аб'екты 2017 г. з ваколіц г.п. Мір 
Карэліцкага раёна у святле ўдасканалення заканадаўства ў вобласці 
выратавальных (ахоўных) даследаванняў».

3. Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Род Вобрынскіх у Навагрудскім павеце ВКЛ у першай 
палове XVII ст.»

4. Глінскі Яўген Станіслававіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных 
навук (Мінск).
Тэма даклада: «Род Пантусовічаў (Пантусаў) у Навагрудскім 
ваяводстве (канец XV - XVIII стст.): паходжанне, грамадскае і 
маёмаснае становішча».

5. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Шкоды, які “нападкалі” маёнтак Карэлічы ў сярэдзіне 
XVII ст.»
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6. Яраш Аляксандр Вячаслававіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Нацыяначьнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», 
аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Нясвіж).
Тэма даклада: «Узаемадносіны жаўнераў Карэліцкага гарнізону з 
мясцовым насельніцтвам: збіццё ўніяцкага святара ў 1739 г.»

7. СергачоўСяргей Аляксеевіч, загадчык кафедры архітэктуры 
жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, доктор архітэктуры, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Сацыяльна-эканамічная палітыка XVII-XVIII стст. як 
сродак мэтанакіраванага фарміравання горада Карэлічы».

8. Сурскі Ягор Дзмітравіч, астрант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Правілы і традыцыі правядзення гандлёвых аперацый 
у маёнтку Карэлічы ў канцы XVII - XVIII ст.».

9. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).
Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні палаца Святаполк- 
Мірскіх у Міры ў 2016-2017 гадах».

10. Гецэвіч Юрый Станіслававіч, загадчык лабараторыі, 
кандыдат тэхнічных навук, Станіславенка Ганна Рыгораўна, 
малодшы навуковы супрацоўнік-, Марчык Марына Уладзіміраўна, 
малодшы навуковы супрацоўнік; Драгун Настасся Яўгеньеўна, 
малодшы навуковы супраііоўнік; Казлоўская Настасся Дзмітрыеўна, 
малодшы навуковы супрацоўнік-, Крывальцэвіч Алена Віктараўна, 
малодшы навуковы супрацоўнік; Русецкая Эвеліна Уладзіміраўна, 
тэхнік-праграміст\ Пратасеня Аляксандр Ігаравіч, інжынер- 
праграміст; Шыбко Міхась Вячаслававіч, інжынер-праграміст 
Аб’яднанага інстытута проблем інфарматыкі НАНБеларусі.
Тэма даклада: «Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны 
Карэліцкага рэгіёна праз мабільныя электронныя рэсурсы».
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11. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры 
Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Падаткаабкладанне сялян маёнтка Карэлічы ў першай 
палове XIX ст.»

12. Кароль Маргарыта Міхайлаўна, старты навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных 
навук (Мінск).
Тэма даклада: «Захаванне каталіцкай ідэнтычнасці сярод 
пераведзенага ў праваслаўе насельніцтва Навагрудскага павета 
(другая палова XIX - пачатак XX ст.)».

13. Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест- 
Софир» (Брест).
Тема доклада: «Еврейские ремесленные мастерские в Кореличах 
(1921-1939 гг.)»

14. Новицкая Ольга Васильевна, заместитель директора по 
научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс 
«Мир» (Мир).
Тема доклада: «Учреждения образования в м. Мир Новогрудского 
уезда в XIX - нач. XX вв.».

15. Ковалевич Наталья Александровна, научный сотрудник музея 
«Замковый комплекс «Мир» (Мир).
Тема доклада: «Униатский базилианский монастырь в местечке Мир в 
первой половине XIX в.»

16. Бернацкая Кристина Александровна, научный сотрудник му
зея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).
Тема доклада: «Развитие культурно-познавательного, спортивного и 
школьного туризма в межвоенный период на примере Новогрудского 
воеводства».
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17. Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Дзейнасць партызанскай кавалерыі на тэрыторыі 
Карэліччыны (1941-1944 гг.)».

18. Навіцкі Баляслаў Карлавіч, краязнаўца (Карэлічы).
Тэма даклада: «Вузкакалейка на тэрыторыі Карэліцкага раёна».

19. Безносйк Юлия Сергеевна, научный сотрудник музея 
«Замковый комплекс «Мир» (Мир).
Тема доклада: «Физик-теоретик Фёдор Иванович Фёдоров - уроженец 
Кореличской земли».

20. Кошур Святлана Андрэеўна, сябра Союза пісьменнікаў 
Беларусі (Карэлічы).
Тэма даклада: «Рэдактар «Беларускай газеты» Алесь Карповіч».

21. Сучко Юліна Аляксандраўна, вучаніца 10 класа Карэліцкай 
СШ №2 (Карэлічы).
Тэма даклада: «Карэліччына (1965-1970 гг.) у лічбах і фактах: па 
матэрыялах мясцовай газеты «Полымя».

22. Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); Мельнікаў 
Мікалай Пягровіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Помнікі ікананапісу Карэліччыны (па матэрыялах 
навуковых экспедыцый)».

23. Драздова Зінаіда Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, 
кандыдат філалагічных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Паэзія Вольгі Іпатавай: маральныя асновы лірычнага 
характару героя».
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24. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Лірычная аповесць Я. Брыля «Золак, убачаны здалёк» 
як люстэрка чалавечага быту і быцця».

25. Лапата-Загорскі Аляксандр Мікалаевіч, навуковы супрацоўнік 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
(Мінск).
Тэма даклада: «Спрэчка аўтара з самім сабой: Янка Брыль і матэрыял 
яго першых апавяданняў».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСИ

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання 
актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і 
1 Ірадстаўніцтвам 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, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі на 
падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы 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 універсітэтам 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 
ІІрадстаўніцтвам 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 партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».
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11-12 мая 2017 г. у Інстьпуце гісторыі праведзена Міжнародная павукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Беларусі ў 2016 годзе». 11

24 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам 
Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як 
інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя Нацыянальнага 
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 Поль- 
скім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Праблемы ла- 
кальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Полынчы ў 
XVI-XVIII стст.».

14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы 
стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».

26- 27 чэрвейя 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным фон
дам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова-практыч- 
ная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і 
біялагічныя аспекты даследаванняў».

7-8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім вы- 
канаўчым 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 вы- 
канаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Мінулае і 
сучаснасць Свіслацкага краю».

22-23 верасня 2017 г. у Слуцку сумесна са Слуцкім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Случчына 
і Эдвард Вайніловіч».

28-29 верасня 2017 г. у Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім раённым вы- 
канаўчым камітэтам і Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам праведзены Наву
кова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўшчына ў кантэксце гісторыі 
Падняпроўя».

4 кастрычніка 2017 г. у г. Рагачоў сумесна з Рагачоўскім раённым вы- 
канаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная кан
ферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркаваная 55-годдзю 
да ДУК «Рагачоўскі музей народнай славы»)».

5 кастрычніка 2017 г. у Вільнюсе сумесна з Літоўскім эдукалагічным 
універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Парламента- 
рызм ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі: інстьпуты, парламентарыі, 
парламенцкая практыка».
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК 
БЕЛАРУСИ (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 
прикладных навуковых даследаванняў па важнейшых нанрамках 
прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і 
мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, 
правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертизы, 
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., НАН Беларусі 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 тыс. даследчыкаў, 
тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 
даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі НАН 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 
БЕЛАРУСИ

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 бібліятэка 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 ПСТОРЫ! НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 
Тэл./факс: (+375 17)284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@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, Францыі, Сербіі 
і інш.
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Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні 
сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 
нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 
Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, 
практичным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў 
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,
крыніцазнаўству, нумізматыцы, 
генеалогіі, геральдыцы,
сфрагістыцы;

- археалагічная экспертиза 
будаўнічых праектаў і 
выратавальныя археалагічныя
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;
- экспертыза 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 суіскальніцтва.
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Для заўваг

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НЛН 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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