
 

 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

Гістарычны факультэт 
 

 

Міжнародная навуковая канферэнцыя  

 

САЦЫЯЛЬНЫЯ СТРУКТУРЫ  

Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ:  

ІНДЫВІДУАЛЬНАЕ І КАЛЕКТЫЎНАЕ ВЫМЯРЭННЕ 

прымеркаваная да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

 

ПРАГРАМА 

 

 

  

 

Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6 

 

6-7 чэрвеня 2019 г. 



 

АРГКАМІТЭТ 

Міжнароднай навуковай канферэнцыі  

“Сацыяльныя структуры ў Вялікім Княстве Літоўскім: індывідуальнае і 

калектыўнае вымярэнне” прымеркаванай да 25-годдзя кафедры  

гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

 

Сустаршыні 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта БДУ, доктар 

гістарычных навук, прафесар 

Брыгадзін Пётр Іванавіч, дырэктар Інстытута бізнэсу БДУ, доктар гістарычных 

навук, прафесар  

Сябры Аргкамітэта 

Аўш Мар’юш, доктар габілітаваны, прафесар, Люблінскі ўніверсітэт імя 

М. Складоўскай-Кюры; віцэ-старшыня Люблінскага геральдычнага таварыства 

Валяньскі Філіп, доктар габілітаваны, прафесар, Вроцлаўскі ўніверсітэт 

Казакоў Юрый Леанідавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 

сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Малюгін Алег Іванавіч, намеснік дэкана па навуковай рабоце і міжнароднаму 

супрацоўніцтву гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

Сосна Уладзімір Аркадзевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 

сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Шніп Макар Аляксандравіч, дырэктар Ліцэя БДУ, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт 

Адказны сакратар 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 

сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  



 

ПЛАН РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

6 чэрвеня 2019 г. (чацвер) 

 

9:00-10:00 – рэгістрацыя ўдзельнікаў (аўд. №3) 

 

10:00-12:00 – Пленарнае пасяджэнне (аўд. №45 – Аўдыторыя імя Ул. Пічэты) 

 

12:00-13:00 – Перапынак на каву  

 

13:00-17:40 – секцыйныя пасяджэнні  

(секцыя 1 у аўд. №45 і секцыя 2 у аўд. №23) 

 

15:30-16:00 – перапынак на каву (аўд. №3) 

 

 

7 чэрвеня 2019 г. (пятніца) 

 

10:00-14:00 – секцыйныя пасяджэнні 

(секцыя 3 у аўд. №45 і секцыя 4 у аўд. №23) 

 

11:30-12:00 – перапынак на каву (аўд. №3) 

 

14:00 – падвядзенне вынікаў Канферэнцыі (аўд. №45 – Аўдыторыя 

імя Ул. Пічэты) 

 

 

Рэгламент: пленарныя даклады – 20 хвілін; секцыйныя – 15 хвілін 

  



 

 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

 

Уступнае слова 

 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта БДУ, 

доктар гістарычных навук, прафесар  

 

Шупляк Пётр Аляксеевіч, прафесар кафедры гісторыі новага і навейшага часу 

БДУ; доктар гістарычных навук, прафесар 

 

Пленарныя даклады 

 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык Цэнтра спецыяльных гістарычных 

навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 

навук, прафесар 

Вялікае Княства Літоўскае ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці 

 

Сосна Уладзімір Аркадзевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.  

Сацыяльна-палітычныя ўмовы стварэння кафедр гісторыі Беларусі БДУ і 

эвалюцыя праблематыкі іх даследавання 

 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ у 

1994–2019 гг. у асобах і лічбах 

 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; Казакоў Юрый Леанідавіч, дацэнт кафедры 

гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт.  

Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў: 

перспектывы развіцця 

 

  



 

 

 

Секцыя 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, МЕТАДАЛОГІЯ І НАРАТЫЎ ВЯЛІКАГА 

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА З ПУНКТУ ГЛЕДЖАННЯ 

ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ БЕЛАРУСІ ХХІ СТ. 

 

Мадэратары секцыі – А.М. Латушкін і А.М. Сцебурака  

 

Панэль 1.  

Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Старажытнаруская спадчына ў сацыяльнай структуры Вялікага Княства 

Літоўскага: традыцыі і навацыі 

 

Варонін Васіль Аляксеевіч, загадчык аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў 

і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт.  

Постаць Вітаўта ў айчынных і замежных крыніцах XV–XVI стст. 

(параўнаўчы аспект) 

 

Карев Дмитрий Владимирович, профессор кафедры дизайна Гроднского 

государственного университета имени Я. Купалы, доктор исторических наук, 

профессор; Дудько Анастасия Дмитриевна, доцент кафедры английской 

филологии Гроднского государственного университета имени Я. Купалы, 

кандидат исторических наук. 

Великое Княжество Литовское: общество и государство в 

восточнославянских историографических традициях новейшего времени 

 

Евстратьев Олег Игоревич, доцент кафедры историко-культурного наследия 

Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических 

наук. 

Большое в малом или малое в большом? Мир-системный подход в 

историографии истории Речи Посполитой Великого Княжества 

Литовского: границы применимости глобально-исторической оптики в 

изучении локальных кейсов 

 

 

 

 



 

Панэль 2 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства БДУ, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Арыгіналы актаў добраахвотнага падпарадкавання ўладароў зямель 

Усходняй Еўропы вялікім князям літоўскім у XV ст.: архіўны лёс і сучаснае 

месца захоўвання 

 

Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, загадчык навукова-даследчага адзела 

кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт 

Рукапісныя крыніцы па палітычных і сацыяльна-эканамічных працэсах у 

Вялікім Княстве Літоўскім у зборы навукова-даследчага адзела 

кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

 

Калечиц Инна Леонидовна, доцент кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории БГПУ имени М. Танка, кандидат исторических наук, 

доцент.  

«В конце концов, человек начинает писать на стенах…»: полоцкие 

граффити XII–XX вв. и проблема их возникновения 

 

Крыцук Раман Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзелу нумізматыкі, 

археалогіі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.  

Скарб літоўскіх грыўняў з пад в. Турэйск Шчучынскага раёну з фондаў 

Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (увядзенне ў 

навуковы абарот) 

 

Панэль 3 

Гагуа Руслан Борисович, доцент кафедры историко-культурного наследия 

Полесского государственного университета, кандидат исторических наук, 

доцент.  

Генрих фон Плоцке и Давид Городенский в противостоянии Великого 

княжества Литовского и Тевтонского ордена во время похода 

крестоносцев на Новогрудок осенью 1314 года 

 

Дзярновіч Алег Іванавіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Штурм замка Піленай у 1336 г.: нямецкая хранікарная традыцыя, 

калектыўны суіцыд і раннедзяржаўныя структуры ў Жамойці XIV ст. 

 



 

Емельянаў Сяргей Пятровіч, магістар гістарычных навук. 

Інтэрпрэтацыя полацка-літоўскіх ўзамадачыненняў у эпоху Сярэднявечча 

ў сучаснай масавай беларускай гістарыяграфіі 

 

Падбярозкін Філіп Дзмітрыевіч, аспірант гістарычнага факультэта БДУ, 

магістар гістарычных навук. 

«Детям нашего смиренья»: полоцкий архиепископ как медиатор 

православия в Ливонии в XV – начале XVI веков 

 

Панэль 4. 

Дзянісава Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Грыбко 

Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. 

Хрысціянскае асветніцтва скрозь прызму біяграфікі 

 

Паршанкоў Аляксандр Андрэевіч, студэнт гістарычнага факультэта БДУ. 

Прытча пра таленты ў самапрэзентацыі усходнеславянскіх перапісчыкаў 

і друкароў кірылічных кніг 

 

Казакоў Леанід Юр’евіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу БДУ, магістар гістарычных навук. 

Павел Лойка як даследчык аграрнай гісторыі Беларусі. 

 

  



 

 

 

Секцыя 2. ПАЛІТЫЧНЫ НАРОД, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ЭЛІТЫ І ІНСТЫТУТЫ 

ЎЛАДЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА XVI–XVII СТ. 

 

Мадэратары секцыі – У.А. Падалінскі і Г.В. Дзербіна 

 

 

Панэль 1. 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Палітычная эліта Менскага павета ў другой палове XVI –пачатку XVII 

ст.: персанальны склад 

 

Кудрявцева Регина-Елизавета Антоновна, ассистент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Российская Федерация). 

Органы шляхетского самоуправления Великого княжества Литовского 

как каналы социальной коммуникации шляхты в XVI в. 

 

Верамейчык Аліна Яўгенаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Особенности правового положения сословий и социальных категорий 

населения Несвижской ординации в конце XVI – начале XVII вв. 

 

Дзербіна Галіна Вячаславаўна, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.  

Гісторыка-культурны кантэкст прававой культуры Вялікага Княства 

Літоўскага XV–XVI ст. 

 

 

Панэль 2. 

 

Ганчарэнка Сяргей Аляксандравіч, магістар гісторыі.  

Шлюбныя стратэгіі сенатарскіх родаў Вялікага Княства Літоўскага ў 

другой палове XVI – пачатку XVII ст. як інструмент вывучэння 

структуры вышэйшага саслоўя дзяржавы 

 



 

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, дацэнт кафедры грамадскіх навук 

Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт. 

Людзі ўлады ці ўладара: кадравая палітыка Уладзіслава Вазы ў ВКЛ 1633–

1648 гг. 

 

Глінскі Яўген Станіслававіч, загадчык сектара рэдакцыйна-выдавецкай 

падрыхтоўкі аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага 

архіва Беларусі, магістар гістарычных навук. 

Уключэнне баяр і мяшчан у зямянскую супольнасць маёнтка Магільна 

Новагародскага ваяводства ў XVII–XVIII ст. 

 

Віцько Дзмітрый Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук.  

Галоўны Трыбунал ВКЛ 1699 г. 

 

Панэль 3 

Салей Сяргей Міхайлавіч, Гродзенскае абласное грамадскае аб'яднанне 

маладых навукоўцаў ВІТ, магістр медыявістыкі.  

Гародня ў ліпені 1567 года: цэнтр ці перыферыя? 

 

Карпечэнко Ганна Аляксандраўна, супрацоўнік кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. 

Генеалагічныя дрэвы роду Тышкевічаў 

 

Богданович Татьяна Владимировна, научный ассистент Института истории 

Латвии Латвийского университета, докторант (Латвия). 

Этническое самосознание немецкого дворянства в контексте полонизации 

Княжества Инфлянтского XVII–XVIII вв. 

 

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і 

археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 

Сацыяльнае становішча замкавых баяр Паўднёва-Усходняй Беларусі (па 

матэрыялах другой паловы XVI ст.) 

 

Панэль 4. 

Безмацерных Дар'я Аляксандраўна, вядучы архівіст Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Беларусі, магістар гістарычных навук.  

Канфлікты лакальнай шляхецкай супольнасці Браслаўскага павета 

пачатку XVII ст. у святле земскай судовай сістэмы 



 

 

Стахно Ніна Валер'еўна, выкладчык кафедры грамадскіх навук Ліцэя БДУ, 

магістар гістарычных навук. 

Іерархія шляхецкіх каштоўнасцей паводле пахавальных казанняў XVII–

XVIII ст. 

 

 

 

  



 

7 чэрвеня 2019 г. 

 

Секцыя 3. САЦЫЯЛЬНЫЯ СТРУКТУРЫ, СТРАТЭГІІ І КАРПАРАЦЫІ 

РАННЯГА НОВАГА ЧАСУ НА ТЭРЫТОРЫІ ВЯЛІКАГА 

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

 

Мадэратары секцыі – Н.Ул. Сліж і А.А. Любая  

 

Панэль 1. 

Любая Алёна Аляксандраўна, прафесар кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Імамы / малы ў татарскай супольнасці Вялікага Княства Літоўскага ў 

другой палове XVI – першай трэці XVII ст.: маёмасны і сацыяльны статус 

 

Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі 

Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук. 

Міграцыя маскоўскіх служылых людзей у Вялікае Княства Літоўскае з 

перспектывы push-pull тэорыі 

 

Давыдава Анастасія Уладзіміраўна, выкладчык кафедры класічнай філалогіі; 

аспірант кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта 

БДУ. 

Канструяванне сімвалічнай прасторы ў дыярыушы Г. Пельгрымоўскага 

"Пасольства да вялікага князя Маскоўскага” 

 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта , кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт.  

Гаспадарская рада, рэгенцкі савет ці вялікакняжацкі двор: casus Вялікага 

Княства Літоўскага 1440-х гг. 

 

Панэль 2. 

Сліж Наталля Уладзіміраўна, БІП Інстытут правазнаўства, Гродзенская філія, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Рамесніцкія структуры Гародні ў другой палове XVI ст. 



 

Пруднікаў Аляксандр Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, магістар гістарычных навук.  

Этнасацыяльныя супольнасці ў гарадах і мястэчках каталіцкай царквы на 

тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне XVII – XVIII ст. 

 

Каўн Сяргей Барысавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства БДУ. 

Традыцыйнае грамадства Вялікага Княства Літоўскага ў люстэрку 

гаспадарчых апісанняў XVI–XVIII ст. 

 

Казанцаў Яўген Яўгенавіч, аспірант кафедра гісторыка-культурнай спадчыны 

Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы. 

Млынары як сацыяльная група ў Вялікім Княстве Літоўскім 

 

Панэль 3 

Можейко Анна Николаевна, PhD in History, ведущий архивист отдела 

публикации документов Национальный исторический архив Беларуси. 

Духовенство Евангелическо-реформатской церкви ВКЛ: необходима ли 

была литовская библия в середине XVII века? 

 

Дзям'ян Павел Леанідавіч, магістрант кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. 

Адаптыўныя стратэгіі насельніцтва ВКЛ ў перыяд вайны 1654–1667 гг.: 

формы і матывацыя 

 

Панель 4. 

Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук. 

Валачобнае і каляда: ад ахвяравання да павіннасці 

 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Сацыяльны аспект пахавальнай абраднасці насельніцтва Паўночнай 

Беларусі ХIV–ХVIII ст. 

 

Алексеюк Дар’я Аляксандраўна, магістрант кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. 

Апякунская і фундатарская дзейнасць прадстаўнікоў роду Забярэзінскіх у 

XV – сярэдзіна XVI ст. 

 



 

Грузицкий Юрий Леонтьевич, доцент кафедры финансов Белорусского 

государственного экономического университета, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Частный ипотечный кредит в Великом Княжестве Литовском. 

 

  



 

 

 

Секцыя 4. ЦАРКОЎНАЯ ПАЛІТЫКА І САЦЫЯЛЬНЫЯ СТРАТЭГІІ НА 

ЗЕМЛЯХ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

 

Мадэратары секцыі – М. Аўш і Д.В. Лісейчыкаў  

 

Панэль 1. 

Аўш Мар’юш, доктар габілітаваны, прафесар, Люблінскі ўніверсітэт імя 

М. Складоўскай-Кюры 

Litewska prowincja zakonu Pijarów jako środowisko naukowe i literackie 

 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага 

гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 

«Вечная памяць Русі»: асабовы склад Літоўскай правінцыі базыльянскага 

ордэна ў XVIII ст. 

 

Гарковіч Наталля Віктараўна, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістар 

філасофскіх навук. 

Межы цярпення і літасці да нядбайных святароў дэкана кс. Б. 

Гуторскага, афіцыйнага вуніяцкага візітатара Падляскага дэканата ў 

другой палове XVIII ст. 

 

Булаты Павал Юр’евіч, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 

Інстытута менеджменту спорту і турызму, кандыдат гістарычных навук. 

Каталіцкі касцёл у гарадскім асяроддзі Ляхавічаў другой паловы XVIII 

стагоддзя 

 

Панэль 2 

Дземiдовiч Алена Васiльеўна, дацэнт кафедры мiжнародных адносiн БДУ, 

кандыдат гiстарычных навук 

Адносiны Рэчы Паспалiтай з Расiйскай дзяржавай: украiнская 

гiстарыяграфiя пытання  

 

Дернович Екатерина Петровна, отдел документоведения БелНИИДАД, 

магистр исторических наук. 

Актовая книга в правовой культуре Великого Княжества Литовского в 

XVIII в. 



 

 

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры паліталогіі Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Пазіцыя шляхты беларускіх зямель ВКЛ адносна падаткаў і 

падаткаабкладання ў час панавання Станіслава Аўгуста Панятоўскага 

(па матэрыялах інструкцый шляхецкіх сеймікаў) 

 

Марозава Святлана Валянцінаўна, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Я Купалы, доктар гістарычных навук, прафесар 

Арганная культура ўніяцкай царквы Беларусі (другая палова XVII ст. –  

1830-ыя гг.) 

 

Панэль 3 

Лугаўцова Святлана Леанідаўна, дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Шлюбныя паводзіны шляхты Лепельскага павета на мяжы XVIII–XIX ст. 

 

Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі. 

Гісторыя мяшчанства Гародні ў XVIII ст. 

 

Апончык Ксенія Мікалаеўна, студэнтка гістарычнага факультэта БДУ 

Гродненская губерния: организация управления социально-культурной 

сферой. 

 
  



 

ДЛЯ КАНТАКТНЫХ ДАДЗЕНЫХ 
 


