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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 

Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 

Тэл. +375 17 2841870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На першай старонцы: 

Скульптурная кампазіцыя «Гарадскія шалі» (Мінск).  

Скульптар А. Прохараў, архітэктар С. Багласаў.  

.



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

Праграмны камітэт 
 

КаваленяАляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных 

навук і мастацтваў, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 

прафесар;  

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Кавалѐў Міхаіл Міхайлавіч – дэкан эканамічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар фізіка-матэматычных навук,прафесар; 

АдамскіТомаш– в.а. дырэктара Польскага Інстытутаў Мінску. 

 

Адказны сакратар 

 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

 

Члены аргкамітэта 

 

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Гарадэцкі Аляксандр Анатольевіч–каардынатар праэктаў Польскага Інстытута ў 

Мінску; 

Голубеў Валянцін Фѐдаравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў 

і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 

прафесар; 

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

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; 

Шэўко Фѐдар Аляксеевіч–намеснік дырэктара па агульных пытанняхІнстытута 

гісторыі НАН Беларусі. 

 

 

 

 

Рэгламент працы: 

даклад на пленарным пасяджэнні 25 хв., 

даклад на секцыі 15 хв.  
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

24 ВЕРАСНЯ 

 

9:00 – 10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
вул. Акадэмічная, 1, другі паверх) 
 

10:00 – 13:00 Адкрыццѐ канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
вул. Акадэмічная, 1, зала пасяджэнняў,  чацвѐрты паверх) 
 

13:00 – 14:00 Абед 
 

14:00 – 17:30 Праца па секцыях 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1) 

 

25 ВЕРАСНЯ 

 

9:00  – 13:00 Праца па секцыях 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1) 
 

13:00 – 14:00 Абед 
 

14:00 – 16:30 Праца па секцыях 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1) 

16:30 – 17:30 Падвядзенне вынікаў. Закрыццѐ канферэнцыі 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
вул. Акадэмічная 1, пак. 406) 
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24 ВЕРАСНЯ 
 

10:00 – 13:00 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 406) 
 

Прывітальнае слова старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, акадэміка, 

доктара эканамічных навук, прафесара Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова 

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і 

мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара 

гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені 

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча Даніловіча 

Прывітальнае слова дэкана эканамічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара фізіка-матэматычных навук, 

прафесара Міхаіла Міхайлавіча Кавалѐва 

Прывітальнае слова в.а. дырэктара Польскага Інстытутаў 

МінскуТомаша Адамскага 

ДАКЛАДЫ 
 

Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада: «Фарміраванне гандлѐвых адносін у Беларускім  

Падзвінні (X–XVIII стст.)». 
 

KazusekSzymon,doktоrhistorii, wicedyrektor 

InstytutaHistoriiUniwersytetaJanaKochanowskiego (Kielce). 

Тэмадаклада: «Związki gospodarcze Białorusi z Koroną w XVI–XVIII 

wieku. Stan badań i perspektywy badawcze». 
 

Голубеў Валянцін Фѐдаравіч,доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык аддзела гiсторыi Беларусi Сярэднiх вякоў i пачатку Новага 

часуІнстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада: «Гандаль у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI–XVIII стст.: 

формы, прынцыпы арганізацыі, асноўныя накірункі (пастаноўка праблемы)». 
 

Ковалѐв Михаил Михайлович, доктор физико-математических на-

ук,профессор, декан экономического факультета Белорусского государ-

ственного университета (Минск); Новик Владимир Владимирович, не-

зависимый директор АО «БТА-Банк», профессор Белорусского государ-

ственного университета (Минск). 

Тема доклада: «Роль денег в развитии внутренней и внешней торговли 

на территории Беларуси в IX–XIX вв.»  
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ПРАЦА ПА СЕКЦЫЯХ 

14:00 – 17:30 

СEКЦЫЯ 1 

 (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223) 
 

Мадэратары: 
 

Ляўко Вольга Мікалаеўна,доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык 

цэнтра Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск); 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна,кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 
 

1. Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч,кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(Мінск). 

Тэма даклада: «Землі Беларусі ў сістэме еўрапейскіх камунікацыйных, 

абменных шляхоў і накірункаў ІІІ–ІІ тысячагоддзяў да н.э.» 
 

2. Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, загадчык аддзела археалогii першабытнага грамадства 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Гандлѐвыя сувязі Беларусі ў жалезным веку». 
 

3. Галубовіч Валерый Іванавіч, кандыдат гістарычных навук,прафесар 

Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада: «Да пытання аб эканамічных перадумовах развіцця 

гандлю ў Беларусі ў ІХ–першай палове ХІІІ ст.» 
 

4. Костюкевич Анастасия Владимировна,магистр исторических наук, 

аспирант Института истории НАН Беларуси (Минск). 

Тема доклада:«Основные торговые партнеры Полоцкой земли в IX–

XIII вв.» 
 

5. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя 

А.Д. Сахарава БДУ (Мінск). 

Тэма даклада: «Знаходкі прадметаў узбраення імпартных тыпаў на заходніх 

землях Русі як магчымы індыкатар гандлѐвых кантактаў у Х–ХІІІ стст.» 
 

6. Клімаў Марат Васільевіч,кандыдат гістарычных навук, старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Некаторыя археалагічныя сведчанні гандлю на 

р. Заходняя Дзвіна ў XIV–XVІ стст.» 
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7. Бектинеев Шамиль Иршатович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 

(Минск). 

Тема доклада:«Денежные системы в XIII–XIV вв. на территории 

Беларуси по торговым договорам Смоленска, Витебска и Полоцка с 

Ригой и рыцарскими орденами». 

 

8. Кобринец Валерий Арсеньевич, научный сотрудник музея Белорусского 

Полесья (Пинск). 

Тема доклада: «Деньги Московские» в кредите и торговле на рынках 

Могилева в последней четверти XVI–начале XVII в.» 

 

9. Бойко-Гагарин Андрей Сергеевич,кандидат исторических наук, веду-

щий научный сотрудник Национального музея истории Украины (Киев). 

Тема доклада: «Проверка качества монет в эпоху Нового времени как 

противодействие фальшивомонетничеству». 

 

10. Юргенсон Всеволод Александрович, младший научный 

сотрудникИнститута истории НАН Беларуси (Минск). 

Тема доклада: «Монеты Пруссии и Бранденбурга в денежном обращении 

на территории Беларуси в XVI–начале XIX вв.» 

 

11. Дзярновіч Алег Іванавіч,кандыдат гістарычных навук, старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тема доклада: «“Рускі” двор Рыгі: гандлѐвая факторыя беларускіх 

купцоў XIII–XVIІ стст.» 

 

12. Салмина Елена Вячеславовна, кандидат исторических наук, начальник 

отдела Археологического центра Псковской области, Салмин Сергей 

Анатольевич, старший научный сотрудник Псковского 

археологического центра, Подгорная Розалия Геннадиевна, старший 

научный сотрудник Археологического центра Псковской области 

(Псков). 

Тема доклада: «Исследования Нового Торга Пскова XVI–XVIII вв.: 

археологические открытия и исторические интерпретации». 

 

Дыскусія  
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СEКЦЫЯ 2 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 406) 

 

Мадэратары: 
 

Разуванава Ксенія Сяргееўна,кандыдат гістарычных навук, старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск); 

Бароўская Вольга Мікалаеўна,кандыдат гістарычных навук, навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 
 

1. СурскіЯгор Дзмітрыевіч,старшы навуковы супрацоўнікНацыянальнага 

гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск). 

Тэма даклада: «Апісанне гандлю ў Ветцы і ваколіцах у пачатку XIX ст.» 
 

2. Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск). 

Тема доклада: «Попытки открытия банков на территории белорусско-

литовских губерний в первой половине XIX в.» 
 

3. Анофранка Наталля Васільеўна,кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(Мінск). 

Тэма даклада:«Фінансава-эканамічныя аспекты паўстання 1830–1831 гг. 

у беларуска-літоўскіх губернях». 
 

4. Карпіевіч Віктар Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

камандна-інжынернага інстытута МНС Рэспублікі Беларусь (Мінск). 

Тэма даклада:«Беларускія землі ў сістэме агульнарасійскага рынку ў 

другой палове ХІХ ст.» 
 

5. Церашкова Ксенія Сяргееўна, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада:«Гандлѐвая дзейнасць мяшчан Беларусі (60-я гг. ХІХ–

пачатак ХХ ст.)». 
 

6. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада:«Лакалізацыя і тапаніміка рынкаў Мінска ў ХІХ– пачатку 

ХХ ст.» 
 

7. Новик Наталия Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси 

(Минск). 

Тема доклада: «Подготовка специалистов в области торговли в 
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коммерческих учебных заведениях Беларуси начала XXв.» 
 

8. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык 

аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Асвятленне гандлю ў Беларусі ў газеце «Наша Ніва» 

(1906–1915 гг.)».  
 

9. Волкава Вольга Віктараўна, магістр гістарычных навук, метадыст 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск). 

Тэма даклада: «Нямецкая заканадаўчая палітыка адносна гандлю на 

акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны». 
 

10. Буевич Татьяна Владимировна, заместитель 

директораГосударственного архива Витебской области (Витебск). 

Тема доклада: «Организация «правильного товарообмена в 

государственном масштабе» на территории Витебской губернии в 

начальный период становления советского государства (декабрь 1917 

года–1919 год)». 
 

11. Мазец Валянцін Генрыхавіч,кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(Мінск). 

Тэма даклада: «Гандаль і фінансы ў дзейнасці ўрада БНР». 
 

 

Дыскусія 
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25 ВЕРАСНЯ 
 

СEКЦЫЯ 1 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223) 
 

9:00 – 13:00Мадэратары: 
 

ДоўнарАляксандрБарысавіч,кандыдат гістарычных навук, загадчык 

аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск); 

Кітурка Ірына Фѐдараўна,кандыдат гістарычных навук,дацэнт 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна). 
 

1. Любая Алѐна Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск). 

Тэма даклада: «Гандляр і гандляры ў дыпламатычных адносінах паміж 

Крымскім ханствам і Вялікім Княствам Літоўскім у XV–першай палове 

XVI ст.» 
 

2. Любы Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада: «Гандляр падчас ваенных дзеянняў: на прыкладзе падзей 

пачатку XVI ст.  на мяжы Вялікага Княства Літоўскага». 
 

3. Голубеў Валянцін Фѐдаравіч,доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык аддзела гiсторыi Беларусi Сярэднiх вякоў i пачатку Новага 

часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада: «Ліст вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста 

лепельскім мяшчанам на дзесяцігадовую свабоду гандлю на тэрыторыі 

ВКЛ». 
 

4. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада: «Гандлѐвая праблематыка ў працы прадстаўнічых 

структур улады Вялікага Княства Літоўскага (апошняя трэць XVI ст.)». 
 

5. PilarczykPiotr Мilosz,doktоrhistorii, doktor Collegium Iuridicum 

Uniwersyteta im. Adama Mickiewicza (Poznań). 

Тэмадаклада: «Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec 

zagadnień handlowych». 

 

6. Скеп’ян Анастасія Анатольеўна,кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада:«Гандлева-банкаўскі дом Мантэлупі ў другой палове XVI– 

першая палова XVIІ стст.» 
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7. Хадыка Аляксей Юр’евіч, кандыдат мастацтвазнаўства(Мінск). 

Тэма даклада:«Гандлѐва-палітычныя зносіны Рэчы Паспалітай і 

Галандыі ў канцыXVI–XVII стст.: перадумова ўзнікнення "беларускага" 

шэдэўра Рэмбрандта». 
 

8. ДоўнарАляксандрБарысавіч,кандыдат гістарычных навук, загадчык 

аддзелакрыніцазнаўства і археаграфііІнстытута гісторыі НАН 

Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада:«Гандлѐвыя пошліны і акцызы ў Слуцку ў другой палове XVII ст.» 
 

9. Иоффе Эмануил Григорьевич,доктор исторических наук, профессор 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

М.Танка (Минск). 

Тема доклада: «Особенности и отличительные черты еврейской торговли 

на белорусских землях в ХVI–ХVIII вв.» 
 

10. Колабава Ірына Навумаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск). 

Тэма даклада: «Прыбыткова-выдатковыя кнігі Магілѐўскага магістрата 

як крыніца па гісторыі гандлю ў другой палове XVII – XVIII ст.» 
 

11. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі(Мінск).  

Тэма даклада: «Шляхі ўхілення ад выплаты мыта на тэрыторыі ВКЛ у 

пачатку XVIII ст. (паводле кніг Метрыкі ВКЛ)». 
 

12. Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, доцент 

Белорусского государственного экономического университета (Минск).  

Тема доклада: «Таможенные пошлины – источник формирования 

бюджета ВКЛ». 
Дыскусія 

 

 

14:00 – 16:30Мадэратары: 
 

Голубеў Валянцін Фѐдаравіч,доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык аддзелаІнстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск); 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 
 

1. Кітурка Ірына Фѐдараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна). 

Тэма даклада: «Справа па росшуку Іахіма Кліковіча, суперінтэнданта 

Юрборскай сплаўной каморы, як адлюстраванне праблем у арганізацыі 

мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.» 
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2. Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада: «Змены ў падаткаабкладанні гандлѐвай дзейнасці 

купецтва на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII–пачатку ХХ ст.» 
 

3. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск). 

Тэма даклада: «Падаткаабкладанне гандляроў і гандлѐвай дзейнасці 

(канец XVIII–першая палова ХІХ ст.)». 
 

4. Шаўчэня Міхаіл Міхайлавіч,кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітета, Гродзенскі філіял 

(Гродна). 

Тэма даклада: «Да праблемы першапачатковага накаплення капiталу 

купецтвам беларускіх губерняў у канцы ХVIII – першай трэці ХIХ ст.» 
 

5. СергачоўСяргей Аляксеевіч, доктар архітэктуры, прафесар, загадчык 

кафедры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітета (Мінск). 

Тэма даклада: «Важніца і мерніца – аб’екты архітэктуры гандлю XVIII–

ХІХ стст. на Беларусі». 
 

6. Трусаў Алег Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск). 

Тэма даклада: «Будынкі гандлѐвых радоў на Беларусі другой паловы 

XVIII–пачатку ХХ ст.» 
 

7. Елинская Марина Михайловна, кандидат исторических наук, сотруд-

ник департамента по архивам и делопроизводству Министерства юс-

тиции Республики Беларусь (Минск). 

Тема доклада: «Семантическое толкование и приемы формирования 

гербовых сюжетов, отражающих коммерческую деятельность городов 

Беларуси». 

 

Дыскусія
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СEКЦЫЯ 2 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 406) 

 

9:00 – 13:00 Мадэратары: 

 

Унучак Андрэй Уладзіміравіч,кандыдат гістарычных навук, загадчык 

аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск); 

Вароніч Таццяна Уладзіміраўна,кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск). 
 

1. Воронич Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

Белорусского государственного экономического университета(Минск).  

Тема доклада: «Фальсификация товаров в конце ХІХ – начале ХХ вв.» 
 

2. Латушкова Юлия Павловна,магистр гуманитарных наук,научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск). 

Тема доклада: «Городская пресса как источник по истории торговли 

Минска периода польской оккупации 1919–1920 гг.» 
 

3. Бароўская Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Усталяванне савецка-польскіх гандлѐвых адносін 

(сакавік – снежань 1922 г.)». 
 

4. Полетаева Наталья Ивановна, доктор исторических наук, профессор 

Белорусского государственного экономического университета (Минск). 

Тема доклада:«Социально-демографическая характеристика частных 

торговцев городов Белорусской ССР в условиях НЭПа». 
 

5. Шакун Светлана Васильевна, ведущий архивист Государственного 

архива Витебской области (Витебск). 

Тема доклада: «Становление государственной торговли на территории 

Витебской губернии в начальный период развития новой экономической 

политики (1921 год–июнь 1924 года)». 
 

6. Соловьянов Андрей Петрович, кандидат исторических наук, доцент, 

ученый секретарь Института истории НАН Беларуси (Минск). 

Тема доклада:«Торговая деятельность общества «Друг детей» и 

деткомиссий в Беларуси в 1920-ые годы». 

 

7. Бугаевіч Руслан Генадзьевіч, аспірант Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск). 

Тэма даклада: «Інтэнсіўнасць дарожнага руху у Заходняй Беларусі ў 

канцы 1920 – пачатку 1930 гг.» 
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8. Савіч Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст).  

Тэма даклада: «Гандаль на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1920–1930-я 

гады: стан і перспектывы даследавання». 
 

9. Лаўрэенка Ларыса Віктараўна, выкладчык Брэсцкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст).  

Тэма даклада: «Гандаль на тэрыторыі Палескага ваяводства ў 1921–

1939 гг.» 
 

10. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель Брестского государст-

венного университета им. А.С. Пушкина (Брест). 

Тема доклада: «Евреи в торговых отношениях западнобелорусского ре-

гиона (1921–1939гг.)». 
 

11. Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч,кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт,дырэктарІнстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Моладзь у спажывецкай кааперацыі Савецкай Беларусі  

20-х–30 гадоў ХХ ст.» 
 

12. Разуванава Ксенія Сяргееўна,кандыдат гістарычных навук, старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Развіццѐ кааперацыі і гандлю ў дзейнасці Беларускага 

інстытута гаспадаркі і культуры». 
 

Дыскусія 
 

14:00 – 16:30  Мадэратары: 
 

Літвін Аляксей Міхайлавіч,доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык 

аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Траццяк Сяргей Аляксандравіч,кандыдат гістарычных навук,загадчык 

аддзела Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 
 

1. Кривчиков Владислав Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы 

(Гродно). 

Тема доклада: «К вопросу о планировании работы системы военной 

торговли в ходе боевых действий накануне Великой Отечественной 

войны». 

2. Траццяк Сяргей Аляксандравіч,кандыдат гістарычных навук,загадчык 

аддзела навейшай гісторыі БеларусіІнстытута гісторыі НАН Беларусі 

(Мінск). 

Тэма даклада: «Беларуская ССР у 1939–1941 гг.: фінансы, гандаль і 

народны дабрабыт». 
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3. Варанкова Ірына Юр’еўна,старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада: «Некаторыя аспекты гісторыі рознічнага гандлю на 

тэрыторыі Беларусі напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны». 
 

4. Літвін Аляксей Міхайлавіч,доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 

адносінІнстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск). 

Тэма даклада: «Рыначны гандль на акупаванай тэрыторыі Беларусі 1941–

1944 гг.» 
 

5. Занько Евгения Юрьевна,преподавательБрестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина (Брест). 

Тема доклада: «Восстановление торгового хозяйства западного региона 

Беларуси в послевоенный период (1944–1950-е гг.)». 
 

6. Тимофеев Ростислав Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова (Витебск). 

Тема доклада: «Торговое обслуживание транспортников БССР (канец 

1943–1991 гг.)». 
 

7. Баюра Александр Николаевич, кандидат исторических наук, профессор 

Брестского государственного технического университета (Брест). 

Тема доклада: «”Карточки потребителя” как источник изучения истории 

торговли Беларуси». 
 

8. Несцяровіч Мікалай Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).  

Тэма даклада: «Гандаль і грашова-фінансавая сістэма БССР у 

эканамічных працэсах перыяду (1985–1991 гг.)». 
 

Дыскусія 
 

 

 

 

16:30 – 17:30 

Падвядзенне вынікаў. Закрыццѐ канферэнцыі 
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ 

 ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

за 2015 г. 
 

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут 

еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945)». 

16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацпрэсцэнтрам 

праведзена выязное прэс-мерапрыемства на тэму «Невядомыя старонкі 

гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі». 

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае 

даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае 

калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпломам «Топ-

10 вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і 

прыкладных даследаванняў за 2014 г.» 

23–24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім 

раѐнным выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: 

Калінкавічы і Калінкавіцкі край». 

23–24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 

універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. 

У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і 

дыпламатыі (1918 г.–пачатак ХХІ ст.)».  

24–25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным 

універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай 

імя Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем 

праведзена II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, 

генеалогія і культура (XV–XX стст.)». 

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 

Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам 

імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раѐна 

Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная 

маладзѐжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 

1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа». 

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі 

Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-

даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй 

Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам 

Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)». 
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14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 

даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе». 

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН 

Рэспублікі Арменія, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» 

праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія 

гісторыка-культурные адносіны.Традыцыі і сучаснасць». 

24-26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-

гадовы шлях развіцця». 

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным 

факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 

М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены 

Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь-ААН: 70 год разам». 

1–6 верасня 2015 г.дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі 

ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай 

акадэміі грамадскіх навук у Пекіне. 
3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-

ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута 

наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, 

кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, А.М. Касінец, 

дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь.  

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва 

ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі 

над мілітарыскай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)». 

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам 

Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім 

гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук 

Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.» 
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых 

даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» 

(навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 

падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага 

народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар 

гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

В.В. Даніловіч), задання 1.1.02. «Фарміраванне і функцыяніраванне сацыяльных, 

палітычных, эканамічных, этнакультурных і канфесійных структур у эпоху Сярэдніх 

вякоў і пачатку Новага часу» (навуковыя кіраўнікі – кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт А.І. Груша; кандыдат гістарычных навук А.Б. Доўнар). 



 


