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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Іпстытута гісторыі Нацыяналыіай акадэміі навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тзл. +375 17378 90 93

Запрашаем наведаць Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ф.К. Багушзвіча 
г. Ашмяны, вул. Савецкая, 128. Тзл. +375 15 937 67 52
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АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

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

Гершгорын Уладзіслаў Уладзіміравіч - старшыня Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна — навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

Астрамовіч Кацярына Аляксандраўна - начальнік аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Ашмянскага 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;

Жлутка Алесь Анатольевіч - вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук;

Станкевіч Наталля Іосіфаўна - намеснік старшыні Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта;

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

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

Рэгламент працы:
даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв., 

даклад на секцыі 15 хв., 
пытанні 5 хв.
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Паралак працы канферэнцыі

9.30-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Дом культуры, а.г. Галыианы, вул. Ашмянская, 1)

Азнаямленне з выставамі:
- выстава літаратуры “Дыялог рэлігій і культур. 
(Ашмяншчына канфесійная)”,
- фотавыстава “Замак. Вяртанне”,
- выстава дзіцячай творчасці “Наш край”

10.00-10.20 Адкрыццё канферэнцыі (Дом культуры,
а.г. Галыианы, вул. Ашмянская, 1)

10.20-12.30 Пленарнае пасяджэнне

12.30-13.30 Абед 

13.30-16.30 Праца па секцыях:
секция № I fTiальшанская сярэдняя школа, 
а.г. Галыианы, вул. Школьная, 9)
секция № 2 (Галыианская сярэдняя школа, 
а.г. Галыианы, вул. Школьная, 9)

16.30-18.00 Культурная праграма.
Наведванне Гальшанскага замка, 
музейнага пакоя Дугі Струвэ, 
народнага музея Гальшанскай сярэдняй школы.

18.00 Вячэра

19.00 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Дом культуры, а.г. Галыианы, вул. Ашмянская, 1)

Прывітальнае слова старшыні Ашмянскага раённага 
выканаўчага камітэта Уладзіслава Уладзіміравіча Гершгорына.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, 
дацэнта Вадзіма Леанідавіча Лакізы.

Приветственное слово депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, члена Комиссии 
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и Росии Александра 
Ивановича Маркевича.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

1. Маркевич Александр Иванович, депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
член Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России (Минск).

Тема доклада: «Учет особенностей конфессиональной 
жизни Ошмянщины при организации работы с местным 
населением приграничья по обеспечению пограничной 
безопасности страны».

2. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык цэнтра 
спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Мінск).

Тэма даклада: «Рэестр Ашмянскага дэканата ўніяцкай 
царквы 1765 г. як крыніца па канфесійнай гісторыі рэгіёна».
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3. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «У мястэчку палова русі, а палова каталікоў»: 
мяжа рассялення «рускай» этнаканфесійнай супольнасці на 
тэрыторыі Ашмянскага павета ВКЛ у сярэдзіне XVIII ст.»

4. Тарэлка Міхаіл Уладзіміравіч, вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук 
(Мінск).

Тэма даклада: «Выклад веры ісламскай» у кітабе Яна 
Радлінскага з Ашмянаў і Каран Яна Бучацкага».

5. Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, дацэнт 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Фрагмент архіва праваслаўнай царквы 
Святога Георгія ў Гальшанах XIX - пачатку XX ст. у фондах 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі».

6. Цыганков Леонид Мефодьевич, заместитель 
председателя Военно-научного общества при Министерстве 
обороны Республики Беларусь, член Общественной палаты 
Союзного государства Беларуси и России, кандидат 
исторических наук, доцент, полковник (Минск).

Тема доклада: «Межконфессиональные отношения на 
Ошмянщине как пример высоких духовно-нравственных качеств 
населения Беларуси».
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СЕКЦИЯ 1
Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны ў Сярэднявеччы і 

пачатку Новага часу
(Галыианская сярэдняя школа, а.г. Гальшаны, вул. Школьная, 9)

Мадэратар секцыі 
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Доўнар Аляксандр Барысавіч

1. Кенько Павел Михайлович, научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма даклада: «Формы погребального обряда гольшанских 
могильников V—XIII вв.»

2. Кенько Павел Михайлович, научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма даклада: «Могильник с полиэтническими элементами 
возле деревни Щепановичи».

3. Пазднякоў Валерый Сямёнавіч, загадчык аддзела 
археаграфіі БелНДІДАС, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмянскі касцёл Святога Духа (XVI ст.)».

4. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Судовая справа 1619 г. Ашмянскага касцёла 
як крыніца па гісторыі краю».

5. Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист
Белорусского государственного архива
кинофотофонодокументов (Дзержинск).

Тема доклада: «Культовые здания Ошмян и Ошмянского 
уезда начала XX в. (по фотоматериалам Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов)».
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6. Grodzki Jakub, doktorant Uniwersytetu w Bialymstoku 
{Bialystok, Polska).

Temat przemowienia: «Zbor ewangelicko-reformowany w 
Oszmianie w pierwszej polowie XVII w.»

7. Івайова Людміла Сяргееўна, вядучы палеограф 
Нацыяналънага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Ашмянскі пастар Войцех Салінарыус і яго 
кніга супраць арыянаў».

8. Баранова Алла Саввична, доцент Минского 
государственного лингвистического университета, кандидат 
педагогических наук, доцент (Минск).

Тема доклада: «К.Н. Дорогостайский как представитель 
христианства».

9. Давідовіч Таццяна Ягораўна, наліеснік дырэктара 
Кальчунскай сярэдняй школы, кіраўнік Народнага гісторыка- 
краязнаўчага музея «Вучоны нашай зямлі» (Кальчуны).

Тэма даклада: «Гародніцкая капліца - гіерліна драўлянага 
дойлідства Ашмянскага краю».

10. Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна, навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства 
(Мінск).

Тэма даклада: «Мастацкія працы па афармленні інтэр'ера 
базыльянскай царквы ў м. Баруны ў XVIII стагоддзі: майстры і іх 
спадчына».

П.Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Акт утварэння і маніфест канфедэрацыі 
Ашмянскага павета 1768 г. (канфесійны аспект)».
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12. Горбач Юлія Сяргееўна, вучаніца 9 Б класа Сярэдняй 
школы № 2 г. Ашмяны (Ашмяны).

Тэма даклада: «Гісторыя Свята-Георгіеўскай і Спаса- 
Васкрасенскай цэркваў Ашмянскага благачыння ў перыяд з 
другой паловы XIX стагоддзя да нашых дзён».

Дыскусія 
Падвядзенне вынікаў.

I
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СЕКЦИЯ 2 
Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны 

ў Новы і Навейшы час
(73альшанская сярэдняя школа, а. г. Галыианы, вул. Школьная, 9)

Мадэратар секцыі
старты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук
Зянюк Раіса Уладзіміраўна

1. Юрша Василий Адамович, историк-краевед (Минск).
Тема доклада: «Парафин Ошмянского деканата в 1795— 

1939 годах. Тенденции развития. Сравнительный анализ 
статистических данных по численности, рождаемости и 
смертности (на основе изучения метрических книг и 
парафиальных списков)».

2. Любая Алёна Аляксандраўна, прафесар 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Як у XVIII-XIX стагоддзях “хрысцілі” 
паводле веры мусульманскай “агурковую шляхту ды цыбулёвае 
зямянства” ў Даўбучскай “парафіі” Ашмянскага павета. 
(Гісторыя Давбучскай джаміі па матэрыялах спраў аб шляхецкім 
паходжанні татарскіх радоў)».

3. Зянюк Раіса Уладзіміраўна, старты навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Дамініканцы і францысканцы ў Ашмянах 
(канец XVIII - першая палова XIX ст.): асноўныя накірункі 
дзейнасці».
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4. Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, дацэнт Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Полацк).

Тэма даклада: «Стараверы паўночна-заходняй Беларусі ў 
другой палове XIX - пачатку XX ст.»

Ь.Лаўрык Юры Мікалаевіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь 
(Мінск).

Тэма даклада: «Арабаграфічны рукапіс беларускіх татараў з 
Ашмяншчыны: новае наступление ў зборы Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь».

6. Сынкова Ірына Анатольеўна, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філасофскіх навук 
(Мінск).

Тэма даклада: «Рукапісныя помнікі мусульман
Ашмяншчыны: сведчанні штодзённага жыцця».

7. Кароль Маргарыта Міхайлаўна, аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Міжканфесійныя канверсіі на Ашмяншчыне 
ў другой палове XIX - пачатку XX ст.»

8. Ганчар Андрей Иванович, заведующий кафедрой 
экономической теории Гродненского государственного 
аграрного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Гродно).

Тема доклада: «Положение Римско-католической церкви в 
Ошмянском уезде Виленской губернии (конец XVIII - начало 
XX в.)»

9. Жасткова Алена Іванаўна, дырэктар Ашмянсага 
краязнаўчага музея імя Ф.К. Багушэвіча, магістр гуманітарных 
навук (Ашмяны).

Тэма даклада: «Традыцыя крыжовага шэсця ў Ашмянах».



10. Васович Сергей Михайлович, доцент Брестского 
государственного технического университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Брест).

Тема доклада: «Православное приходское духовенство 
Ошмянщины во второй половине XIX - начале XX в.»

11. Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, дактарант 
Інстытута гісторыі касцела і патралогіі Люблінскага 
каталіцкага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
магістр тэалогіі (Люблін, Полыйча).

Тэма даклада: «Ашмяны і навуковая дзейнасць па 
вывучэнні гісторыі Рыма-каталіцкага касцела на Беларусі 
ксяндза прафесара Рамана Дзванкоўскага SAC».

12. Моніч Дзмітрый Аляксеевіч, вядучы навуковы 
супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі 
Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Абраз святога Юзафа ў Вішнеўскім касцёле: 
гісторыя атрыбуцыі аўтарства».

Дыскусія 
Падвядзенне вынікаў.
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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 - кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).
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