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Паважаны(ая)-----------------------------------

Запрашаем Вас прыняць удзел у 
міжнароднай канферэнцыі

«Станаўленне Вялікага княства 
Літоўскага» (Да 750—годдзя каранацыі 
Міндоўга).

Канферэнцыя адбудзецца 16 мая 
-2003 г. ў актавай зале Навагрудскага 

аграрнага каледжа.



Пачатак у 11.30

Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае
паседжанне.

Уступнае слова старшыні Навагрудскага 
раённага выканаўчага камітэта

А.В. Ліса.

Даклады

Каранацыя Міндоўга і яе роля ў 
станаўленні ВКЛ як еўрапейскай дзяржавы. 
М.П. Касцюк, акадэмік НАНБ (Мінск).

Каранацыя Міндоўга: мссца і працэдура.
А.К. Краўцэвіч, доктар гіст. навук (Гродна).

Потомки Миндовга и русские князья: 
династические и служебные связи 
М.Е. Бычкова, доктор ист. наук (Москва).

Походы Гедимина на укранские земли: 
реальность или миф?
Е.В. Русина, кандидат ист. наук (Киев).



Работа па секцях

Секция 1. Міндоўг і Наваградак.

Пытание балта-славянскага сінтэзу і яго роля 
ва ўтварэнні В КА.
В_Л. Насевіч, кандидат гіст. навук (Мінск).

Да пытания ўзнікнення назвы Наваградак.
В.А. Чамярыцкі, кандидат філал. навук (Мінск).

Асвятленне Галіцка-Валынскім летапісам 
дзейнасці Міндоўга.
Г.В. Штыхаў, доктар гіст. навук (Мінск).

Міндоўг у дакументах Папскай канцылярыі 
ХШ ст.
А.А. Жлутка, кандидат філал. навук (Мінск).

Род Міндоўга: паходжанне і лёс.
A. І. Шаланда, кандидат пет. навук (Гродна).

Міндоўг і Полацк.
B. А. Варонін, кандидатгіст. навук (Мінск).

Миндовг и проблема династического насле
дования в ВКЛ.
ГЧ. Аянькевич, кандидат филос. наук (Минск).

Два каралі: МіндоўгЛітоўскі — Даніла Галіцю 
А.П. Соболева (Мінск).

Смоленск и «Литва» во второй трети ХШ в.
Г.А. Аастовский, кандидат ист. наук (Смоленск)

Шчорсы: хроніка (XV—XX стет.).
М.Ф. Спірыдонаў, кандидат гіст. навук (Мінск).

Дзяржаўная моўная палітыка ВКЛ (другая 
палова XIII ст. — 1569 г.).
А.М. Аыч, доктар гіст. навук (Мінск).

Асноуныя напрамкі рэлігійнай палемікі XVI 
— першай палове XVII стст.
Д./4. Гедзімін (Мінск).

Некаторыя асаблівасці тапанімікі Беларус- 
кага Панямоипя. Да этымалогіі тэрміна «літва». 
З.С. Сійько (Мінск).

Дыскусія



Секция 2. Наваградак у складзе ВКЛ.

Да пытания генезіса ВКЛ.
Ю.М. Бохан, кандидат гіст. навук (Мінск).

Наваградак як буйны цэнтр царкоўпа-рэлігій- 
нага жыцця.
С.В. Морозова, доктар Нет. навук (Гродна).

ВКЛ у соймавай кампаніі 1596—97 гг.
УД. Падалінскі (г. Мінск).

Наваградак у палітычным жыцці Рэчы Паспа- 
літай у другой палове XVI — пач. XVII стст. 
П Д. Ломка, кандидат Нет. навук (Мінск).

Земскія ураднікі Наваградскага павета ў 
другой палове XVI — першай трэці XVII стст. 
А Д. Радаман (Мінск).

Наваградак у бсларускай навукова-дапамож- 
яай літаратуры.
ЮЛ. Казакоў, кандидат Нет. навук (Мінск).

Да пытання аб фарміраванні дзяржаўнасгва- 
ральнага народу ВКЛ.
A. Стральйрў (Мінск).

Вялікакняжацкая ўлада ў ВКЛ у першай трэці 
XVI ст.
B. В. Шшчанка (Мінск).

Генеалогія роду Кірсноўскіх 1 яго роля ў 
грамадска-палітычным жыцці Наваградчыны ў 
XVI - XIX стст.
C. У. Анелька, кандидат Нет. навук (Гродна).

Культура ВКЛ як супольная спадчына 
беларускага і літоўскага народаў.
А./. Мадьдзіс, доктар філал. навук (Мінск).

Адлюстраванне ўзнікнення ВКЛ у бсларускай 
і ўкраінскай гістарыяграфіі XV—XVII стст. 
/Д. Марзадюк, кандыдат гіст. навук (Магілёў).

Міндоўг у літоўскай гістарыяграфіі
Т. Баранаускас, доктар гіст. навук (Вільнюс):



Асвятленне шляхоў станаўлення ВКЛ у нямец- 
кай гістарыяграфіі XX ст.
А.1. Дзярновіч (Мінск).

Дыскусійныя пытанні сучаснай гістарыяграфіі 
ВКЛ.
Г.Я. Галенчанка, доктар гіст. навук (Мінск).

Спрэчныя праблемы ўтварэння ВКЛ у бела- 
рускай гістарыяграфіі.
А.І. Груша, кандидат гіст. навук (Мінск).

Ранняя гісторыя Наваградка ў краязнаўчай 
літаратуры XIX—XX стст.
М.П. Гайба (Навагрудак).

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі


