


 
ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

Адрас: Мінск, вул. Акадэмічная, 1 
 

28 чэрвеня 2018 г. 
 

9  – 10  Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 00 00 

10  – 11 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне 00 30 

11  – 12  Перапынак 30 00 

12  – 14  Праца секцый 00 30 

14  – 15  Перапынак 30 00 

15  – 17  Праца секцый 00 30 

17  – 18  Падвядзенне вынікаў канферэнцыі 30 00 

 
Рэгламент:  даклады на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін 

даклады на секцыях – 15 хвілін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
вул.Акадэмічная, 1, 4 паверх, канцэртная зала) 

  
Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных 

навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, члена-
карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара гістарычных 
навук, прафесара Кавалені Аляксандра Аляксандравіча  

 
Прывітальнае слова дырэктара Дэпартамента па архівах і 

справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Кураша Віктара 
Іосіфавіча 

 
Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Даніловіча 
Вячаслава Віктаравіча 

 
Прывітальнае слова дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва 

Беларусі Яцэвіча Дзмітрыя Уладзіміравіча 
 
Прэзентацыя навуковага выдання «ДЛЯ ЛЕПШОЕ ТВЕРДОСТИ…»: 

пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391–1566 гг.)» (намеснік 
дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч) 

 
ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

 
Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Доўнар 
Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Дакументы Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі як крыніцы па гісторыі населеных пунктаў 
Беларусі XVI–XVIII стст.». 

 
Папко Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

дэпутат, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 



Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, 
Беларусь). «Матэрыялы па гісторыі Беларусі ХІХ ст. у Федэральным архіве 
г. Кобленц і Цэнтральным архіве рода Гогенлоэ ў Нойнштайне (Германія): 
перспектывы даследавання і вяртання». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАЦА СЕКЦЫЙ 
 

Секцыя І 
ГІСТОРЫЯ АРХІЎНАЙ СПРАВЫ 

(Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я.Коласа НАН Беларусі,  
вул. Сурганава, 15, каб. 110 (інфармацыйна-выставачны цэнтр) 

12  – 1400 30 

 
Мадэратары: 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага 

факультэта БДУ 
Антановіч Зінаіда Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта БДУ 
 
Бераставы Глеб Андрэевіч, вядучы архівіст аддзела старажытных 

актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). 
«Заканадаўчыя дакументы ў архівах Полацка XV–XVII стст.: практыкі 
захоўвання і выкарыстання». 

 
Латушкін Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (г.Мінск, Беларусь), «Архіў Вялікага Княства 
Літоўскага: тэрміналагічны аспект праблемы». 

 
Дзярновіч Кацярына Пятроўна, старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела дакументазнаўства Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай справы, (г.Мінск, Беларусь). «Актуальные 
вопросы изучения хранения документов в Великом Княжестве Литовском в 
XVIII веке». 

 
Антановіч Зінаіда Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Вопісы спраў Магілёўскай 
рымска-каталіцкай кансісторыі як крыніца па даследаванні справаводства і 
архіўнай справы». 

 
Мартынава Наталія Валер’еўна, вядучы навуковы супрацоўнік 

аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц Нацыянальнага гістарычнага музея 



Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Музейны лёс архіва Слуцкага 
Свята-Троіцкага Трайчанскага манастыра». 

 
Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). 
«Стан архіўнай справы ў Беларусі ў 1830-я гг. паводле матэрыялаў рэвізіі 
актавых і метрычных кніг». 

 
Пазднякоў Валерый Сямёнавіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай справы, (г.Мінск, Беларусь). «Справы 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў 1835–1855 гг.: цяжкое дваццацігоддзе». 

 
Афанасьева Таццяна Юр’еўна, дырэктар Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Беларусі ў г.Гродна, (г.Гродна, Беларусь). «Архивный 
фонд рода Слизеней». 

 
Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Першыя законы аб архівах 
БССР у 20-я гады ХХ ст.».  

 
Кулінок Святаслаў Валянцінавіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела інфармацыі і выкарыстання дакументаў Беларускага 
дзяржаўнага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі, Скамарошчанка 
Міхаіл Мікалаевіч, загадчык аддзела публікацый Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «К вопросу об организации 
делопроизводства в Белорусском штабе партизанского движения в 
сентябре-декабре 1942 года». 

 
Кульба Вольга Васільеўна, намеснік загадчыка аддзела навукова-

тэхнічнай апрацоўкі дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Участие начальника отдела фондов ЦГИА 
БССР в г.Минске Тамары Леонтьевой в VII Международном конгрессе 
архивов в Москве в 1972 г.». 

 
 
 
 

Секцыя ІІ 
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА: ДАКУМЕНТЫ XIV–XIX СТСТ. 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 207) 
12  – 1400 30 

 
Мадэратары: 

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі  
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ 
 
Гагуа Руслан Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Палескага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, (г.Пінск, Беларусь). «Акт мірнай дамовы ў Белзе ад 6 снежня 
1392 года як гістарычная крыніца». 

 
Іванова Людміла Сяргееўна, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

старажытных актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Яўрэйская абшчына Слуцка ў другой палове ХVІІ ст. 
паводле актавых кніг». 

 
Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Прывілей 
Слуцку 1792 г. на правы "вольнага горада"». 

 
Шуміліна Вольга Анатольеўна, доктар мастацтвазнаўства, 

прафесар кафедры тэорыі музыкі Львоўскай нацыянальнай музычнай 
акадэміі імя М.В.Лысенкі, (г.Львоў, Украіна). «Роль национальных 
исторических архивов в изучении творческой биографии музыкантов ХVIII 
века».  

 
Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

рэктар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы (г. Гродна, 
Беларусь). «Крыніцы па гісторыі станаўлення дзяржаўнай мытнай службы 
Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVIII ст.: класіфікацыя, 
аналіз». 

 
Глінскі Яўген Станіслававіч, магістр гістарычных навук, вядучы 

навуковы супрацоўнік аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага 



гістарычнага архіва Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Справы аб дваранскім 
паходжанні з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі як 
крыніца па гісторыі зямянскага насельніцтва Слуцкага і Капыльскага 
княстваў». 

 
Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Дакументы Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі па гісторыі падаткаабкладанні на тэрыторыі 
Беларусі (канец XVIII – першая палова XIX ст.)». 

 
Дзянісаў Уладзімір Мікалаевіч, галоўны архівіст – загадчык 

сектара выставачнай дзейнасці аддзела выкарыстання дакументаў і 
інфармацыі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (г. Мінск, 
Беларусь). «Тастамент і асабістыя дакументы мастака Валенція Ваньковіча 
ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі». 

 
Мяньчэня Сяргей Віктаравіч, старшы выкладчык кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага аграрнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Сістэма яўрэйскіх 
малельных школ і дамоў у ХІХ – пачатку ХХ стст. на тэрыторыі Віцебскай 
губерні паводле архіўных матэрыялаў». 

 
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Метрычныя кнігі і спісы парафіян 
сібірскіх касцёлаў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі як 
крыніцы па гісторыі ссылкі ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг.». 

 
Чарвінская Вольга Уладзіміраўна, загадчык аддзела выкарыстання 

дакументаў і інфармацыі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 
(г. Мінск, Беларусь). «Документы фондов учебных заведений Витебской 
губернии как генеалогический источник». 

 
Кароль Маргарыта Міхайлаўна, магістр гістарычных навук, 

аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
(г.Мінск, Беларусь). «Праблематыка міжканфесійных пераходаў у другой 
палове ХІХ – пачатка ХХ стст.: перспектывы даследавання на матэрыялах 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі». 

Секцыя ІII 
БЕЛАРУСІКА Ў АРХІВАХ ЗАМЕЖЖА 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
вул.Акадэмічная, 1, 4 паверх, канцэртная зала) 

12  – 1400 30 

 
Мадэратары: 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч,  доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, 

намеснік дырэктара НГАБ 
 
Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Carolina Redidiva: архіўная 
беларусістыка і літуаністыка XVI—XVII стст. у зборах Бібліятэкі 
Упсальскага Універсітэта (Швецыя)». 

 
Жлутка Алесь Анатольевіч, кандыдат філалагічных навук, вядучы 

навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). 
«Дакументы прамоцыі Францішка Скарыны на доктара медыцыны з архіваў 
Падуі і рэканструкцыя тэксту яго дыплома». 

 
Панамароў Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела старажытных актаў Цэнтральнага 
дзяржаўнага гістарычнага архіва Украіны, (г. Кіеў, Украіна). «Беларусь в 
годы войны 1648–1654 гг.». 

 
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, 

намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Матэрыялы генеральных візітацый манастыроў 
Літоўскай правінцыі базыльянскага ордэна XVIII ст. у фондах Аўстрыйскай 
нацыянальнай бібліятэкі». 

 
Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Мемарыялы Брэста і Камянца 
1792 г. як крыніцы па гісторыі гарадскога самакіравання». 



 
Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры бізнес-камунікацый Інстытута Бізнесу Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Падзеі 1812 года ў 
Беларусі ў святле французскіх дакументаў Дзяржаўнага імператарскага 
сакратарыяту: чаканні і рэчаіснасць». 

 
Заблоцкая Таццяна Міхайлаўна, аспірант кафедры гісторыка-

культурнай спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай 
школы, (г.Мінск, Беларусь). «Дакументы па гісторыі Ордэна піяраў 
Літоўскай правінцыі канца XVII – першай паловы XІХ ст. у архівах 
Беларусі, Літвы і Расіі». 

 
Лаўроўская Ірына Барысаўна, доктар гісторыі мастацтва ў галіне 

архітэктуры і ўрбаністыкі, навуковы кіраўнік фонду “European Urban 
Institute”, (г.Варшава, Польшча). «Касцёлы і кляштары Берасця XVII–
XVIII ст. у актах луцкіх і берасцейскіх біскупаў у Дыяцэзіяльным архіве ў 
Седльцах». 

 
Яраш Аляксандр Вячаслававіч, старшы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», 
(г.Нясвіж, Беларусь). «Крыніцы па гісторыі прыватных войск Радзівілаў 
XVIII ст. у архівах Беларусі і Польшчы». 

 
Снапкоўскі Юрый Мікалаевіч, намеснік загадчыка аддзела 

публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 
(г. Мінск, Беларусь). «Сямейны архіў мінскага губернатара Валерыя 
Чарыкава ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Самарскай вобласці». 

 
Любы Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
(г.Мінск, Беларусь). «Беларусіка ў фондах асабістага архіва Аляксандра 
Гейштара». 

 
 
 
 
 
 

Секцыя ІV 
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА: ДАКУМЕНТЫ XХ СТ. 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 207) 
15  – 1700 30 

 
Мадэратары: 

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі  
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, 

прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін 
гісторыка-філалагічнага факультэта  МагДУ імя А.А. Куляшова 
 
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, 

прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін 
гісторыка-філалагічнага факультэта  Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, (г.Магілёў, Беларусь). «Крыніцы па 
вывучэнні гісторыі педагагічных устаноў Беларусі ў пачатку ХХ ст. (на 
прыкладзе Магілёўскага настаўніцкага інстытута)». 

 
Маслоўскі Яўген Валер’евіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Крыніцы па сацыяльна-
эканамічным становішчы фабрычна-заводскіх рабочых беларускіх губерняў 
у 1907–1914 гг.». 

 
Рындзін Сяргей Мікалаевіч, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Борьба с "немецким засильем" в белорусских 
губерниях в годы Первой мировой войны (по материалам Национальных 
исторических архивов Беларуси в Минске и Гродно)». 

 
Дзьячкоў Алег Уладзіміравіч, старшыня грамадскага аб’яднання 

«Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» г.Магілёва, (г.Магілёў, 
Беларусь). «Дакументы Дзяржаўнага архіва Магілёўскай вобласці аб жыцці 
і дзейнасці артысткі і педагога Паўліны Мядзёлкі». 

 
Вішнеўскі Ілья Аляксеевіч, вядучы архівіст аддзела публікацый 

Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Архивы 
епархиальных управлений Белорусской обновленческой церкви 1922–



1935 гг.: формирование, состав документов и их информационный 
потенциал». 

 
Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, 

галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Неизвестное научное наследие Константина 
Поликарповича – новый источник для изучения палеолита Беларуси и 
сопредельных регионов». 

 
Дзядзюля Дар'я Аляксандраўна, магістр гістарычных навук, 

аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
(г.Мінск, Беларусь). «Дзейнасць органаў савецкай улады на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі  ў верасні 1939 – чэрвені 1941 гг. па дакументах 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь». 

 
Агеенка Таццяна Мікалаеўна, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

выкарыстання дакументаў і інфармацыі Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Документы по истории национально-
государственного строительства в Беларуси в архивном фонде “Институт 
истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б”». 

 
Мяснікоў Максім Раманавіч, намеснік загадчыка аддзела 

фарміравання Нацыянальнага архіўнага фонду Беларускага дзяржаўнага 
архіва кінафотафонадакументаў”, (г.Дзяржынск, Беларусь). «Альбом 
ваеннага лётчыка Мікалая Кучэўскага як крыніца па гісторыі савецкай 
авіяцыі». 

 
Сыцько Кірыл Валер’евіч, аспірант аддзела крыніцазнаўства і 

археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Дакументы парафіяльных устаноў Рымска-каталіцкага 
Касцёла ў Беларусі другой паловы ХХ ст. як гістарычная крыніца».  

 
Елінская Марына Міхайлаўна, вядучы рэферэнт аддзела 

арганізацыйнай работы, інфармацыі і выкарыстання дакументаў 
Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі 
Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Архивные документы о 
награждениях БССР, ее областей и городов, как отражение боевой и 
трудовой истории белорусского народа». 

Секцыя V 
СУЧАСНЫЯ АРХІЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ 

(Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я.Коласа НАН Беларусі,  
вул. Сурганава, 15, каб. 110 (інфармацыйна-выставачны цэнтр) 

15  – 1700 30 
Мадэратары: 

Гардзіенка Наталля Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, 
намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 

мастацтва 
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела публікацыі дакументаў НГАБ 
 
Бяляўскі Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Па той бок жыцця: архіў як "могілкі 
документаў", ці антрапалагічны аналіз прасторавай семантыкі паняцця 
"архіў"». 

 
Жаўняркевіч Рыгор Сцяпанавіч, начальнік аддзела арганізацыйнай 

работы, інфармацыі і выкарыстання дакументаў Дэпартамента па 
архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, 
(г.Мінск, Беларусь). «Расширение доступа к документам государственных 
архивов Республики Беларусь: проблемы и пути решения». 

 
Сівохін Генадзь Аляксандравіч, старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела інфармацыйных камп’ютарных тэхналогій Беларускага навукова-
даследчага цэнтра электроннай дакументацыі, Мяцеліца Кірыл Ігаравіч, 
малодшы навуковы супрацоўнік аддзела аўтаматызацыі архіўных 
тэхналогій Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай 
дакументацыі, (г.Мінск, Беларусь). «Метадалагічныя аспекты рэалізацыі 
другой ступені Сістэмы адкрытага доступу да дакументаў Нацыянальнага 
архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь». 

 
Гардзіенка Наталля Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, 

намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва, (г.Мінск, Беларусь). «Да пытання экспертызы каштоўнасці 



дакументаў беларускай эміграцыі ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-
музея літаратуры і мастацтва». 

 
Баравік Віталь Уладзіміравіч, загадчык аддзела навукова-архіўных 

фондаў Музея-архіва народнай культуры Украінскага Палесся Дзяржаўнага 
навуковага цэнтра абароны культурнай спадчыны ад тэхнагенных 
катастроф, (г.Кіеў, Украіна). «Музей-архив народной культуры 
Украинского Полесья: особенности формирования архивного фонда 
документов, найденных в покинутых населенных пунктах зоны 
отчуждения». 

 
Крыўдзюк Юлія Іосіфаўна, навуковы супрацоўнік экспазіцыйнага 

аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, 
Беларусь). «Узаемадзеянне музеяў і архіваў у галіне захавання і прэзентацыі 
гісторыка-культурнай спадчыны». 

 
Комлева Таццяна Рыгораўна, галоўны бібліятэкар сектара 

захавання газетнага фонда аддзела захавання спецыялізаваных фондаў 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Твердахлебава Юлія Барысаўна, 
загадчык аддзела захавання спецыялізаваных фондаў Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі (г.Мінск, Беларусь). «Восполнение  газетного  фонда 
 Национальной  библиотеки  Беларуси  как 
необходимое    условие    обеспечения    сохранности    отечественного 
документного наследия». 

 
Шамонін Георгій Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік аддзела 

навукова-архіўных фондаў Музея-архіва народнай культуры Украінскага 
Палесся Дзяржаўнага навуковага цэнтра абароны культурнай спадчыны ад 
тэхнагенных катастроф, (г.Кіеў, Украіна). «Некоторые вопросы архивного 
описания исследовательских собраний этнографических аудиодокументов и 
создания научно-справочного аппарата к ним». 

 
Беразоўская Вольга Васільеўна, старшы навуковы супрацоўнік 

Дзяржаўнага навуковага цэнтра абароны культурнай спадчыны ад 
тэхнагенных катастроф, (г.Кіеў, Украіна). «Особливості описування 
архівної колекції документів втрачених територій Чорнобильської зони 
відчуження». 

 
Іванова Вольга Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, (г.Мінск, Беларусь). «Вусныя ўспаміны 
жыхароў беларускай вёскі аб падзеях другой паловы ХIX – пачатку ХХ ст.». 

Секцыя VІ 
АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ І СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ 

ГІСТАРЫЧНЫЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  

вул.Акадэмічная, 1, 4 паверх, канцэртная зала) 
15  – 1700 30 

 
Мадэратары: 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, 
намеснік дырэктара НГАБ  

Урублеўскі Вадзім Валер’евіч, кандыдат гістарычных навук, 
галоўны архівіст – загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі 

аддзела публікацыі дакументаў НГАБ 
 
Безмацерных Дар’я Аляксандраўна, магістр гістарычных навук, 

вядучы архівіст аддзела старажытных актаў Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Ад паперні да актавай 
кнігі: лагістыка папяровага справаводства ў Браслаўскім земскім судзе 
першай трэці XVII ст.». 

 
Волкаў Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Атрыбуцыя калекцыі 
малюнкаў сярэдзіны XVII ст. з архіва Радзівілаў». 

 
Шылай Вольга Уладзіміраўна, намеснік загадчыка аддзела 

старажытных актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Да пытання атрыбуцыі і класіфікацыі вокладак 
актавых кніг XVII ст. з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі». 

 
Лаўрык Юрый Мікалаевіч, магістр тэалогіі, вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, (г.Мінск, Беларусь). «Тэкставы 
склад Тураўскай мінеі са збораў Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь». 

 
Фёльдвары Шандор, навуковы супрацоўнік Венгерскай Акадэміі 

навук, выкладчык Дэбрэцэнскага ўніверсітэта (г. Дэбрэцэн, Венгрыя). 



«Маргіналіі кніг, выдадзеных у друкарнях Вільні, Еўя і Супрасля ў XVII ст., 
як крыніца па гісторыі кніжнага гандлю і культуры ўніяцкай царквы». 

 
Кабрынец Валерый Арсеньевіч, загадчык аддзела па навукова-

асветніцкай рабоце Музея Беларускага Палесся, (г.Пінск, Беларусь). «К 
вопросу о русских монетных номиналах на территории Беларуси в XVI–
XVII вв. по данным письменных источников». 

 
Колабава Ірына Навумаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў, (г.Мінск, Беларусь). «Матэрыялы 
фонда канцылярыі генерал-губернатара Віцебскага, Магілёўскага і 
Смаленскага аб дзейнасці фальшываманетчыкаў у сярэдзіне ХІХ ст.». 

 
Латушкова Юлія Паўлаўна, магістр гуманітарных навук, навуковы 

супрацоўнік аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). 
«Материалы по обращению бон Гомельского городского самоуправления из 
фондов Национального исторического архива Беларуси». 

 
Любая Алёна Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, (г.Мінск, Беларусь). 
«Рэвiзiя татарскіх маёнткаў Яна Кірдзея 1631 года: праблемы даследвання і 
падрыхтоўкі да друку». 

 
Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела генеалогіі, геральдыкі і 
нумізматыкі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
(г.Мінск, Беларусь). «Матэрыялы з калекцыі графа Канстанціна 
Ажароўскага ў нясвіжскіх зборах князёў Радзівілаў». 

 
Урублеўскі Вадзім Валер’евіч, кандыдат гістарычных навук, 

галоўны архівіст – загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі 
аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі, (г.Мінск, Беларусь). «Зменлівасць беларускіх сялянскіх 
прозвішчаў у Мінскай губерні (канец XVIII – пачатак ХХ ст.)». 

 
ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  

вул.Акадэмічная, 1, 4 паверх, канцэртная зала) 
17  – 1830 00 

 


