
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

ШКЛОЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

ШКЛОЎ I ЯГО ВАКОЛІЦЫ 
Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

Шклоў, 20-21 сакавіка 2018 г.



Запрашаем наведаць пастаянную экспазіцыю 
Шклоўскага раённага гісторьіка-краязнаўчага музея 

г. Шклоў, вул. Савецкая, 46. Тэл. 8022 39 32-200

Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

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



Аргкамітэт канферэнцыі

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч — акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член- 
карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Віцюноў Васіль Уладзіміравіч - старшыня Шклоўскага раённага 
выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Артамонаў Сяргей Уладзіміравіч - намеснік старшыні 
Шклоўскага раённага выканаўчага камітэта;

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

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

Суткаленка Валянціна Уладзіміраўна - начальнік аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах мопадзі Шклоўскага 
раённага выканаўчага камітэта;

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

Сілівестрава Ларыса Валянцінаўна - дырэктар 
Шклоўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея;

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела крыніцазнаўства і 
археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна — навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара па агульных 
пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.



Парадах працы канферэнцыі

20 сакавіка 2018 г.

10:00-11:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.
Кінатэатр «Мір» (Шклоў, вул. Савецкая, 63)

11:00-13:30 Адкрыццё канферэнцыі.
Пленарнае пасяджэнне.
Кінатэатр «Мір» (Шклоў, вул. Савецкая, 63)

13:30-14:30 Абед.

14:30-18:00 Працяг працы канферэнцыі.
Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей 
(г. Шклоў, вул. Савецкая, 46)

18:00-19:00 Вячэра.

21 сакавіка 2018 г.

8:00-9:00 Сняданак.

9:00-11:00 Працяг працы канферэнцыі.
Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей 
(г. Шклоў, вул. Савецкая, 46)

11:00-11:30 Перапынак на каву.

11:30-14:00 Працяг працы канферэнцыі.
Падвядзенне вынікаў працы канферэнцыі. 
Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей 
(г. Шклоў, вул. Савецкая, 46)

14:00-15:00 Абед.

15:00-17:00 Культурная праграма.

17:00 Ад’езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент працы: 
выступленні з дакладамі - 15 хвілін, 

адказы на пытанні - 5 хвілін.
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20 сакавіка 2018 г.

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітальнае слова старшыні Шклоўскага раённага выканаўчага 
камітэта Васіля Уладзіміравіча Віцюнова.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН 
Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара
Аляксандра Аляксандравіча Кавалені.

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

ПЛЕНАРНЫЙ ДАКЛАДЫ

1. Марзалюк Ігар Аляксандравіч, старшыня постоянной камісіі 
па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў 
Нацыяналънага сходу Рэспублікі Беларусь, член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Культурны слой Старога Шклова як крыніца па 
ранняй гісторыі горада».

2. Ляўко Вольга Мікалаеўна, загадчык цэнтра археалогіі / 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў Шклова».

3. Рэзмер Вальдэмар Станіслаў, кіраўнік Аддзела ваеннай гісторыі 
Аддзялення гістарычных навук Універсітэта Мікалая Каперніка ў 
Торуні, доктар габілітаваны, прафесар (Торунь, Полыйча).
Тэма даклада: «Бітва пад Шкловам 12 жніўня 1654 г. у польскай 
гістарыяграфіі».
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4. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык цэнтра спецыяльных 
гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Шклоў пасля вайны 1654- 1667 г.: сведчанні інвентароў».

5. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «Шклоў магдэбургскі - дзейнасць магістрата ў 1762 г.»

6. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, прафесар кафедры архітэктуры 
жылых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Драўляныя дамы Шклова: спадчына народнага 
дойлідства».
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20 21 сакавіка 2018 г.

СЕКЦЫЙНЬІЯ ДАКЛАДЫ

1. Еловичева Ядвига Казимировна, профессор кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий 
Белорусского государственного университета, доктор 
географических наук, профессор (Минск).
Тема доклада: «Геологическое и палеонтологическое природное 
наследие Шклова и его окрестностей».

2. Седин Анатолий Алексеевич, ученый секретарь Могилёвского 
областного краеведческого музея имени Е. Р. Романова (Могилёв).
Тема доклада: «Материалы третьей четверти I тыс. н.э. из раскопок 
городища и селища Княжицы».

3. Сидоренко Борис Игоревич, доцент кафедры общей теории 
права и гуманитарных дисциплин Белорусского института 
правоведения (Могилёвский филиал), кандидат исторических наук, 
доцент (Могилёв).
Тема доклада: «У истоков средневекового Шклова:
внешнеполитические факторы развития города в XVI в.».

4. Агееў Аляксандр Рыгоравіч, прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі і ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Магілёў). 
Тэма даклада: «Магілёўская і Шклоўская ратушы: падабенства і 
адметнасці лёсу».

5. Спирин Иван Владимирович, научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).
Тема доклада: «Реконструкция городских укреплений Шклова 
середины XVII в. по письменным источникам».
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6. Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, навуковы супрацоўнік Інстута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «К вопросу получения Шилова родом Гаштольдов».

7. Сурскі Ягор Дзмітравіч, аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Гандаль у Шилове паводле інвентара 1661 г.»

8. Фельдман Дмитрий Захарович, главный специалист 
Российского государственного архива древних актов, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).
Тема доклада: «Шиловские евреи в России XVII—XVIII вв. (по 
архивным документам)».

9. Болотина Наталья Юрьевна, главный специалист Российского 
государственного архива древних актов, кандидат исторических 
наук, доцент (Москва, Россия).
Тема доклада: «Проездом в столицу: митрополит Петр I Негош в 
Шилове».

10. Курловіч Паліна Сяргееўна, навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Шкляныя вырабы са шклоўскай иарчмы XVII- 
XVIII стст.»

11. А нгановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт кафедры 
крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма данлада: «Духавенства шклоўскага касцёла сярэдзіны XIX ст. 
(паводле матэрыялаў НГАБ)».

12. Филатова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск).
Тема доклада: «Повседневная жизнь населения Шилова в конце 
XVIII - первой половине XIX в.»
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13. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры 
Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Даўгі ўладальнікаў Шклоўскага маёнтка (канец 
XVIII - першая палова XIX ст.)».

14. Красоўскі Андрэй Валер'евіч, малодшы навуковы супрацоўнік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і 
радыёэлектронікі (Мінск).
Тэма даклада: «Гісторыя цудадзейнага абраза Панны Марыі з 
Фашчаўскага касцёла».

15. Анофранка Наталля Васільеўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Дзейнасць шклоўскіх канграбандыстаў у першай 
палове XIX ст.»

16. Мишина Рита Ивановна, учитель истории Забродской средней 
школы Шкловского района (Забродъе).
Тема доклада: «Шкловское казённое еврейское училище».

17. Грудзіно Аляксандр Пятровіч, выкладчык Шклоўскага 
дзяржаўнага прафесійнага ліцэя №12 (Шклоў).
Тэма даклада: «Прафесійныя і спецыяльныя ўстановы адукацыі 
Шклова».

18. Долгая Татьяна Валентиновна, младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Шкловский край после отмены крепостного права: 
деятельность органов управления крестьянами».

19. Гапеева Ирина Владимировна, старший научный сотрудник 
Шкловского районного историко-краеведческого музея (Шклов).
Тема доклада: «Шкловское имение Аполлона Кривошеина: история и 
современность».
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20. Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); Мельнікаў 
Мікалай Пятровіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Помнікі іканапісу Шклоўскай зямлі» (па матэрыялах 
навуковых экспедыцый)».

21. Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры истории 
Беларуси Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент (Гомель).
Тема доклада: «Население Шкловского района в 1920-1930-е гг.: 
национальный и социальный состав».

22. Пушкін Ігар Аляксандравіч, дацэнт кафедры гуманітарных 
дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Магілёў).
Тэма даклада: «Рэлігійныя абшчыны польскай і яўрэйскай 
супольнасцей Шклоўшчыны ў перыяд станаўлення і развіцця БССР 
(1920-1930-ягг.)».

23. Дзьячкоў Алег Уладзіміравіч, краязнавец (Магілёў).
Тэма даклада: «Шклоўская раённая газета «Прамень камунізму» як 
крыніца па гісторыі Шклоўшчыны 1938 і 1939 г.»

24. Свинтицкий Фёдор Алексеевич, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин Могилёвского государственного 
университета продовольствия (Могилёв).
Тема доклада: «Форсирование Днепра войсками 2-го Белорусского 
фронта на шкловском направлении в июне 1944 г.»

25. Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры гуманитарных 
наук Брестского государственного технического университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Брест).
Тема доклада: «Герои Советского Союза - уроженцы Шкловщины».
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26. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, прафесар Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук, 
прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Знакамітыя яўрэі -ураджэнцы горада Шклова».

27. Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов (Дзержинск).
Тема доклада: «Льноводство в Шкловском районе в 1930-1990 гг. в 
фото- и кинодокументах БГАКФФД».

28. Арпентьева Мариям Равильевна, профессор кафедры 
психологии развития и образования Калужского государственного 
университета имени К.Э. Циолковского, член-корреспондент 
Российской академии естествознания, доктор психологических наук, 
доцент (Калуга, Россия).
Тема доклада: «Проблемы исторической памяти: коллективная и 
персональная ответственность».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў правы канферэнцыі
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУС1 (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 важнейших напрамках 
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.

і інш.

1НСТЫТУТ ГІСТОРЫІ 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
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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, практычным 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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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 
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, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па 
падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых 
даследванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадсгва».

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 «Сгагоддзе 
Рэвалюцыі 1917 года ўРасіі».

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 
Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцгва 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».
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11-12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Бсларусі ў 2016 годзе».

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 
Нацыйнальнага архіва Рэспублікі Беларусь)».

25- 26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальный 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 
лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы 
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 гуманігарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна- 
эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».

29 чэрвеня 2017 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі занесены на 
Рэспубліканскую дошку гонару.

29 чэрвеня 2017 г. у Мінску сумесна з гістарычным факультэтам 
Беларускага дзяржаўнага недагагічнага універсітэта імя Максіма Танка 
праведзена Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Беларуская 
дзяржаўнасць: вытокі, станаўленне, развіццё (ІХ-ХХІ стст.)».

30 чэрвеня 2017 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым 
камітэтам і Музейным комплексам гісторыі і культуры Аршаншчыны 
праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Орша на парозе 
тысячагоддзя».

7-8 вераспя 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 раённым 
выканаўчым 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 
выканаўчым камітэтам і Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам праведзены 
Навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўшчына ў кантэксце гісторыі 
Падняпроўя».
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4 кастрычніка 2017 г. у г. Рагачоў сумесна з Рагачоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Рэснубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя «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 
«1 Іарламентарызм ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі: інстытуты, 
парламентарыі, парламенцкая нрактыка».

12- 13 кастрычніка 2017 г. сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Кіраўніцтва антыфашысцкім супраціўленнем на 
тэрыторыі Беларусі (1941-1944): да 75-годдзя стварэння Беларускага штаба 
партызанскага руху».

26-27 кастрычніка 2017 г. сумесна з Пасольствам Украіны ў Рэспубліцы 
Беларусь, Мінскім гарадскім грамадскім аб’яднаннем украінцаў «Заповіт» і 
Вілейскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Міжнародны навуковы 
«круглы стол» «Дзейнасць П.С.Орлйка (1672-1742) і прававая думка у Еўропе 
першай паловы XVIII ст. Беларуска-ўкраінскія культурна-асветніцкія 
ўзаемасувязі».

2-3 лістапада 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вялікі Кастрычнік у гістарычных лёсах 
беларускай дзяржаўнасці».

10 лістапада 2017 г. у Карэлічах сумесна з Карэліцкім раённым 
выканаўчым камігэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя XII 
Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Штодзённасць жыхароў Карэліцкага рэгіёна 
Х-ХХ стст.».

22 снежня 2017 г. сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным 
універсітэтам імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «1917 год у гістарычных лёсы народаў Беларусі».

13- 14 лютага 2018 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя 
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 100-годдзя з дня нараджэння 
П. М. М ашэрава)».

15-16 лютага 2018 г. у Гомелі сумесна з Гомельскім дзяржаўным 
універсітэтам імя Ф.Скарыны і Расійскім Цэнтрам навукі і культуры ў Гомелі 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Туркманчайскі мірны 
дагавор: да 190-годдзя падзеі».

15-16 сакавіка 2018 г. праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай 
дзяржаўнасці».
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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. Даніловіч).
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