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24 кастрычніка 2013 г. 
Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6, каб. 4



 
Пасяджэнне Круглага стала: 

10.00 – 17.00 

 

ВЯДУЧЫЯ: Ю. Л. Казакоў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 

А. Ул. Любы, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 

САКРАТАР: С. А. Ганчарэнка, магістрант гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

Дзянісава Алена Рыгораўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Фарміраванне 
структуры Праваслаўнай царквы на беларускіх землях у X–XIII ст.” 

Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ. “Формы 
матэрыяльнага забеспячэння царкоўнай арганізацыі Старажытнай Русі 
на прыкладзе Полацкай і Тураўскай епархій”. 

Емяльянаў Сяргей Пятровіч, аспірант кафедры гісторыі гісторы Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “«Я буду на баку конунга…» 
Палітыка і рэлігія на Еўрапейскай Поўначы XI – XII ст.” 

Дыскуссія 

 

Казаков Юрый Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры 
гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Рэлігійная 
сітуацыя на беларускіх землях у канцы XV – пачатку XVII ст. і адносіны 
да яе сялянства” 

Любый Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Святасць 
дынастыі як прынцып асвячэнне дзяржавы (casus ВКЛ XIII – XVI ст.)” 



Афанасенка Юрый Юр’евіч, дырэктар бібліятэкі Інстытуту тэалогіі БДУ імя 
св. Кірылы і св. Мяфодыя. “Дакументы па гісторыі ўзаемаадносін свецкіх і 
царкоўных уладаў ВКЛ з Канстанцкім саборам”  

Любая Алёна Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторыка-культурнай спадчыны РІВШ “Адносіны Праваслаўнай і 
Каталіцкай цэркваў да ісламу ў ВКЛ у канцы XV – пачатку XVI ст.” 

Дыскуссія 

 

Воронин Васіль Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. "Заснаванне і 
дзейнасць першага бернардынскага кляштара ў Полацку (1498-1563 гг.)" 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Да 
пытання аб удзеле Праваслаўнай царквы ў працы парламенцкай 
сістэмы ВКЛ (канец XVI ст.)” 

Глінскі Яўген Станіслававіч, аспірант кафедры гісторыі гісторы Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ "Адлюстраванне былой 
канфесійнай прыналежнасці магнацкіх і шляхецкіх родаў у гістарычнай 
традыцыі XVI-XVII ст." 

Ганчарэнка Сяргей Аляксандравіч, магістрант гістарычнага факультэта БДУ. 
"Погляд на рэлігіі і канфесіі Мікалая Крыштофа Радзівіла "Сіроткі " (на 
прыкладзе "Перагрынацыя...") 

Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, аспірант кафедры гісторыі гісторы 
Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. "Стаўленне царквы да 
астраноміі і астралогіі ў ВКЛ у XIV - XVII ст. " 

Дыскуссія 

 

Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторы Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Канфесіянальная палітыка 
імператара Паўла I”. 

Сосна Уладзімір Аркадьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторы Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Закрыццё 



каталіцкіх манастыроў і ліквідацыя іх землеўладання ў Беларусі і Літве 
(30-ыя гг. ХІХ ст.)” 

Карпечанка Ганна Аляксандраўна, аспірант кафедры гісторыі гісторы 
Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Жыццё і дзейнасць 
віленскага біскупа Юрыя Тышкевіча”. 

Ягораў Аляксей Львовіч, аспірант кафедры гісторыі гісторы Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. “Удзел святароў у сялянскім 
хваляванні Полацкага намесніцтва 1794 г.” 

Дыскуссія 

 

Падвядзенне вынікаў Круглага стала 

 

Прэзентацыя новага фармату Клуба па актуальным пытанням кафедры 
гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў: 

Seminarium “Прастора ВКЛ / Prastora.wkl” 

на 2013-2014 вучэбны год 

“Асобы ў гісторыі – Гісторыя праз асобу” 

Першая тэма для абмеркавання: 

31 кастрычніка а 18 гадзіне  

Любы Андрэй Уладзіміравіч “Канструяванне дынастыі Ягелонаў у працах 
Оскара Халецкага” 

 


