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АРГКАМІТЭТ 
навукова-практычнай канферэнцыі 

«БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ 1 ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ»
Каваленя

Аляксандр Аляксандравіч

Ломскі
Аляксандр Зіноўевіч

Даніловіч
Вячаслаў Віктаравіч

Буйвіла
Генадзь Мікалаевіч

Лакіза
Вадзім Леанідавіч

Пуцік
Уладзімір Станіслававіч

Завальнюк
Уладзіслаў Мацвеевіч

Салаўянаў
Андрэй Пятровіч

Унучак
Андрэй Уладзіміравіч

Анофранка
Наталля Васільеўна

Новік
Наталля Яўгенаўна

Мяцельскі
Андрэй Анатольевич

Ганчарэнка
Кірыл Дзмітрыевіч

- акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук 
і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
- старшыня Клецкага раённага выканаўчага камітэта;

- дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- намеснік старшыні Клецкага раённага выканаўчага 
камітэта па пытаниях 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;
- ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і 
Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
- вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу 
Інстытута 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;
- вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
- лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

21 ВЕРАСНЯ
О730 — выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Клецк

И00 - адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне

1230 — творчая праграма Клецкага раённага цэнтра культуры

1300 - перапынак на абед

1400 - праца па секцыях

1630 — павядзенне вынікаў канферэнцыі

1700 - аглядная экскурсія па Клецку

1800 - вячэра

20м - ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў Мінск

Рэгламент працы: 
даклад на пленарным пасяджэнні - 15 хвілін, 

на секцыі - 10 хвілін.

21 ВЕРАСНЯ
11:00-13:00

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворова, 2)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
Прывітальнае слова старшыні Клецкага раённага выканаўчага камітэта 
Аляксандра Зіноўевіча Ломскага.

Прывітальнае слова мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа 
Тадэвуша Кандрусевіча.

Прывітальнае слова епіскапа Слуцкага і Салігорскага Антонія.

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

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Клецкага раёна.

2



ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворова, 2)

1. Завальнюк Уладзіслаў Матвеевіч - кандидат гістарычных навук, 
ксёндз-магістар, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску. 
Тэма даклада: Псторыя Ёва йіматпакутнага ў лёсе Э. Вайніловіча.

2. Доўнар Аляксандр Барысавіч - кандидат гістарычных навук, 
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: Жыццё на Кпеччыне па дадзеных актовой кнігі Клецкага 
замкового суда ў першай палове XVIII ст.

3. Унучак Андрэй Уладзіміравіч - кандидат гістарычных навук, 
загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусь
Тэма даклада: Клецкі край на сторонках газеты «Наша Шва» (1906- 
1915 гг.).

4. Пашко Міхаіл Сяргеевіч, Касцюкевіч Яўгенія Сяргееўна - вучні 11 
класа ДУА «Кухчыцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад- 
сярэдняя школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: Эдвард Вайніловіч: Клецкае пазыкова-ашчаднае 
таварыства (другая полова XIX- першая трэць XX cm.).

5. Галяк Таццяна Дзмітрыеўна - вучаніца 10 класа ДУА «Лазавіцкі 
вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага 
раёна».
Тэма даклада: Великий реформатор: решение аграрного вопроса и 
земельное кредитование на Минщине в конце XIX- начале XX века.

6. Лобан Ангеліна Аляксандраўна - вучаніца 9 класа ДУА 
«Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая 
школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім 
краем.

7. Віннічак Кацярына Леанідаўна - вучаніца 11 класа ДУА 
«Галынкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя 
школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: Жизнь белорусских поместий XIX - начала XX веков на 
примере усадьбы рода Вендорфов в деревне Голынка Клецкого района 
Минской области.

8. Кухарчык Валерия Валер’еўна - вучаніца 9 класа ДУА «Клецкая 
сярэдняя школа №1».
Тэма даклада: 3 гісторыі Клецкага краю. Яленскія - уладальнікі зямель 
Клецкіх.
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СЕКЦИЯ 1
(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворова, 2)

14:00-16:30
Мадэратары:

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, кандидат гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і 

археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Новага і 
Навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

1. Гарпікоў Аляксандр Дзмітрыевіч - магістрант Інстытута 
падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, Касюк Алена 
Фёдараўна - магістр гістарычных навук, навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАІІ Беларусі.
Тэма даклада: Археалагічная карта Клецкага раёна.

2. Касюк Алена Фёдараўна - магістр гістарычных навук, навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Старажытнасці жалезнага веку і эпохі ранняга 
Сярэднявечча на тэрыторыі Клецкага раёна Мінскай вобласці.

3. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч - кандыдат гістарычных навук, 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: Морацкі манастыр XVI-XVIII стст. па матэрыялах 
«Archiwum glownego akt dawnych» у Варшаве.

4. Сурскі Ягор Дзмітрыевіч - аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: Гандаль на Клеччыне ў XVIII cm.

5. Юркевіч Зміцер Юр’евіч - старшыня Арт-суполкі імя Тадэвуша 
Рэйтана.
Тэма даклада: Сваяцкія сувязі беларускіх шляхецкіх родаў 
Вайніловічаў і Рэйтанаў.

6. Трасцян Ірына Мікалаеўна - магістр гістарычных навук, 
выкладчык-стажор Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Корпус генерал-губернаторов и военных губернаторов 
на территории Беларуси (1801-1856 гг.).

7. Макарэвіч Віталь Сяргеевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Імпарт солі ў Беларусь у 1796-1800 гг.: структура і 
асаблівасці.
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8. Сацута Аляксей Аляксандравіч - настаўнік гісторыі і 
грамадазнаўства ДУА «Сярэдняя школа №13 г. Мінска», аспірант 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 
Тэма даклада: Почтовые учреждения на территории Беларуси в 
1772-1853 гг.: структура и функции.

9. Анофранка Наталля Васільеўна - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь
Тэма даклада: «Шкатулка ў калодзежы» (гісторыя абрабавання 
Клецкага касцёла ў 1852 г.).

10. Сыцько Кірыл Валер’евіч - магістр кіравання, малодшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусь
Тэма даклада: Документы Клецкой парафіі Святой Троицы ў фондах 
ЦНА НАН Беларусі як гістарычная крыніца.

11. Ганчар Андрэй Іванавіч - кандидат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчик кафедры эканамічнай тэорыі Гродзенскага дзяржаўнага 
аграрнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Жыццёвы шлях кіраўніка другім візітатарствам у 
Мінскай губерні «добранадзейнага» ксяндза Я.І. Юргевіча.

12. Васовіч Сяргей Міхайлавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Культурно-просветительская деятельность
православных братств Минской епархии во второй половине XIX в.

13. Трафімчык Анатоль Віктаравіч - кандыдат філалагічных навук, 
вучоны сакратар філіяла «Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі 
Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусь
Тэма даклада: Вучні Круговіцкага народнага вучылішча (да 150- 
годдзя з часу заснавання школы).

14. Даўгач Таццяна Валянцінаўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Аграрное пытанне ў Клецкім краі пасля адмены 
прыгоннага права.

Дыскусія
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СЕКЦЫЯ 2
(Раённы цэнтр культуры, г. Клецк, пл. Маякоўскага, 4)

14:00-16:30
Мадэратары:

Новік Наталия Яўгенаўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 

Беларуси Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Толмачова Святлана Аляксандраўна, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і 
славянскіх народаў БДПУ імя Максіма Танка.

1. Кахновіч Віктар Адамавіч - кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Клецкая ардынацыя на пачатку XX cm.: 
землеўладанне, гаспадарка, сацыяльны досвед.

2. Філатава Алена Мікалаеўна - кандыдат гістарычных навук, вядучы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Леон Радзивилл - клецкой ординат.

3. Жытко Анатолій Паўлавіч - доктар гістарычных навук, прафесар, 
прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 
Тэма даклада: Дзейнасць аддзяленняў іпатэчных зямельных банкаў на 
тэрыторыі Беларусі (1872-1915 гг.).

4. Новік Наталля Яўгенаўна - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: Деятельность Минского общества сельского 
хозяйства по развитию профессионального образования (последняя 
четверть ХІХ-начало XXв.).

5. Талмачова Святлана Аляксандраўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: Дзейнасць губернскіх прысутнасцей на тэрыторыі 
Беларусі па рэалізацыі ўрадавай аграрной палітыкі (1901-1914 гг.).

6. Пуцік 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: К вопросу об отношении правых и консервативных 
партий к Столыпинской реформе.
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7. Гушчынскі Ігар Генадзьевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М. Танка.
Тэма даклада: Мінскі акруговы суд ва ўмовах Першай сусветнай 
вайны (1914-1918 гг.).

8. Васілюк Наталля Іванаўна - студэнтка Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы.
Тэма даклада: Палітычная дзейнасць і погляды Эдварда Вайніловіча.

9. ІПэмпляхова Наталля Аляксандраўна - аспірант Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.
Тэма даклада: Эдвард Войнилович - член Государственного совета 
от Минской губернии.

10. Блінец Андрэй Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж». 
Тэма даклада: Эдвард Вайніловіч аб польска-беларускіх стасунках 
(паводле публікацыі газеты «Slowo», 1927 г.).

11. Байрашэўская Ганна Канстанцінаўна - навуковы супрацоўнік 
Дзяржаўнай установы «Музей гісторыі Клеччыны».
Тэма даклада: Іосіф Макрэцкі — пасол-беларус у польский сейме 
(1928-1930 гг.).

12. Зянюк Раіса Уладзіміраўна - кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Фарміраванне Інстытута ўпаўнаважаных Совета па 
справах рэлігійных культаў у БССР (1944-1950 гг.).

13. Любы Андрэй Уладзіміравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: У пошуках сваіх каранёў: Аляксандр Гейштар і 
маёнтак Плесковічы.

14. Любая Алёна Аляксандраўна - кандыдат гістарычных навук, 
загадчык кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: Клецкія татары: сацыяльнае і эканамічнае 
становішча.

15. Арпенцьева Марыям Равільеўна - доктар псіхалагічных навук, 
дацэнт, член-карэспандзэнт Расійскай акадэміі прыродазанаўства, 
професар кафедры псіхалогіі развіцця і адукацыі Калужскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя К.Э. Цыялкоўскага.
Тэма даклада: Образовательный туризм в Клецком районе.

Дыскусія
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

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 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 
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 приведена 
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 
«ІІІумілінскія 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 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 
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 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 гуманітарнага 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 педагагічнага ўніверсітэта 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 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 праведзена 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 ГІадняпроўя».
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4 кастрычніка 2017 г. у Рагачове сумесна з Рагачоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркаваная 
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 практыка».

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 касгрычніка 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-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 «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 т.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 са 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».

14 верасня 2018 г. праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Гісторыка-культурная спадчына Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)».
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ 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.

Вышэйіпая 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 
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 16,0 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага 
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 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 ПСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 

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

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 
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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 
археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон 
аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп 
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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Для заўваг

Канферэнцыя право'дзіцца 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 - кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

Надрукавана ў РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука» 
Тыраж: 70 экз. Заказ № 196.
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ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ
Ў 2017-2018 ГАДАХ


