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9.00-9.30  Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі / Rejestracja uczestników konferencji / Registration of 

conference participants 

 

Пленарнае пасяджэнне: 

9.30-10.00  Прывітальнае слова дырэктара SEW Е. Маліцкага ды кіраўніка ЦБС праф. А. Краўцэвіча / 

Słowo powitalne Dyrektora SEW J. Malickiego oraz kierownika CSB A. Krautsewicha. 

 

І панэль (part) (10.00 – 11.30): 

рэгламент: выступ з рэфератам / czas wystąpień / time limit – 15 хвілін 

Мадэратар Алесь Смалянчук / moderator A. Smalianchuk 

 

Аляксандр Краўцэвіч / Krautsewich A., доктар гістарычных навук. Традыцыя айчыннай дзяржаўнасці ў 

беларускай гістарыяграфіі / Tradycja rodzimej państwowości w białoruskiej historiografii / National state in 

the Belarusian historiography tradition. 

 

Яўген Мірановіч/ Mironowich J., доктар гістарычных навук, прафесар. Міф БНР як кампанент ідэі 

незалежнай дзяржаўнасці ў беларускім руху ХХ ст. / Mit BRL jako komponent idei niezależnej 

państwowości w ruchu białoruskim XX w. / BLR’s myth as a component of the idea of an independent state in 

the Belarusian movement of the 20-th century. 

 

Генадзь Семянчук / H. Semianchuk, кандыдат гістарычных навук. Полацкае княства/зямля ў беларускіх 

нацыянальных гістарычных нарацыях часоў БНР / Księstwo Połockie/ ziemie połockie w historycznych 

narodowych narracjach białoruskich czasów BRL / Polotsk Duchy/ land in Belarusian national historical texts 

BNR’s period. 

 

Антон Сайфуллаеў / Anton Saifullayeu, дактарант Гістарычнага інстытуту ВУ Другаснасць ідэялогіі ці пра 

тое, як тэкст падпарадкаваў аўтара (гісторыка). Беларускі прыклад / Wtórność ideologii czyli o tym 

jak tekst podporządkował autora (historyka). Przykład białoruski / Secondary nature of ideology or how the 

text has subjected the author (historical). Belarusian example 

 

 

Дыскусія / Dyskusja (discussion) 



 

Перапынак на каву / Przerwa na kawę (coffee break) (15 хвілін) 

 

ІІ панэль (part) (11.45 – 13.30): 

Мадэратар Алесь Краўцэвіч / moderator A. Krautsewich 

 

Святлавна Сяльверстава / Sialvestrava S., доктар гістарычных навук, прафесар.  Асаблівасці 

летазлічэння як элемент дзяржаўнага суверэнітэта беларускіх земляў (14-21 стст). / Wyjątkowość 

chronologii jako element państwowej suwerenności białoruskich ziem XIV-XXI w. / Features chronology as 

an element of state sovereignty of the Belarusian lands 14-21 century. 

 

Вячаслаў Швед / V. Shved, доктар гістарычных навук, прафесар. ВКЛ часоў вайны 1812 года / Szwied 

W.W. WKL w czasach wojny 1812 roku / Grand Duchy of Lithuania during the 1812 year war.  

 

Іна Соркіна / I. Sorkina, кандыдат гістарычных навук. У пошуку Айчыны: жыхары беларускіх 

мястэчак у эпоху нацыяналізмаў к. 19-п. 20 ст. / Sorkina I.W. W poszukiwaniu ojczyzny: mieszkańcy 

białoruskich miasteczek w epoce nacjonalizmów od końca XIX do początku XX w. / In search of the 

Fatherland: the inhabitants of Belarusian shtetles in the era of nationalism (end the 19th - the beginning of the 

20th centuries). 

 

Ігар Кузьмініч / Kuźminicz I. Паняцце беларускі народ VS народы Беларусі ва ўстаўных дакументах 

БНР і ідэя беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці / Pojęcie „naród białoruski” kontra „narody 

Białorusi” w dokumentach założycielskich  BRL i idea białoruskiej państwowości narodowej / The concept of 

the Belarusian people VS the people of Belarus in the BNR statutory documents and the idea of the Belarusian 

statehood. 

Дыскусія / Dyskusja (discussion) 

 

 

Абед / Obiad (dinner) (13.30-14.30) 

 

ІІІ панэль (part) (14.30-16.00): 

Мадэратар Вячаслаў Швед / moderator V. Shved 

Андрэй Чарнякевіч / A. Charniakevich, кандыдат гістарычных навук.  Структура кіраўнічых ворганаў 

БНР 1918-1925 гг. / Struktura organów kierowniczych BRL 1918-1925 r. / The structure of the governing 

bodies of BNR. 

Йоанна Героўская Каллаўр / Joanna Gierowska-Kałłaur, доктар гістарычных навук. Месца і роля 

кіраўнікоў беларускага руха ў нямецкай палітыцы часоў Першай Сусветнай вайны (1915-1918). / 

Miejsce i rola liderów białoruskich w polityce niemieckiej w czasie I WW (1915-1918) / Place and role of 

Belarusian leaders in German politics during the First World War (1915-1918). 

Генадзь Сагановіч / Sahanowicz H., кандыдат гістарычных навук.  Абвяшчэнне дзяржаўнай 

незалежнасці Беларусі на стронках нямецкай “Газеты 10-й Арміі” / Ogłoszenie niepodległości 

Białorusi na łamach “Zeitung der 10. Armee”. / H. Sahanovich The proclamation of state independence of 

Belarus in the pages of the German “Zeitung der 10. Armee”.  

Аляксандр Смалянчук / Smalianchuk A., доктар гістарычных навук, прафесар. Раман Скірмунт і 

"нямецкі напрамак" знешняй палітыкі БНР (сакавік - лістапад 1918 г.). / Roman Skirmuntt i 

„kierunek niemiecki” polityki zagranicznej BRL (marzec-listopad 1918 r.). / Roman Skirmunt and the 

"German direction" of BNR foreign policy (march - november 1918). 

Дыскусія / Dyskusja (discussion) 

 

Перапынак на каву / Przerwa na kawę (coffee break) (15 хвілін)  

 

ІV панэль (part) (16.15 – 17.45): 

Мадэратар Андрэй Чарнякевіч / moderator Charniakievich A. 



Сяргей Токць / Tokć S., доктар гістарычных навук. Сацыяльная база беларускага нацыянальнага руху 

на Гродзеншчыне ў 1919-1923 гг. / Baza społeczna białoruskiego ruchu narodowego na Grodzieńszczyźnie w 

1919-1923 r. / Social base of the Belarusian national movement in the Grodno region 1919-1923. 

Павел Абламскі / Ablamski P., магістр, дактарант IH PAN. Беларускі рух у Палескім ваяводстве II Рэчы 

Паспалітай / Ruch białoruski w województwie poleskim II Rzeczypospolitej / Belarus movement in Polesye 

province of interwar Poland. 

 

Тадэўш Гавін / Gawin T., PhD. Узаемаадносіны паміж польскім падполлем і беларускім 

нацыянальным рухам падчас нямецкай акупацыі 1941-1944. / Wzajemne stosunki pomiędzy polskim 

podziemiem i białoruskim ruchem narodowym w czasach okupacji niemieckiej 1941-1944. / The relationship 

between the Polish underground and the Belarusian national movement during the German occupation of 1941-

1944. 

 

Юрый Грыбоўскі / Grzybowski J., доктар гістарычных навук. Беларускі незалежніцкі лагер на Захадзе 

пасля Другой сусветнай вайны. / Białoruski obóz niepodległościowy na Zachodzie po zakończeniu II wojny 

światowej. / Belarusian independent camp in the West after the Second World War. 

 

Максім Руст / Rust M., магістр. Наратыў сучасных кіроўных эліт і контрэліт у стасунку да БНР як 

пачатку беларускай незалежнасці. / Narracja współczesnych elit rządzących i kontrelit wobec BRL jako 

zalazka białoruskiej niepodległości. / Narrative of today's leading elites and counterelite about BNR as the 

beginning of the Belarusian Independence. 

 

Дыскусія / Dyskusja (discussion) 

 

17.45-18.00   Падвязенне вынікаў канферэнцыі / Podsumowanie i zamknięcie konferencji / Closing of the 

conference 

 


