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ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ДЗЯТЛАЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА
НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

ГІСТОРЫКА-КуЛЬТуРНАЯ 
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(ДА 520-ГОДДЗЯ ГОРАДА)

Дзятлава, 14 верасня 2018 г.



Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную зкспазіцыю 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадзмічная, І.Тэл. +375 172841870

Запрашаем наведаць Дзятлаўскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей
г. Дзятлава, вул. Першамайская, 12. Тэл. +375 15 6321341



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

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

Дубовік Аляксандр Міхайлавіч - старшыня Дзятлаўскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Кухарэвіч Ігар Станіслававіч — намеснік сгаршыні Дзятлаўскага раённага 
выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч — 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;

Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч — старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі;

Белавус Наталля Сяргееўна - начальнік аддзела адукацыі Дзятлаўскага 
раённага выканаўчага камітэта;

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

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

Калодка Наталля Яўгенаўна - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Мяцельскі Андрэй Анатольевич - вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Харошка Дзінара Леанідаўна - дырэктар Дзятлаўскага дзяржаўнага 
гісторыка-краязнаўчага музея;

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

Шыцько Васіль Васільевіч — намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага раённага выканаўчага 
камітэта

Рэгламент працы: 
даклад на пленарным пасяджэнні 15 хв., 

даклад на секцыі 10 хв., 
пытанні 5 хв.



ПАРАДАК ПРАЦЫ КЛНФЕРЭНЦЫІ

9.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народная 
творчасці, г. Дзятлава, вул. Міцкевіча, 7)

9.30-10.00 Адкрыццё выставы «Дзятлаўшчына ў подыху 
стагоддзяў»

10.00-12.30 Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне

12.30-13.10 Культурная праграма для ўдзельнікаў канферэнцыі

13.10-14.10 Абед

14.10-17.00 Праца па секцыях:
секцыя № 1 (Сярэдняя школа № 1,
г. Дзятлава, вул.Чырвонаар.мейская,18)
секцыя № 2 (Гімназія № 1,
г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 4)

17.00-18.00 Аглядная экскурсія па горадзе з наведваннем 
Дзятлаўскага гісторыка-краязнаўчага музея

18.00 Вячэра

20.00 Ад’езд удзельнікаў канферзнцыі
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Цзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці,

г. Дзятлава, вул. Міцкевіча, 7)

Мадэратар пасяджэння
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Вадзім Леанідавіч Лакіза

Прывітальнае слова старшыні Дзятлаўскага раённага выканаўчага 
камітэта Аляксандра Міхайлавіча Дубовіка.

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

Прывітальнае слова старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, 
члена Пастаннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь па міжнародным справам і нацыянальнай бяспецы 
Міхаіла Сяргеевіча Орды.

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

Прывітальнае слова члена Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і 
мясцоваму самакіраванню, старшыні Лідскага раённага Савета 
дэпутатаў Інэсы Генадзьеўны Белуш.

Прывітальнае слова старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай 
бяспецы, члена Савета Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь Валянціна Уладзіміравіча Міхнееіча.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення біялагічных 
навук НАН Беларусі, доктараі біялагічных навук, прафесара Міхаіла 
Яфімавіча Нікіфарава
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Да клады

1. Лакотка Аляксандр Іванавіч, дырэктар Цэнтра 
даследаванняў белоруской культуры, мовы і аппаратуры НАН Беларусі, 
акадэмік, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, 
член Саюза архітэктараў Беларусі (Мінск).
Тэма доклада: «Неўміручасць спрадвечная».

2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск).
Тэма доклада: «Археалагічная спадчына Дзятлаўшчыны: вывучэнне, заха- 
ванне, выкарыстанне».

3. Г’олубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык цэнтра спецыяльных 
гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск); Доўнар Аляксандр 
Барысавіч, загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).
Тэма даклада: «Інвентары як крыніцы па гісторыі Дзятлава (на 
прыкладзе інвентара 1731 г.)».

4. Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАНБеларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Дзятлава - уладанне князёў Астрожскіх у XVI ст.»

5. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, прафесар Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, 
прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Мястэчка Дзятлава ў XVIII стагоддзі: рынак, вуліцы, 
пляцы».
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6. Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск).
Тэма даклада: «Дзятлаўшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: стан і 
перспективы даследаванняў».

7. Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов (Дзержинск). 
Тема доклада: «Развитие сельского хозяйства в Дятловском районе в
1950 1970 гг. в фото- и кинодокументах Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов».

8. Гросс Елена Петровна, старший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск).
Тема доклада: «Общественные объединения Дятловского района в
1990-е - 2000-е гг.»
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СЕКЦЫЯ 1
Дзятлаўшчына ў Сярэднія вякі і Новы час

(Сярэдняя школа № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 18)

Мадэратары секцыі:
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчик аддзела гісторыі Беларусі 

Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт;

Грос Алена Пятроўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук

1. Русаў Пётр Аляксандравіч, археолог (Мінск).
Тэма даклада: «Археалагічныя даследванні ў г. Дзятлава».

2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт; Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Мінск).
Тэма даклада: «3 гісторыі археалагічнага вывучэння Дзятлаўшчыны 
(XIX -XXI стст.)».

3. Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Звесткі пра Дзятлава XVII-XIX стст. (па матэрыялах 
Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве)».

4. Лаўрэш Леанід Лявонцьевіч, сябра Саюза беларускіх 
пісьменнікаў, краязнавец (Ліда).
Тэма даклада: «Гісторыя вёскі і маёнтка Нагародавічы».

5. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Маёнтак Дзятлава паводле інвентара 1699 г.»

6. Сурскі Ягор Дзмітравіч, аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Арганізацыя гандлю ў Дзятлаве ў XV1-XVIII стст.»
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7. Семянчук Генадзь Мікалаевіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (Гродзенскі р-н, в. Прывалка).
Тэма даклада: «Новыя крыніцы па гісторыі Дзятлаўшчыны XVI-
XVIII стст. з архівасховішчаў Кракава і Варшавы».

8. Юркевіч Зміцер Юр'евіч, старшыня Арт-суполкі імя Тадэвуша 
Рэйтана (Мінск).
Тэма даклада: «Радавод Ігната Дамейкі. Новыя звесткі».

9. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Дзяржаўныя даўгі маёнтка Дзятлава ў першай палове
XIX ст.»

10. Даўгач Таццяна Валянцінаўна, малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Дзятлаўшчына пасля адмены прыгоннага права: 
фарміраванне і дзейнасць органаў мясцовай улады».

11. Яноўская Валянціна Васільеўна, загадчик аддзела 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага доследования Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). 
Тэма даклада: «Канфесійнае становішча Дзятлаўшчыны ў канцы XIX - 
пачатку XX ст.»

12. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчик аддзела гісторыі 
Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
Тэма даклада: «Ураджэнец Дзятлаўшчыны Лукаш Дзекуць-Малей 
(1888-1955)».

13. Кузьма Дзмітрый Іванавіч, экскурсовод Дзятлаўскага 
раённага фізкультурна-снартыўнага клуба» (Дзятлаўскі раён, в. 
Раклевічы).
Тэма даклада: «Легенды і паданні Дзятлаўшчыны на старонках 
этнаграфічных прац Міхала Федароўскага».

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2
Дзятлаўшчына ў Найноўшы час

(Гімназія № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 4)

Мадэратары секцыі:
Трубчык Алена Генадзьеўна, старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 
Радомская Алена Вікенцьеўна, настаўнік гімназіі №1 г. Дзятлава

1. Зянюк Раіса Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).
Тэма даклада: «Дзятлава і Дзятлаўшчына ў адлюстраванні рубрыцэляў 
і схематызмаў XIX - першай паловы XX ст.»

2. Іваноўскі Анджэй, магістр (Варшава); Семянчук Генадзь 
Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, даірнт (Гродзенскі р-н,
в. Прывалка).
Тэма даклада: «Род Вацлава Іваноўскага і Дзятлаўшчына».

3. Сацукевіч Іван /ванавіч, асістэнт Інстытута сацыяльна- 
эканамічнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Тапанімічная спадчына Дзятлава».

4. Дзенісенка Алена Пяінроўна, навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі 
(Мінск).
Тэма даклада: «Літаратурная спадчына Ігната Дварчаніна ў фондах 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі».

5. Трубчык Алена Генадзьеўна. старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Mi нс к).
Тэма даклада: «Дзятлаўшчына ў гады польска-савецкай вайны (1919— 
1921 гг.)».
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6. Радомская Елена Викентьевна, учитель гимназии № 1
г. Дятлово (Дятлово).
Тема доклада: «Роль еврейского населения в экономическом и 
культурном развитии местечка Дятлово до начала Второй мировой 
войны».

7. Ваврешок Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест- 
Софир» (Брест).
Тема доклада: «Еврейские надгробные саркофаги Западной Беларуси 
(1921-1939)».

8. Арпентьева Мариям Равильевна, профессор Калужского 
государственного университета имени К.Э. Циолковского, член- 
корреспондент Российской академии естествознания, доктор 
психологических наук, доцент (Калуга).
Тема доклада: «Дятлово: проблемы исторической Памяти».

9. Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка, 
доктор исторических наук, профессор (Минск).
Тема доклада: «Боевая деятельность спецгруппы (спецотряда) НКГБ 
БССР “Новаторы” на территории Дятловского района в 1943-1944 гг.»

10. Чернявский Илья Валерьевич, магистр (Минск).
Тема доклада: «Личный состав партизанских формирований на 
территории Дятловского района (1941-1942)».

11. Максімчык Андрэй Мікалаевіч, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).
Тэма даклада: «Этнаграфічныя нататкі М.Я. Грынблата пад час 
экспедыцыі ў Дзятлаўскі раён ў 1962 г.»

12. Семянчук Альбіна Аляксандраўна, дацэнт Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купали, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (Гпод на).
Тэма даклада: «Турыстычны патэнцыял Дзятлаўскага рэгіёну».



13. Леончик Евгения, учащаяся 11 класса гимназии № 1 г. Дятлово 
(Дятлово).
Тема доклада: «Культура памяти в монументальных памятниках и 
коллективном сознании современников. Туристическая 
привлекательность г. Дятлово: проблемы и пути решения».

14. Касило Валерия, учащаяся 9 класса гимназии № 1 г. Дятлово 
(Дятлово).
Тема доклада: «Великая Отечественная война и дети: категории уничто
женных, факторы спасения и выживания».

Дыскусія
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Палац Радзівілаў у
Дзятлаве
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Дзятлава. 
вул. Слонімская. 
Фота пач. XX ст.

Дзятлава.
Від з пажарнай каланчы на Базарную плошчу.

Фота пач. XX ст.
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Дзятлава. Плошча 17 верасня. Фота 60-х гадоў XX ст.

I
I

Дзятлава.
Плошча 17 Верасня.

Фота 1998 г.
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Дзятлава. Спаса-
Праабражэнская 

царква. 
Фота

Я. Балзункевіча. 
Пач. XX ст.

Дзятлава. Спаса-
Праабражэнская 

царква. 
Фота 2008 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМ1Я 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 прикладных навуковых даследаванняў па 
важнейшых 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 I 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 ГУМАНГГАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ 
НАН 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 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 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 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, 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;
- 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 суіскальніцтва.
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ДЗЯТЛАЎСКІРАЁН

Дзятлаўскі раён 
размешчаны на
паўднёвым усходзе 
Гродзенскай вобласці. 
Плошча раёна складае 
1,5 тыс. кв. км. 
Тэрыторыя раёна
знаходзіцца ў межах 
Нёманскай нізіны на 

поўначы і захадзе, на ўсходзе - каля падножжа Навагрудскага 
ўзвышша. На тэрыторыі раёна пражывае 24351 чал., з іх сельскае 
насельніцтва - 12442, г. Дзятлава - 7624, г. п. Казлоўшчына - 1645, г.п. 
Наваельня - 2640.

Годам заснавання цэнтра раёна Дзятлава лічыцца 1498, калі вялікі 
князь літоўскі Аляксандр падарыў двор “Здечоло” князю Канстанціну 
Іванавічу Астрожскаму з правам заснаваць мястэчка. У розныя часы ім 
валодалі Астрожскія, Сапегі, Палубінскія, Радзівілы, Солтаны. Цэнтрам 
мястэчка была Рынкавая плошча, дзе ў 1646 г. Казімірам Львом Сапегам 
быў узведзены касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, які 
з'яўляецца самым старажытным будынкам горада. У 1707-1708 гг. у 
Дзятлаве на зімовых кватэрах размяшчаліся галоўныя сілы рускай арміі, 
якія наведаў цар Пётр I. Пасля трэцяга падзела Рэчы Паспалітай (1795) 
Дзятлаўшчына стала часткай Расійскай імперыі ў складзе Слонімскага 
павета, а па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы з сакавіка 1921 г. па 
верасень 1939 г. знаходзілася ў складзе Польшчы. 3 чэрвеня 1941 г. па 
ліпень 1944 г. тэрыторыя раёна знаходзілася пад акупацыяй фашысцкай 
Германіяй. За гады вайны загінула больш за 12 тысяч жыхароў раёна, 6 
мясцовых вёсак падзялілі сумны лёс Хатыні. На тэрыторыі раёна 
дзейнічалі партызанская брыгада, антыфашысцкі камітэт, партызанскі 
шпіталь. 9 ліпеня’ 1944 г. Дзятлава быў вызвалены войнам! 283-й 
стралковай дывізіі.

Са студзеня 1954 г. Дзятлаўскі раён уключаны ў склад Гродзенскай 
вобласці, у 1962 г. - расфарміраваны. У студзені 1965 г. адноўлены ў 
складзе Гродзенскай вобласці.

У 1990 годзе пасёлку Дзятлава присвоены статус горада.
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ 

2017-2018 гг.

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 Інстьпуце 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 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. Маіпэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія 
чытанні».

13-14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання 
актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і 
Прадсгаўніцтвам 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 Міпску 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».



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 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 наву
кова-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 
лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Поль- 
шчы 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-эка- 
намічныя 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 педагагічнага 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 
тысяч агоддзя».

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 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 Рагачове сумесна з Рагачоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркавапая да 55- 
годдзя Рагачоўскага музея народнай славы)».

5 кастрычніка 2017 г. у Вільнюсе сумесна з Літоўскім эдукалагічным 
універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Парламентаризм 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.Орлика (1672-1742) і прававая думкау Еўропе 
першай паловы XVIII ст. Беларуска-украінскія 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 камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя XII 
Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «IIIтодзённасць 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.Машэрава)».

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».

20-21 сакавіка 2018 г. у Шклове сумесна з Шклоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Шклоў і яго ваколіцы ў гісторыі Беларусі».
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28-29 сакавіка 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя 
Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у 
сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах».

4 мая 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры 
Цэнтральным Доме афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваенна- 
навуковым таварыствам пры Цэнтральным Доме расійскай арміі імя 
М.В. Фрунзэ, Беларускім дзяржаўным музеям гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, праведзена Міжнародная ваенна-гістарычная канферэнцыя «Вялікая 
Айчынная вайна: міфы і рэальнасць».

4 мая 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь, Беларускім дзяржаўным музеям гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, 
Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі, гімназіяй №174 г. Мінска 
праведзена XI Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

18 мая 2018 г. у Ашмянах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзена VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
VIII Гальшанскія чытанні «Ашмяншчыны - паўсядзённае жыццё жыхароў 
краю ў Х-ХХ стст.»

24-25 мая 2018 г. у Мінску і Міры сумесна з Музеем «Замкавы комплекс 
«Мір» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі 
археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2017 годзе».

21 чэрвеня 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры 
Цэнтральным Доме афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзены 
круглы стол «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускага 
народа».

27-29 чэрвеня 2018 г. праведзена канферэнцыя «Антрапалогія горада: 
гістарычныя, медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў».
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы 
№ 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт В.В. Даніловіч).

На першай старонцы:
Рынкавая плошча Дзятлава. Нямецкая паштоўка 1916 г.

Надрукавана ў РУП “Выдавецкі дом “Беларуская навука”
Тыраж 100. Заказ № 184.
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