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ЗАП РАШ A EM HABEHAUb

Археалагічную навукова-музейную экспазійыю 
Інстытута гісторыі Нааыянальнай акааэміі навук Беларусі 

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

У афармленні вокладкі выкарыстана 
карпіна мастака А. Дударэнкі «Мінск. 1919 год»

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. Каваіеня) подпрограмм № I «Гісторыя і культура» (навуковы 
кіраўнік — кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), задания 
1.3.03 «Беларусь у гістарычным працэсе: Сацыяльна-эканамічныя 
трансфармацыі і грамадская-культурныя змены (конец XVIII- пачатак 
XXI ст.)» (навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
М.У. Смяховіч).



АРГКАМІТЭТ

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік- 
сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук 
(старшыня);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (намеснік 
старшыні);

Кураш Віктар Іосіфавіч - дырэктар Дэпартамента па 
архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь;

Дземянюк Андрэй Канстанцінавіч - дырэктар 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь;

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

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

Касовіч Аляксандр Валер’евіч - дэкан гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук;

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

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык Цэнтра 
новай і навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - загадчык аддзела 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук;

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат 
гістарычных навук;



Мазец Валянцін Генрыхавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; кандыдат 
гістарычных навук;

Несцяровіч Мікалай Барысавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; кандыдат 
гістарычных навук;

РАБОЧАЯ ТРУПА

Капліеў Аляксей Аляксандравіч - навуковы
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Філазаповіч Таццяна Уладзіміраўна - навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч - лабарант 1-й 
катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Кацюшкіна Ганна Анатольеўна - аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларуси.
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ПРАГРАМА РАБОТЫ
Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«ГІСТАРЫЧНЫЯ ЛЁСЫ БЕЛАРУСКАЙ 
САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (ДА 100-ГОДДЗЯ 

ЎТВАРЭННЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ)»

6 снежня (чацвер)

9.00 - 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў

10.00 - 13.00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне

13.00- 14.00 Абед

14.00 - 17.30 Праца секций

7 снежня (пятніца)

10.00- 13.00 Праца секций

13.00- 14.00 Абед

14.00 - 16.00 Праца секций

16.00 - 16.30 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі

3



ЧАС I МЕСЦА РАБОТЫ 
КАНФЕРЭНЦЫІ

Рэгістрацыя ўдзельнікаў
Час правядзення'. 6.12.2018 г.: 9.00-10.00
Месца правядзення'. Фае 1 паверха Прэзідыума НАН Беларусі
Адрас: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне
Час правядзення'. 6.12.2018 г.: 10.00-13.00
Месца правядзення'. Вялікая зала Прэзідыума НАН Беларуси
Адрас: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Секция 1 «История БССР у дакументальных крыніцах і 
гістарыяграфіі».
Час правядзення'. 6.12.2018 г.: 14.00-17.30;
7.12.2018: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Месца правядзення'. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
Адрас: г. Мінск, праспект Незалежнасці 116

Секция 2 «Палітычная, ваенная і дыпламатычная гісторыя 
БССР».
Час правядзення'. 6.12.2018 г.: 14.00-17.30;
7.12.2018: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Месца правядзення'. Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

Секция 3 «БССР: гістарычны вопит сацыяльных, 
эканамічных і культурных пераўтварэнняў».
Час правядзення'. 6.12.2018 г.: 14.00-17.30;
7.12.2018: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Месца правядзення'. Центральная навуковая бібліятэка НАН
Беларусі імя Я.Коласа
Адрас: г. Мінск, вул. Сурганава, 15; пакой 110
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Закрыццё канферэнцыі
Час правядзення'. 7.12.2018 г., 16.10-17.00
Месца правядзення'. Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага 
савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі (пакой 223)

Даклады на пленарных пасяджэннях — да 20 хвілін 
Даклады на секцыйных пасяджэннях - да 10 хвілін 
Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская
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УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ
Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Мадэратар:
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 
член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук

Прывітальныя словы

Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
акадэміка НАН Беларусі, доктара эканамічных навук 
Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова

Старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара 
гістарычных навук Ігара Аляксандравіча Марзалюка

Намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па мясцовым кіраванні і 
самакіраванні Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу 
Рэспублікі Беларусь, старшыні Рэспубліканскага грамадскага 
аб’яднання «Белая Русь» Генадзя Браніслававіча Давыдзькі
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
Вялі кая зала Прэзідыума НАН Беларусі

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66
6.12. 2018 г. 10.30-13.00

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)
Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: ад 
БНРда БССР

Кодин Евгений Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории России факультета 
истории и права Смоленского государственного университета 
(Смоленск, Российская Федерация)
Кобец Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая кафедрой права факультета истории и права 
Смоленского государственного университета (Смоленск, 
Российская Федерация)
Белорусизация в российско-белорусском приграничьи: 
Смоленщина, 1924 - 1929 гг.

Лойка Аляксандр Іванавіч, доктар філасофскіх навук, 
прафесар, загадчик кафедры філасофскіх вучэнняў факультэта 
тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск)
Фактары ідэалогіі і права ў станаўленні дзяржаўнасці БССР

Иоффе Эмануил Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (Минск)
Политическая и государственная элита БССР: история и 
судьбы
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Ходзін Сяргей Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, 
прарэктар па вучэбнай рабоце Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск)
Роля палітычнай і дзяржаўнай эліты БССР ў фарміраванні і 
рэалізацыі нацыянальнай мадэлі мадэрнізацыі ў 1920-я гг.

Тарасенкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Государственного архива новейшей истории 
Смоленской области (Смоленск, Российская Федерация)
Становление белорусской советской государственности в 
воспоминаниях участников событий (по материалам 
Государственного архива новейшей истории Смоленской 
области)
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СЕКЦЫЯ 1
«ПСТОРЫЯ БССР У ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ КРЫНІЦАХ I

ГІСТАРЫЯГРАФІІ»

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь 
праспект Незалежнасці 116
6.12. 2018 г. 14.00-17.30

7.12. 2018 г. 10.00 - 13.00,14.00 - 16.00

Мадэратары:
Мазец Валянцін Генрыхавіч - вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі; кандидат гістарычных навук;
Вялікі Анатоль Фёдаравіч - загадчик кафедры гісторыі 
Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандидат 
гістарычных навук.

Агеенко Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник 
Национального архива Республики Беларусь (Минск)
Развитие белорусского Истпарта в 1921 г. - 1-й половине 
1924 г.

Барабаш Наталья Викторовна, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов 
исторического факультета Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка (Минск) 
Женщины-коммунисты в КП(б)Б в 1920-1930-х годах.

Бондарь Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, 
учёный секретарь Санкт-Петербургского филиала Архива 
Российской академии наук (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация);
Унучек Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом истории Беларуси Нового времени 
Института истории НАН Беларуси (Минск)
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Шишкина Кристина Германовна, научный сотрудник Санкт- 
Петербургского филиала Архива Российской академии наук 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Деятельность кадемика Е.Ф. Карского в Минске в 1918 - 
1919 гг.

Великий Анатолий Федорович, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских 
народов исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (Минск)
Государственно-территориальное воссоединение БССР в 
1939 г.: внутри- и международно-правовые аспекты
воссоединения

Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, доцент, 
декан факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета (Минск)
Военно-политическая обстановка в Беларуси по данным 
войсковой разведки военного секретариата при 
Министерстве по белорусским делам (1919 г.)

Глеб Марина Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующая Центральным научным архивом 
Национальной Академии наук Беларуси (Минск)
Первый вице-президент Белорусской академии наук Томаш 
Домбаль

Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры финансов Белорусского 
государственного экономического университета (Минск)
Первый нарком финансов ССРБ

Дубовік Алена Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, 
выкладчык кафедры паліталогіі, сацыялогіі і сацыяльнага 
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кіравання факультэта тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі 
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта (Мінск);
Дубовік Аляксандр Канстанцінавіч, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры паліталогіі, сацыялогіі і 
сацыяльнага кіравання факультэта тэхналогій кіравання і 
гуманітарызацыі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 
універсітэта (Мінск)
Прафсаюзны складнік кіруючай эліты БССР 1920 - 1930-х 
гг.: гісторыя і лёс

Елісееў Аляксей Барысавіч, кандыдат гістарычыных навук, 
дырэктар Мінскага філіяла Расійскага эканамічнага ўніверсітэта 
імя Г.В. Пляханава (Мінск)
Жылуновіч vs Кнорын: два погляды на ўтварэнне БССР

Ермашкевіч Рыгор Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, прафесар кафедры паліталогіі Інстытута 
парламентарызму і прадпрымальніцтва (Мінск);
Ермашкевіч Віталь Рыгоравіч, вядучы бібліятэкар бібліятэкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
(Мінск)
Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння і 
будаўніцтва ў творчай спадчыне Янкі Купалы

Ершова Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и проблем развития образования 
Белорусского государственного университета (Минск)
Александр Григорьевич Червяков - первый народный 
комиссар просвещения Беларуси

Здановіч Уладзімір Васільевіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст)
Міжнацыянальныя адносіны на акупаваных нацыстамі 
тэрыторыях у ацэнках сучасных беларускіх і ўкраінскіх 
гісторыкаў
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Кульба Ольга Васильевна, заместитель заведующего отделом 
научно-технической обработки документов Национального 
архива Республики Беларусь (Минск)
Участие и роль архивистов БССР в деятельности 
Международного совета архивов в составе делегаций СССР

Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск)
Працэс тварэння беларускай савецкай дзяржаўнасці вачыма 
сучасніка (паводле ўспамінаў Яўсея Канчара)

Неустроев Дмитрий Викторович, кандидат филологических 
наук, хранитель архивных фондов Архива Президентского 
центра Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Российская Федерация)
Б.Н. Ельцин и Беларусь: по материалам личного архива 
Б.Н. Ельцина (1985 - 2007 гг.)

Поникаровская Марина Владимировна, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
информационного обеспечения Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук (Санкт-Петербург, 
Российская Федерация)
Академик Е.Ф. Карский в комиссии по организации 
Белорусского университета (по документам Санкт- 
Петербургского филиала Архива РАН)

Приходько Сергей Александрович, научный сотрудник 
Новозыбковского краеведческого музея (Новозыбков, 
Российская Федерация)
Деятельность Новозыбковской организации РСДРП(б) в 
1917 году (по воспоминаниям П.Ф. Вашукевича)

Савіч Аляксандр Аляксандравіч, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў 
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Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, дактарант 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Брэст)
Айчынная гістарыяграфія 1920 - 1930-х гадоў аб палітыцы 
Польшчы і становішчы ў Заходняй Беларусі ў 1921 - 1939 гг.

Скоморощенко Михаил Николаевич, заведующий отделом 
публикаций Национального архива Республики Беларусь 
(Минск)
Личные дела руководящего состава БШПД как источник по 
истории партийно-политической элиты довоенного БССР

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета (Брест)
Дмитрий Фёдорович Жилунович: штрихи к портрету

Тарасенкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Государственного архива новейшей истории 
Смоленской области (Смоленск, Российская Федерация)
Процесс образования ССРБ в трудах белорусских историков 
конца XX - XXI вв.

Цыганков Леонид Мефодьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель председателя Военно-научного общества 
при Министерстве обороны Республики Беларусь (Минск)
Подготовка национальных военных кадров для БССР в 
1959-1970 гг.

Цымбал Аляксандр Георгіевіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (Мінск)
Праблема беларускай дзяржаўнасці ў польскай 
гістарыяграфіі
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Шаўчук Ігар Іванавіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, 
прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст);
Карзенка Георгій Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка (Мінск)
Беларуская гістарыяграфія аб навукова-кадравай сітуацыі ў 
БССР міжваеннага перыяду
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СЕКЦИЯ 2 
«ПАЛІТЫЧНАЯ, ВАЕННАЯ I ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ 

ПСТОРЫЯ БССР»

Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

6.12. 2018 г. 14.00-17.30
7.12. 2018 г. 10.00 - 13.00,14.00 - 16.00

Мадэратары:
Траццяк Сяргей Аляксандравіч - загадчык аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук;
Капліеў Аляксей Аляксандравіч - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, магістр гістарычных навук, 
аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Віцебская губерня паміж БССР і РСФСР (1919 - 1924 гг.)

Божанов Владимир Александрович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории, мировой и 
отечественной культуры факультета технологий управления и 
гуманитаризации Белорусского национального технического 
университета (Минск)
Нация и государство в советской и послесоветской Беларуси

Борисёнок Юрий Аркадьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории южных и западных славян 
исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Российская 
Федерация)
Признание Советом послов Антанты границ II Речи 
Посполитой (март 1923 г.) и его последствия для советской 
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белорусской государственности (комиссия ЦК РКП(б) по 
работе среди белорусов Польши)

Буховец Олег Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор, руководитель Центра белорусских исследований 
Института Европы Российской академии наук (Москва, 
Российская Федерация)
На историческом перепутье: альтернативы для Беларуси в 
1914-1921 гг.

Гарматны Віталь Пятровіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры паліталогіі, прарэктар па выхаваўчай рабоце 
Інстытута парламентаризма і прадпрыймальніцтва (Мінск)
Вобраз БССР у камуністычнай агітацыі 1920 - 1930-х гг., 
накіраванай на жыхароў Заходняй Беларусі

Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, доцент, 
декан факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета (Минск)
Формирование советской политической системы в Беларуси 
(1919-1927 гг.)

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 
Удзел моладзі ў дзяржаўным будаўніцтве БССР (1921 - 
1941 гг.)

Егорычев Владимир Евгеньевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и 
специальных исторических дисциплин Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, внештатный 
лектор Гродненской областной организационной структуры 
РГОО «Знание» (Гродно)
Тернистый путь к свободе (из истории образования БССР)
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Елизаров Сергей Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и 
правовых дисциплин Гомельского государственного 
технического университета им. П.О. Сухого (Гомель)
Проект административно-территориального деления ССРБ 
в 1919 г.

Жмуровский Сергей Дмитриевич, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси и славянских 
народов исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (Минск)
Конституция ССРБ 1919 г. - Конституция 
социалистического демократизма

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Асаблівасці беларускай дзяржаўнасці ў форме БССР

Кахновіч Віктар Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск)
Беларуска-украінскія ўзаемадачыненні ў 1920 - 1930-я гг.

Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Чарнобыльская місія Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у 
СССР у верасні 1990 г.

Кукса Александр Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель декана факультета горного дела и 
инженерной экологии Белорусского национального 
технического университета (Минск)
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Первые шаги по централизации политической жизни в 
Беларуси в 1918 - 1919 гг.

Лазько Рыгор Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
прафесар Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Франциска 
Скарыны (Гомель)
Аб ролі Белнацкама і беларускіх камуністычных секцый у 
абвяшчэнні БССР

I
Лешков Александр Викторович, старший преподаватель 
кафедры права и экономических теорий Белорусского торгово- 
экономического университета потребительской кооперации 
(Гомель)
I Гомельский губернский съезд профсоюзов (10-14 июня 
1919 г.): постановка проблемы

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры мытнай справы факультэта 
міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск)
Беларуская камуністычная арганізацыя: гісторыя
стварэння, палітычная платформа і далейшыя лёсы яе 
членаў

Мигун Дмитрий Адамович, кандидат исторических наук, 
доцент, профессор кафедры историко-культурного наследия \
Беларуси Республиканского института высшей школы (Минск) j
Позиция Германии по вопросу образования БССР

Панченко Андрей Владимирович, кандидат политических 
наук, доцент, доцент кафедры политологии, социологии и 
социального управления Белорусского национального 
технического университета (Минск)
Формирование однопартийной системы в БССР
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Райчонак Аляксандр Аляксандравіч, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі 
Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск) 
Уплыў міжнароднай абстаноўкі на працэс утварэння БССР

Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова- 
даследчы інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы 
(Мінск)
Ваенна-рэвалюцыйны камітэт ССРБ (1920 г.): утварэнне, 
межы кампетэнцыі, асноўныя напрамкі дзейнасці

Семенчик Николай Ефимович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории Беларуси и 
политологии Белорусского государственного технологического 
университета (Минск)
Оккупированная Беларусь в контексте партийно-классовой 
политики областников

Слука Надзея Міхайлаўна, загадчык сектара абслугоўвання 
чытальнай залы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, аспірант- 
суіскальнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
БССР на старонках беларускамоўнай перыёдыкі Заходняй 
Беларусі: амбівалентны вобраз

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск)
Перыядызацыя гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці 
Беларускай ССР

Соловьев Кирилл Алексеевич, кандидат культурологии, 
доцент кафедры Истории и теории декоративного искусства и 
дизайна ФГБОУ ВО Московская Государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова,
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доцент кафедры «Проектирование зданий и сооружений» 
Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета (Москва, 
Российская Федерация)
Историческое развитие белорусской государственности от 
истоков к современности - перспективы национального и 
политического развития Беларуси

Старовойтов Михаил Иванович, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Беларуси, ведущий научный 
сотрудник НИС Гомельского государственного университета им. 
Ф. Скорины (Гомель)
Этапы формирование межреспубликанской белорусско- 
российско-украинской границы (1919 - 1928 гг.)

Терентьев Вячеслав Олегович, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры отечественной истории, политологии и 
социологии, директор музея Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (Санкт- 
Петербург, Российская Федерация)
Роль Октябрьского истребительного батальона 
Т.П. Бумажкова в боях на Бобруйском направлении в июле 
1941 г.

Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск)
Унутраныя і знешнія фактары ўтварэння Сацыялістычнай 
Савецкай Рэспублікі Беларусі (лістапад 1918 г. - студзень 
1919 г.)

Шабельцев Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Академии МВД Республики Беларусь (Минск)
БССР как фактор усиления белорусской идентификации 
эмигрантов в Аргентине
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Юрчак Денис Валерьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, главный специалист управления культуры Витебского 
облисполкома, доцент кафедры истории Беларуси Витебского 
государственного университета им. П.М. Машерова (Витебск) 
Консультативная встреча рабочих групп Верховных 
Советов пяти республик по проекту нового Союзного 
договора 17 - 18 апреля 1991 г. в Киеве
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СЕКЦИЯ 3
«БССР: ГІСТАРЫЧНЫ ВОПИТ САЦЫЯЛЬНЫХ, 

ЭКАНАМ1ЧНЫХ I КУЛЬТУРНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ»

Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі імя Я.Коласа 
г. Мінск, вул. Сурганава, 15; пакой 110

6. 12. 2018 г. 14.00-17.30
7. 12. 2018 г. 10.00 - 13.00, 14.00 - 16.00

Мадэратары:
Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчик Цэнтра новай і 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларуси, 
кандидат гістарычных навук;
Несцяровіч Мікалай Барысавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; кандидат 
гістарычных навук.

Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, прафесар кафедры археалогіі і специальных 
гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А.Куляшова (Магілёў)
Умовы і асаблівасці фарміравання кадравага патэнцыяла 
прамысловых прадпрыемстваў усходніх рэгіёнаў 
БССР (1956- 1970 гг.)

Альховік Мікалай Канстанцінавіч, кандидат гістарычных 
навук, выкладчык кафедры філасофіі і паліталогіі Беларускага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (Мінск)
Асаблівасці нацыянальнай палітыкі 1929 - 1939 гг. у БССР

Болтрушевич Наталья Геннадьевна, кандидат исторических 
наук, доцент, докторант Института истории НАН Беларуси, 
заведующая аспирантурой и докторантурой Витебского 
государственного медицинского университета (Витебск)
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Особенности государственно-церковных отношений (на 
примере православной церкви в БССР в 1954 - 1958 гг.)

Буевич Татьяна Владимировна, заместитель директора 
Государственного архива Витебской области (Витебск);
Бондарева Елена Михайловна, ведущий архивист 
Государственного архива Витебской области (Витебск)
Добровольные общества горожан как один из способов 
организации социальной помощи в условиях финансового 
кризиса 1924 - 1935 гг. (на примере г. Витебска)

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна, кандидат філалагічных 
навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст)
Іменаслоў савецкай эпохі гісторыі Беларусі ў кантэксце 
прозы Алеся Асіпенкі і Зінаіды Дудзюк

Бушчык Галіна Пятроўна, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск)
Асноўныя напрамкі, формы і змест развіцця эканамічных 
сувязяў БССР у 1950 - 1980-я гг.

Грабянчук Ігар Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь (Мінск)
Каштоўнасныя арыенціры студэнтаў Бабруйскага 
педагагічнага тэхнікума ў першай палове 1920-х гадоў: 
крыніцазнаўчы аспект

Гурченко Алеся Ивановна, кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций 
Белорусского государственного университета культуры и 
искусств (Минск)
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Государственная культурная политика БССР по 
сохранению, популяризации и актуализации фольклора в 
1920-1930-е гг.

Денисов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры политологии, социологии и 
социального управления факультета технологий управления и 
гуманитаризации Белорусского национального технического 
университета (Минск)
Первая Всебелорусская сельскохозяйственная и 
промышленная выставка 1930 г. как демонстрация 
результатов экономического и политического строительства 
БССР

Дзеручэнка Антон Аркадзьевіч, студэнт 1 курса гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М. Танка (Мінск)
Ад Шацілак да Светлагорска: нараджэнне горада

Корзенко Георгий Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка (Минск)
Становление и история развития науки Беларуси (советский 
период)

Крэнт Дзмітрый Аляксандравіч, аспірант Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск)
Ідэйныя падыходы да асэнсавання праблемы нацыянальных 
меншасцей у БССР у 1924 - 1939 гг. (на падставе 
публіцыстычных і філасофскі твораў міжваеннага перыяду)

Кузьмін Андрэй Дзмітрыевіч, кандыдат гістарычных навук, 
старшы выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін 
Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання (Магілёў)
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Падрыхтоўка кадраў для прамысловых прадпрыемстваў 
БССР у 1951 - 1960 гг.

Латушкова Юлия Павловна, магистр гуманитарных наук, 
научный сотрудник отдела генеалогии, геральдики и 
нумизматики Института истории НАН Беларуси (Минск)
Эмиссии Советской России в денежном обращении Беларуси 
1919-1921 гг.

Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск)
Павышэнне ролі нацыянальнага фактару ў першыя гады 
існавання БССР (1919 - 1924 гг.)

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры мытнай справы факультэта 
міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск)
Гісторыя стварэння першага герба БССР у 1924 - 1927 гг.

Микула Евгений Иванович, кандидат исторических наук, 
заместитель директора по научной работе Белорусского 
государственного музея народной архитектуры и быта 
«Строчицы» (д. Озерцо, Минский р-н)
Собственники и арендаторы мельниц в БССР (1921 - 
1929 гг.)

Нестерович Николай Борисович, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси (Минск)
Послевоенные государственные займы как метод 
мобилизационной экономики (на примере Белорусской 
ССР).
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Полетаева Наталья Ивановна, доктор исторических наук, 
доцент, заведующая кафедрой экономической истории 
Белорусского государственного экономического университета 
(Минск)
Частные предприниматели БССР в экономических реалиях 
НЭПа

Пурышева Наталья Михайловна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян 
Могилёвского государственного университета им. 
А.А. Кулешова (Могилёв)
Система политико-идеологического управления сферой 
художественной культуры в БССР во второй половине 1920- 
х годов.

Пушкін Ігар Аляксандравіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання, дактарант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Магілёў)
Фарміраванне і ўдасканаленне кадравага патэнцыяла 
ўсходніх рэгіёнаў БССР (1970- 1990 гг.)

Саракавік Іван Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск) 
Некаторыя адметнасці станаўлення і развіцця Аддзела 
прававых навук АН БССР

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык Цэнтра новай і навейшай гісторыі 
Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Харчовая праграма БССР і вынікі яе выканання (1982 - 
1990 гг.)
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Старостенко Карина Владимировна, студентка 3 курса 
инженерно-экономического факультета Белорусского 
государственного технологического университета (Минск) 
Частное предпринимательство в БССР в период НЭПа

Трубчык Алена Генадзьеўна, кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Арганізацыйная структура сістэмы савецкіх органаў 
кіравання ў сферы школьнай адукацыі на тэрыторыі 
Беларусі ў перыяд польска-савецкай вайны 1919 - 1921 гг.
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ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Інстытут гісторыі НАН Беларусі
вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага савета 

(пакой 223)
7.12. 2018 г. 16.00-16.30

Падвядзенне вынікаў, выступленні мадэратараў секций
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ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

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.

Створаны 15 кастрычніка 1929 г. на базе кафедраў 
усеагульнай гісторыі, гісторыі Беларусі, гісторыі беларускага 
права, археалогіі, этнаграфіі, гістарычнай геаграфіі, камісій па 
вывучэнні гарадоў, археаграфічнай і гісторыі адукацыі. Да 
1931 г. насіў назву Інстытут гістарычных навук. У сярэдзіне 
1930-х гадоў у складзе інстытута меліся секцыі гісторыі народаў 
СССР і БССР, па вывучэнні Заходняй Беларусі, гісторыі Захаду, 
археалогіі і этнаграфіі. Спачатку ў інстытуце працавала каля 10 
чалавек, у 1935 г. - 20 чалавек. У 1929-1941 гг. супрацоўнікамі 
інстытута было апублікавана 32 манаграфіі.

У 1930-я гады праца інстытута праходзіла ў складаных 
умовах. У снежні 1930 г. быў пазбаўлены звання акадэміка 
У.І.Пічэта, у лютым 1931 г. скончыў жыццё самагубствам 
першы дырэктар інстытута У.М.Ігнатоўскі. У 30-я гг. 
падвергліся палітычным рэпрэсіям і былі асуджаны супрацоўнікі 
інстытута акадэмікі: П.В.Горын (Каляда), С.Ю.Матулайціс, 
З.Ф.Жылуновіч, У.І.Пічэта, Е.І.Рыўлін, В.А.Сярбента, 
В.К.Шчарбакоў; член-карэспандэнт С.Х.Агурскі, інш.

У гады Вялікай Айчыннай вайны частка супрацоўнікаў 
інстытута знаходзіліся ў савецкім тыле. У чэрвені 1944 г. было 
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принята рашэнне аб аднаўленні дзейнасці Інстытута гісторыі. 
Супрацоўнікі інстытута ваявалі з нямецкімі захопнікамі ў радах 
Чырвонай Арміі (Д.А.Дудкоў, А.І.Залескі, З.Ю.Капыскі, 
Я.І.Карнейчык, І.Ф.Лочмель (загінуў на фронце), 
падполыпчыкам быў вучоны сакратар інстытута М.С.Махнач 
(расстраляны немцамі ў 1944 г.). Гітлераўцы вывезлі інстытуцкія 
археалагічныя і этнаграфічныя калекцыі, знікла картатэка па 
ўліку помнікаў, археалагічная фотатэка, рукапісы 
неапублікаваных прац.

У 1946 г. у інстытуце працавалі 2 дактары і 6 кандыдатаў 
навук, 7 старшых і 4 малодшыя навуковыя супрацоўнікі. У 
пасляваенныя гады працягвалася распрацоўка археалогіі 
Беларусі, гісторыі рабочага класа, аграрных адносін. Шмат увагі 
надавалася гісторыі стварэння БССР, сацыялістычнага 
будаўніцтва, пачалася распрацоўка гісторыі Беларусі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны. Прыкметнай з’явай у беларускай 
гістарыяграфіі стала выданне абагульняючай працы «Гісторыя 
Беларускай ССР» (т. 1, 1954 г., т. 2, 1961 г.).

Пашыралася тэматыка даследаванняў. У 1957 г. быў 
створаны сектар гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і 
партызанскага руху ў Беларусі, у 1962 г. - сектар гісторыі 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва, у 
1969 г. - сектар гісторыі камуністычнага будаўніцтва. Значным 
вынікам дзейнасці інстытута стала выданне ў першай палове 
70-х гадоў 5-томнай «Гісторыі Беларускай ССР» (старшыня 
галоўнай рэдакцыйнай калегіі І.М.Ігнаценка).

3 другой паловы 1980-х гадоў актуалізавалася тэматыка 
даследаванняў. Створаны новыя аддзелы: археалогіі жалезнага 
веку, спецыяльных гістарычных навук, гісторыі нацыянальна- 
культурнага будаўніцтва. Адным з галоўных накірункаў 
навуковай дзейнасці інстытута стала распрацоўка гісторыі 
беларускага этнасу, больш шырока стала даследавацца 
палітычная гісторыя беларускага народа. У 1985-1995 гг. 
інстытутам выдадзена болып за 80 манаграфічных прац.

Кадры для інстытута рыхтуюцца праз аспірантуру. 3 
1976 г. працуе савет па абароне дысертацый на саісканне
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вучонай ступені доктара (кандидата) гістарычных навук. У 
1950-я гады інстытут стаў каардынуючым цэнтрам у рэспубліцы 
па вывучэнні гісторыі Беларусь 3 1960 г. у ім працуе навуковы 
савет па каардынацыі навуковых даследаванняў.

Дырэктары інстытута: У.М.Ігнатоўскі (1929-1931);
П.В.Горын (Каляда) (1931-1936); В.К.Шчарбакоў (1936-1937); 
М.М.Нікольскі (1937-1953); І.С.Краўчанка (1953-1965);
H. В.Каменская (1965-1969); І.М.Ігнаценка (1969-1975);
П.Ц.Петрыкаў (1975-1988); М.П.Касцюк (1988-1999);
М.С.Сташкевіч (1999-2004, в.а. дырэктара); А.А.Каваленя 
(2004-2010); В.В.Даніловіч (з 2010 г.).

У інстытуце працавалі акадэмікі П.В.Горын (Каляда), 
З.Ф.Жылуновіч (Цішка Гартны), І.М.Ігнаценка, У.М.Ігнатоўскі,
I. С.Краўчанка, С.Ю.Матулайціс, М.М.Нікольскі, У.М.Перцаў, 
Е.І. Рыўлін, В.А. Сярбента, В.К.Шчарбакоў, А.Н.Ясінскі, члены- 
карэспандэнты С.Х.Агурскі, Н.В.Каменская, І.Я.Марчанка, 
П.Ц.Петрыкаў, К.І.Шабуня, у цяперашні час працуе акадэмік 
М.П.Касцюк.

Сённяшні навуковы патэнцыял інстытута: 11 дактароў 
навук з іх 1 акадэмік, 52 кандыдаты навук, 28 супрацоўнікаў без 
вучонай ступені. Інстытут удзельнічае ў распрацоўцы 
рэспубліканскіх і рэгіянальных навуковых праектаў; валодае 
ўстойлівымі міжнароднымі сувязямі. Усталяваны доўгачасовыя 
кантакты з навуковымі цэнтрамі Расіі, Польшчы, Літвы і інш. 
дзяржаў. Нароўні з азнаямленчымі паездкамі і ўдзелам у 
навуковых форумах, выкарыстоўваюцца такія формы, як 
сумесная публікатарская дзейнасць, камандзіроўкі і стажыроўкі 
спецыялістаў, чытанне лекцый, абмен літаратурай, сумесная 
распрацоўка навуковых праграм і праектаў.

У цяперашні час праца Інстытута праводзіцца ў рамках 
дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016— 
2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага 
грамадства» (навук. кір. - член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар А.А.Каваленя) 
падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навук. кір. - кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт В.В.Даніловіч).
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕІІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ

13-14 лютага 2018 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім 
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 праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Туркманчайскі мірны дагавор: да 190-годдзя 
падзеі».

15-16 сакавіка 2018 г. у Мінску 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».

28-29 сакавіка 2018 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
па Беларусі імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная 
канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных і 
геаэканамічнай працэсах».

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

4 мая 2018 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
Россупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім 
дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя 
М. Танка, Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі, 
гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена XI Міжнародная навукова- 
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практическая канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941- 
1945 гг. 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 
«Ашмяншчына: штодзённае жыццё жыхароў краю ў X- 
XX 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. у Мінску 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. у Мінску праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія горада: 
гістарычныя, медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў».

27-30 жніўня 2018 г. сумесна з факультэтам міжнародных 
адносін БДУ, Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонду імя Конрада 
Адэнаўэра і Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонду імя Фрыдрыха 
Эберта праведзена Міжнародная летняя школа «Усходняе 
партнёрства: бягучая сітуацыя і магчымыя перспектывы».

14 верасня 2018 г. у Дзятлаве сумесна з Дзятлаўскім 
раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова- 
практычная канферэнцыя «Гісторыка-культурная спадчына 
Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)».

21 верасня 2018 г. у Клецку сумесна з Клецкім раённым 
выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным 
інстытутам імя А.Д. Сахарава БДУ, Рымска-Каталіцкай Царквой 
у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч».

4-6 кастрычніка 2018 г. у Смаленску сумесна са Смаленскім 
дзяржаўным універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Расіязнаўства і беларусазнаўства ў XXI стагоддзі: 
традыцыйныя і новыя тэндэнцыі ў навуковых даследаваннях».

33



7-14 кастрычніка 2018 г. у Мінску сумесна з Дзяржаўным 
акадэмічным універсітэтам гуманітарных навук і Фондам 
«Гістарычная памяць» праведзена Міжнародная школа 
«Спаленыя вёскі: Хатынь і яе сястры».

12 кастрычніка 2018 г. у Мінску праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Статут 1588 г.: заканадаўчыя гарантыі 
суверэнітэту ВКЛ».

15-18 кастрычніка 2018 г. у Ерэване сумесна з Фондам 
развіцця і падтрымкі армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» і 
Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі 
Арменія праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Ад 
Балтыкі да Чорнага мора: армяне ў культурных, эканамічных і 
палітычных працэсах».

17-19 кастрычніка 2018 г. у Мінску праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Перасякаючы межы. 
Міжрэгіянальныя і міжкультурныя ўзаемадзеянні ў кантэксце 
вывучэння крамнёвых артэфактаў» (15-ы навуковы семінар 
SKAM).

25-26 кастрычніка 2018 г. Мінску і Смаргоні сумесна са 
Смаргонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у полымі 
Першай сусветнай вайны (да 100-годдзя заканчэння Першай 
сусветнай вайны).

13 лістапада 2018 г. у Мінску праведзены круглы стол 
«Асоба Саламеі Русецкай у рэтраспектыве прасторы і часу».

22-23 лістапада 2018 г. у Гомелі сумесна з Гомельскім 
дзяржаўным універсітэтам імя Ф.Скарыны і Расійскім цэнтрам 
навукі і культуры ў Гомелі праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Беларусь у год карэннага пералому ў Вялікай 
Айчыннай вайне (да 75-годдзя пачатку вызвалення тэрыторыі 
рэспублікі ад германскіх войскаў)».
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