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(Мінск, 27—28 верасня 2011 г.)

27—28 верасня 2011 г. на гістарычным факультэце БДУ праходзіла
Рэспубліканская навукова�практычная канферэнцыя маладых навукоў�
цаў «Актуальныя праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі», арганізава�
ная Саветам маладых навукоўцаў гістарычнага факультэта БДУ. Канфе�
рэнцыя была прысвечана 20�годдзю абвяшчэння незалежнасці Рэс�
публікі Беларусь і 90�годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У працы канферэнцыі ўзялі ўдзел каля ста маладых даследчыкаў з БДУ,
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Акадэміі кіравання пры Прэзі�
дэнце Рэспублікі Беларусь, БДПУ імя Максіма Танка, БДТУ, МДЛУ, Ма�
гілёўскага, Гродзенскага, Брэсцкага, Полацкага дзяржаўных універсітэ�
таў, музеяў, галіновых даследчых устаноў, шэрагу дзяржаўных органаў.

На пленарным пасяджэнні з прывітальнымі словамі да ўдзельнікаў
канферэнцыі звярнуліся першы прарэктар БДУ прафесар М. А. Жураў�
коў, дэкан гістарычнага факультэта БДУ С. М. Ходзін, дырэктар Інсты�
тута гісторыі НАН Беларусі В. В. Даніловіч. З пленарнымі дакладамі
выступілі І. І. Пляхімовіч, В. С. Макарэвіч, А. А. Яноўскі, Т. Д. Герновіч,
якія падзяліліся з удзельнікамі канферэнцыі сваімі даследаваннямі аб
суверэнітэце і прававым развіцці Беларусі, беларускай складаючай у
дзейнасці першых гісторыкаў БДУ, этапах станаўлення беларускай дзяр�
жаўнасці, праблематыцы беларускіх культурных каштоўнасцей, якія
апынуліся за межамі Рэспублікі Беларусь.

Далейшая праца канферэнцыі прайшла ў шасці секцыях: «Гісторыя
Беларусі: праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці»,
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«Усеагульная гісторыя», «Гісторыя ўсходніх, заходніх і паўднёвых сла�
вян», «Археалогія Беларусі», «Гістарыяграфія, крыніцазнаўства, архіва�
знаўства, метадалогія гісторыі», «Этналогія, этнаграфія, музейная спра�
ва». Прадстаўленыя даклады не толькі далі маладым даследчыкам маг�
чымасць падзяліцца сваімі навуковымі вынікамі з калегамі і прызнанымі
прафесіяналамі, але і засведчылі, што даследаванні маладых беларускіх
гісторыкаў працягваюць і развіваюць склаўшыяся гістарычныя школы,
у заўважнай ступені прысвечаны цікавай і значнай у кантэксце сучас�
ных грамадскіх працэсаў праблематыцы, маюць міжнародна значнае
гучанне.

28 верасня 2011 г. у межах канферэнцыі прайшло пасяджэнне круг�
лага стала «Рэспубліка Беларусь: развіццё беларускай дзяржаўнасці на
сучасным этапе», у якім прынялі ўдзел маладыя даследчыкі з розных
устаноў і вядомыя навукоўцы (А. Г. Каханоўскі, У. Я. Казлякоў, Л. А. Му�
рашка, В. І. Мянькоўскі, М. У. Смяховіч, С. М. Ходзін). Былі абмерка�
ваны актуальныя праблемы вывучэння найноўшай гісторыі беларускай
дзяржаўнасці, тэндэнцыі развіцця гістарычнай навукі ў сучаснай Бела�
русі, разгледжаны дыскусійныя пытанні станаўлення прэзідэнцкай фор�
мы праўлення ў Беларусі, развіццё дзяржаўнага суверэнітэту ва ўмовах
глабалізацыі і іншыя пытанні.

Па выніках канферэнцыі было вырашана зрабіць форумы маладых
гісторыкаў традыцыйнымі.

Больш падрабязна са зместам прадстаўленых дакладаў можна пазна�
ёміцца ў зборніку матэрыялаў, які быў апублікаваны па выніках канфе�
рэнцыі.

А. М. Назаранка, намеснік старшыні Савета
маладых навукоўцаў гістарычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

МІЖНАРОДНАЯ  НАВУКОВА�ПРАКТЫЧНАЯ
КАНФЕРЭНЦЫЯ  «АКТУАЛЬНЫЯ  ПРАБЛЕМЫ
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА  АЙЧЫННАЙ  ГІСТОРЫІ»

(Віцебск, 6—7 кастрычніка 2011 г.)

6—7 кастрычніка 2011 г. на гістарычным факультэце ўстановы адука�
цыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава» адбылася
Міжнародная навукова�практычная канферэнцыя «Актуальныя праб�
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лемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі», арганізаваная сумесна з
Віцебскім абласным краязнаўчым музеем і Дзяржаўным архівам Віцеб�
скай вобласці. Канферэнцыя была прысвечана 450�годдзю віцебскага
гарадскога права і 100�годдзю выдання першай кнігі зборніка Віцебскай
вучонай архіўнай камісіі «Полоцко�Витебская старина».

У рабоце навуковага форума прынялі ўдзел даследчыкі з Беларусі,
Расіі, Украіны, Польшчы, Казахстана, Латвіі, Ізраіля. Усяго было заяў�
лена 113 дакладаў. У межах канферэнцыі праведзена пленарнае пася�
джэнне, працавалі чатыры секцыі: «Крыніцы па гісторыі Беларусі і су�
седніх зямель XI—XVIII стст.», «Крыніцы па гісторыі Усходняй Еўропы
канца XVIII — пачатку ХХ ст.», «Крыніцы па гісторыі Найноўшага часу»,
«Крыніцы па гісторыі культуры. Музейныя прадметы і калекцыі як кры�
ніцы. Гістарыяграфічныя крыніцы». Прадстаўленыя даклады адлюстра�
валі апошнія вынікі крыніцазнаўчага пошуку навукоўцаў. Абмяркоўваўся
шырокі спектр пытанняў, звязаных з канкрэтнымі крыніцамі па гісторыі
Беларусі і замежных краін, а таксама праблемы тэорыі крыніцазнаўства.
Да пачатку канферэнцыі рэдакцыйна�выдавецкім аддзелам УА «ВДУ імя
П. М. Машэрава» выдадзены зборнік матэрыялаў дакладаў 1.

Для ўдзельнікаў канферэнцыі была арганізавана шырокая культур�
ная праграма: госці пазнаёміліся з залай рэдкай кнігі навуковай біблія�
тэкі Віцебскага дзяржуніверсітэта, агледзелі гістарычны цэнтр Віцебс�
ка, наведалі экспазіцыі Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, Мас�
тацкага музея і Дома�музея Марка Шагала.

Госці далі высокую ацэнку навуковаму ўзроўню і арганізацыі канфе�
рэнцыі. Правядзенне форума спрыяла пашырэнню навуковых кантак�
таў, стварыла магчымасці для развіцця супрацоўніцтва. Было прынята
рашэнне зрабіць канферэнцыю «Актуальныя праблемы крыніцазнаў�
ства» ў Віцебску рэгулярнай і праводзіць яе раз у два гады.

А. М. Дулаў, дацэнт кафедры гісторыі Бе�
ларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П. М. Машэрава, кандыдат гістарыч�
ных навук

1 Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі: матэрыялы міжнарод�
най навукова�практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450�годдзю віцебскага гарадскога
права і 100�годдзю выдання першай кнігі зборніка «Полоцко�Витебская старина», Віцебск,
6—7 кастр. 2011 г. / Віцеб. дзярж. ун�т; рэдкал.: А. М. Дулаў (адк. рэд.) [і інш.]. Віцебск :
УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2011.


