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А

сэнсаванне мінулага –
падмурак для будучага
Актуальныя даследаванні
Інстытута гісторыі НАН Беларусі
Аб’ектыўны паказ мінулага з’яўляецца мэтай гістарычнай
навукі. Пры гэтым адна з найважнейшых задач айчынных
гісторыкаў – фарміраванне гістарычнай свядомасці беларускага
народа як комплексу асэнсаваных ведаў і ўяўленняў аб гісторыі,
поглядах, традыцыях і культуры продкаў. Грамадзяне краіны,
якія ведаюць сваю гісторыю, здольны на патрыятычнае стаўленне
да яе культурных і духоўных каштоўнасцей, на сапраўднае адчуванне
пачуцця гонару продкамі, што тысячагоддзямі жылі, змагаліся
і стваралі на гэтай зямлі.
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А

сэнсаванне гісторыі краіны і наро
да пачынаецца з ведання мінулага
сваёй малой радзімы, той мясцовасці,
дзе нарадзіўся, працуеш, жывеш. У зга
даным кантэксце вельмі важна тое, што

2018–2020 гады па рашэнні Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі мы
правядзём пад знакам Года малой радзімы
[1]. Гэта адкрывае выдатную магчы
масць для кожнага грамадзяніна яшчэ
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раз звярнуцца да традыцый і культуры
продкаў, што з’яўляецца неабходнай умо
вай захавання пераемнасці пакаленняў і
ўмацавання духоўнага стрыжня народа,
які, як і дрэва, не можа жыць без сваіх
каранёў.
Для паспяховага ўвасаблення ў су
часнае жыццё лепшых традыцый гіста
рычнага мінулага беларускага народа
неабходна іх агучваць, папулярызаваць,
даносіць да шырокіх мас насельніцтва
краіны. Актуальнай і запатрабаванай
з’яўляецца мэтанакіраваная сістэмная
праца і ўзаемадзеянне ў гэтым кірунку
сям’і, устаноў адукацыі, дзяржаўных
органаў, гісторыкаў, грамадства, СМІ.
Дзейнасць Інстытута гісторыі НАН
Беларусі накіравана не толькі на арга
нізацыю фундаментальных і прыкладных
навуковых даследаванняў, але і на забес
пячэнне захавання і папулярызацыю на
цыянальнага гісторыка-культурнага зда
бытку. Даследаванні вучоных інстытута,
многія вынікі якіх не маюць аналагаў у
айчыннай і замежнай гістарычнай наву
цы, ажыццяўляюцца на аснове шырокага
комплексу археалагічных матэрыялаў і
архіўных дакументальных крыніц, у
адпаведнасці з прынцыпам гістарызму
і нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі
Рэспублікі Беларусь, фарміруюць улас
на беларускі погляд на гісторыю краіны
і гістарычны светапогляд беларускага на
рода, садзейнічаюць умацаванню белару
скай дзяржаўнасці [2; 3, с. 189–193; 4].
Сёння будынак моцнай Беларусі
ўзводзіцца, з аднаго боку, на падмурку
развіцця канкурэнтаздольнай эканомікі,
а з другога – на аснове ўласных гісторыка-культурных традыцый і каштоў
насцей, здольных не толькі супрацьста
яць агрэсіўнаму наступу чужародных
дамінант, але і захоўваць, развіваць
беларускую ідэнтычнасць. Да ліку такіх
каштоўнасцей належыць перш за ўсё бе
ларуская дзяржаўнасць.
Айчынныя даследчыкі павінны па
глыбляць і аргументаваць забеспячэнне
гістарычнай правамернасці беларускай
дзяржаўнасці, што вельмі важна для
адстойвання нацыянальна-дзяржаўных
інтарэсаў Рэспублікі Беларусь у сусвет

най супольнасці, захавання духоўных і
матэрыяльных гісторыка-культурных
каштоўнасцей нашага народа, умаца
вання міжнароднага прэстыжу белару
скай дзяржавы ў свеце. Таму ў Інстытуце
гісторыі НАН Беларусі вялікая ўвага на
даецца асэнсаванню гісторыі беларускай
дзяржаўнасці на ўсіх этапах яе эвалюцыі
праз арганічнае злучэнне доследнапрактычных напрацовак археолагаў з
абстрактна-лагічнымі высновамі на
вукоўцаў.
Калектывам вучоных інстытута на
чале з А.А. Каваленем, В.В. Даніловічам,
М.У. Смяховічам распрацавана і аб
грунтавана канцэпцыя гісторыі бела
рускай дзяржаўнасці, вызначаны яе
гістарычныя і нацыянальныя формы.
Сфармулявана прынцыпова новая трак
тоўка дэфініцыі «дзяржаўнасць» як па
тэнцыяльнай здольнасці этнанацыянальнай супольнасці і яе эліты (палітыч
най, эканамічнай, навуковай, культур
най), якая забяспечвае права і магчы
масць працяглага самастойнага гіс
тарычнага існавання і развіцця. Прычым,
калі асаблівасцю гістарычных форм
дзяржаўнасці на беларускіх землях была
поліэтнічнасць, то ў нацыянальных фор
мах закладзены беларускі нацыянальны
кампанент. Ужо выдадзена ўнікальная
калектыўная манаграфія «Гісторыя бе
ларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII –
пачатку ХХІ ст.» у 2 кнігах [5; 6]. На завяр
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шальнай стадыі знаходзіцца падрыхтоўка
да выдання «Истории белорусской госу
дарственности» ў 5 кнігах (ад першапа
чатковага засялення тэрыторыі Беларусі
да сучаснасці). Новая канцэпцыя апра
бавана на шэрагу знакавых навуковых
форумаў. Калектывам інстытута ўнесена
прапанова аб выкладанні ў ВНУ краіны
курса гісторыі беларускай дзяржаўнасці,
якая зараз выйшла на стадыю практыч
най рэалізацыі.
За апошнія гады акадэмічнымі ву
чонымі адкрыты і даследаваны сотні
археалагічных аб’ектаў па ўсёй краіне,
уведзены ў навуковы абарот сотні ра
ней невядомых дакументальных крыніц,
што дало магчымасць не толькі значна
пашырыць тэматычныя сюжэты наву
ковых даследаванняў, але і ўдакладніць
ранейшыя звесткі па многіх праблемах
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі [7; 8,
с. 63–105; 9, с. 92–119].
Праведзены шырокамаштабныя вы
ратавальныя (ахоўныя) археалагічныя
даследаванні ў зонах будаўніцтва Гро
дзенскай, Полацкай і Віцебскай ГЭС, Бе
ларускай АЭС, дарог і газаправодаў, Не
жынскага калійнага камбіната, другой
Мінскай кальцавой аўтадарогі, а таксама
падчас добраўпарадкавання абласных і
раённых цэнтраў краіны і іншых аб’ектаў.
З 2012 года адлічваецца правядзен
не штогадовай беларуска-французскай

археалагічнай экспедыцыі на месцы
пераправы войскаў Напалеона цераз
раку Бярэзіну ў 1812 годзе ў рамках
супрацоўніцтва з Цэнтрам напалеонаў
скіх даследаванняў (Парыж, Францыя) і
Інстытутам ядзерных даследаванняў ЛаўэЛанжэвена (Грэнобль, Францыя). Упер
шыню ў айчыннай археалагічнай навуцы
на працягу 2012–2013 гадоў цалкам дасле
давана ўнутраная пляцоўка гарадзішча
мілаградскай культуры каля в. Обчын
Любанскага раёна, зафіксавана звыш
1400 гаспадарчых і жылых пабудоў, ачагоў,
пахавальных комплексаў, вызначана
храналогія і этапы ўзвядзення гарадзішча,
на 2018 год запланавана вывучэнне яго
абарончых умацаванняў па ўсім перымет
ры. Працягваюцца даследаванні старажытнасцей сярэднедняпроўскай культуры ў Падняпроўі, атрыманы ўнікальныя
касцяныя і бурштынавыя артэфакты паў
ночна-беларускай культуры на паселішчы
Асавец Бешанковіцкага раёна.
У Аршанскім Падняпроўі на тэрыторыі
Друцкага археалагічнага комплексу
выяўлены ўнікальны курган XII стагоддзя
з вельмі рэдкім калектыўным адначасо
вым пахаваннем 38 прадстаўнікоў роз
ных сацыяльных слаёў, у якім спалучаюц
ца элементы язычніцтва і хрысціянства.
Упершыню каля в. Баруны Смаргонскага
раёна адкрыты і даследаваны грунтавы
могільнік другой паловы ХІІІ – XIV ста
годдзя, выяўлены пахаванні паводле
абраду крэмацыі, мячы, коп’і, баявыя
сякеры, элементы даспехаў і рыштунку
вершнікаў, упрыгажэнні з каляровага
металу. Каля в. Кульнёва Расонскага
раёна ўстаноўлена дакладнае месцазна
ходжанне крэпасці XVI стагоддзя «Сокал»
і даследаваны дзве жылыя пабудовы,
частка брамы 1566–1579 гадоў, выяўлены
ўнікальныя і дакладна датаваныя касця
ны крыж, медны кацёл, рэшткі зброі і
амуніцыі, манеты. Даследаваны рэшткі
падмуркаў палаца Святаполк-Мірскіх –
апошніх уладальнікаў Мірскага замка.
Найбольш важнае навуковае значэнне і
шырокі грамадскі рэзананс набылі пад
водныя даследаванні Жаберскага замка ў
Драгічынскім раёне, праведзеныя сумес
на з дайвінг-цэнтрам «Марскі Пегас».
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У навуковых публікацыях археолагаў
і антраполагаў інстытута на новым
узроўні раскрыты пытанні першапа
чатковага асваення людзьмі прастораў
Беларусі ў палеаліце і мезаліце, матэры
яльнай і духоўнай культуры старажыт
ных насельнікаў нашай краіны [10],
асаблівасці храналогіі і перыядызацыі
этнакультурных працэсаў, пачынаючы
ад жалезнага веку і Вялікага перасялен
ня народаў да рассялення на тэрыторыі
Беларусі славян [11; 12], станаўлення і
развіцця беларускай дзяржаўнасці; пацверджаны славянскія вытокі беларусаў.
Акадэмічнымі антраполагамі пад
кіраўніцтвам В.У. Марфінай упершы
ню рэканструявана аблічча малалетня
га прадстаўніка полацкай княжацкай
дынастыі Рагвалодавічаў, чые астанкі
былі выяўлены археолагамі на чале з
В.М. Ляўко ў кургане XII стагоддзя ў Друц
ку (Талачынскі раён). Антраполагі так
сама высветлілі асаблівасці біялагічнай
і культурнай адаптацыі насельніцтва
Беларусі да змен навакольнага асярод
дзя, характэрныя рысы антрапалогіі
старажытнага і сучаснага насельніцтва
Полацкай зямлі.
У год святкавання 500-годдзя кніга
друкавання вядучым навуковым су
працоўнікам аддзела крыніцазнаўства
і археаграфіі А.А. Жлуткам знойдзены
дакументы, якія дазволілі ўдакладніць
час паступлення Ф. Скарыны ў Кракаўскі
ўніверсітэт: канец сакавіка – пачатак
красавіка 1505 года, а не 1504 год, як
лічылася дагэтуль. Выяўлены два раней
невядомыя дакументы Сімяона Скарыны,
сына Ф. Скарыны, адзін з якіх – аўтограф
з яго ўласнаручным подпісам. Знойдзе
ны таксама аўтограф і выява асабістай
пячаткі беларускага гуманіста Васіля
Цяпінскага.
Калектывам вучоных на чале з ака
дэмікам М.П. Касцюком праведзены
комплексныя даследаванні шматграннай
гісторыі г. Навагрудка са старажытнага
часу да сучаснасці, яго станаўлення і
развіцця, а таксама ролі горада як аднаго
з найважнейшых дзяржаваўтваральных
цэнтраў на беларускіх землях – першай
сталіцы ВКЛ. Раскрыта яго ваенна-
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палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і
духоўна-культурнае значэнне для сучас
най Беларусі, што знайшло адлюстра
ванне ва ўнікальнай калектыўнай ма
награфіі [13].
Археолагамі на чале з В.Л. Лакізам
і А.В. Вайцяховічам выяўлены і сістэ
матызаваны раней невядомыя помнікі
славянскай гісторыка-культурнай спад
чыны Беларусі (комплекс Васілеўшчы
на), праведзены іх археалагічныя дас
ледаванні, што дало магчымасць рэкан
струяваць гістарычныя падзеі, лад жыцця
і быту ў X–XII стагоддзях, канкрэтыза
ваць этапы засялення беларускіх зямель
славянамі [14].
Выяўлены і даследаваны археалагічны
комплекс Кардон Віцебскага Падзвіння –
унікальны для Усходняй Еўропы помнік
VIII–X стагоддзяў, які на 200 гадоў ста
рэйшы за шырока вядомае Гнёздава
пад Смаленскам. Матэрыялы комплек
су даказваюць удзел варагаў у развіцці
гандлёва-эканамічнага патэнцыялу
рэгіёна, раскрываюць яго шырокія
міжнародныя сувязі і вядучую ролю ў
фарміраванні дняпроўска-ловацкага
адрэзку шляху «з варагаў у грэкі» на
ранняй стадыі (IX – сярэдзіна X стагод
дзя) стварэння дзяржаўных структур ва
ўсходніх славян.
Сапраўднае адкрыццё зроблена наву
ковым супрацоўнікам аддзела захавання
і выкарыстання археалагічнай спадчы
ны Г.М. Бяліцкай. У 2016–2017 гадах у
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 На раннеславянскім
паселішчы каля
в. Бярэжцы
Жыткавіцкага раёна
Гомельскай вобласці

ГОД М А Л О Й РА Д З І М Ы

Жыткавіцкім раёне выяўлены самыя ста
ражытныя на сённяшні дзень славянскія
матэрыялы, якія датуюцца ІV стагоддзем
н. э. і сведчаць, што славяне з’явіліся на
тэрыторыі Беларусі на 200 гадоў раней,
чым лічылася дагэтуль. Гэта дасягнен
не ўвайшло ў топ-10 НАН Беларусі за
2017 год.
За апошнія гады вучонымі Інстытута
гісторыі НАН апублікавана больш
як 200 манаграфій, зборнікаў наву
ковых прац, падручнікаў, вучэбных і
вучэбна-метадычных дапаможнікаў,
зборнікаў дакументаў і матэрыялаў,
атласаў, археаграфічных і даведачнаінфармацыйных выданняў, некалькі ты
сяч навуковых артыкулаў і тэзісаў канфе
рэнцый, энцыклапедычных і навуковапапулярных артыкулаў. Шэраг выданняў
з’яўляюцца гонарам Рэспублікі Беларусь
і ўносяць значны ўклад у фарміраванне
гістарычнай самасвядомасці беларускага
народа, яны атрымалі прызнанне шыро
кай айчыннай і замежнай грамадскасці,
не маюць аналагаў у свеце.

Праз прызму
рэгіянальнай гісторыі
Інстытут гісторыі актыўна арганізуе
і штогод праводзіць звыш дзесяці на
вуковых мерапрыемстваў у розных
рэгіёнах Рэспублікі Беларусь з мэтай
шырокай папулярызацыі найноўшых

даследаванняў вучоных па рэгіянальнай
гісторыі. Такія мерапрыемствы накі
раваны на выхаванне гістарычнай
самасвядомасці і патрыятызму, любові
да роднага краю, развіцця рэгіянальнага
і міжнароднага турызму. У канферэнцы
ях прымаюць удзел не толькі вучоныя,
але і настаўнікі, навучэнцы, музейныя
работнікі, краязнаўцы. Вопыт такіх
форумаў неацэнны, паколькі дапамагае
спецыялістам на месцах лепш арыента
вацца ў сучасных гуманітарных даследа
ваннях, прымяняць атрыманыя веды на
практыцы.
Толькі ў 2017 годзе знакавыя рэгія
нальныя канферэнцыі адбыліся ў Свісла
чы і Карэлічах Гродзенскай вобласці,
Мсціславе Магілёўскай вобласці, Рэчыцы
і Рагачове Гомельскай вобласці, Шуміліне
Віцебскай вобласці. У верасні 2017 года
ў Слуцку была праведзена міжнародная
навукова-практычная канферэнцыя «Бе
ларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч
(да 170-годдзя з дня нараджэння)», на
якой прысутнічалі археолагі, гісторыкі,
краязнаўцы, прадстаўнікі рыма-ката
ліцкага касцёла і праваслаўнай царквы,
работнікі культурна-асветных устаноў,
педагогі і навучэнцы, мясцовыя жыхары.
Абмеркаваныя на канферэнцыі даклады
выдадзены ў выглядзе асобнага навуко
вага зборніка [15].
У 2018 годзе праведзены канферэнцыі
«Расонскі край: гісторыя, культура,
людзі (да 100-годдзя з дня нараджэння
П.М. Машэрава)», «Шклоў і яго наваколлі
ў гісторыі Беларусі», «Хатынь и ее сестры:
трагедия и память (к 75-летию Хатын-
ской трагедии)», «Ашмяншчына – што
дзённае жыццё жыхароў краю X–XX ста
годдзяў». Сёлета ў верасні адбыліся на
вуковыя форумы «Беларусь, Клецкі
край і Эдвард Вайніловіч» і «Гісторыкакультурная спадчына Дзятлаўшчыны
(да 520-годдзя горада)». Напрыклад, у
Дзятлаве на канферэнцыі з дакладамі
па тэмах археалогіі, гісторыі Сярэднявеч
ча, знакамітых родаў, што ўнеслі знач
ны ўклад у развіццё рэгіёна, выступалі
не толькі вучоныя з Беларусі і суседніх
краін, а таксама і школьнікі, якія разам
са сваімі настаўнікамі актыўна ўключаны
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ў навукова-даследчую работу па пазнанні
сваёй малой радзімы. А ганарыцца ёсць
чым. З Дзятлаўшчыны паходзяць або
тым ці іншым чынам звязаны з ёю такія
славутыя людзі, як Тамаш Жаброўскі,
Ігнат Дамейка, Ігнат Дварчанін. Калі ж
гаварыць пра сярэдневяковую гісторыю,
то гэта і Канстанцін Астрожскі, гетман
Вялікага Княства Літоўскага, і Леў Сапега,
канцлер ВКЛ, многія прадстаўнікі родаў
Радзівілаў, Солтанаў, якія аказалі значны
ўплыў на гістарычны ход развіцця нашай
краіны.
Падчас падрыхтоўкі да рэгіянальных
навуковых мерапрыемстваў узнімаецца
велізарны пласт раней невядомых
дакументаў і матэрыялаў у айчынных
і замежных архівах, таксама право
дзяцца адмысловыя археалагічныя
даследаванні – разведкі і раскопкі най
больш цікавых помнікаў. У 2018 годзе
зроблены сенсацыйныя адкрыцці на
ўскраіне старажытнага Мінска і Новым
замку Гродна. Унікальныя артэфакты
розных гістарычных перыядаў выяўлены
на раннеславянскіх паселішчах каля
Давыд-Гарадка на Беларускім Палессі,
рэштках дома дружынніка Х стагод
дзя каля Гальшан і інш. У курганным
могільніку каля в. Бацвінава Чачэрска
га раёна выяўлена ўпускное пахаванне з
добра захаваным касцяком, з якім цяпер
працуюць антраполагі. У выніку будзе
вызначаны яго пол, узрост, адноўлены
знешні выгляд старажытнага жыхара Го
мельшчыны. Археолагі інстытута на чале
з М.М. Чарняўскім, акрамя ўнікальнага
зааморфнага амулета ў форме галавы ву
жа, знойдзенага на паселішчы Асавец-2
Бешанковіцкага раёна (Крывінскі
тарфянік), папоўнілі новай знаходкай
жалейкі (з трубчастай косткі птушкі з
трыма адтулінамі на адным канцы) най
большую на тэрыторыі Цэнтральнай і
Усходняй Еўропы калекцыю духавых
музычных інструментаў 3-га – 1-й паловы
2-га тыс. да н. э. Пра згаданыя адкрыцці
шырока распавядалася ў разнастайных
СМІ.
Акрамя таго, вельмі важна, што сумес
на з мясцовымі раённымі выканаўчымі
камітэтамі і аддзеламі адукацыі рэ

гулярна арганізуюцца археалагічныя
летнікі. Школьнікі вучацца методыцы
археалагічных даследаванняў, фіксацыі
выяўленых артэфактаў, зачыстцы
аб’ектаў. Яны сваімі вачыма бачаць
адносіны археолагаў да навуковадаследчай работы. Толькі ў апошнія
гады мы плённа працавалі з дзецьмі з
Ашмянскага, Зэльвенскага, Іўеўскага,
Карэліцкага, Лагойскага, Лоеўскага, Рэ
чыцкага, Рагачоўскага, Свіслацкага, Ста
радарожскага, а таксама шэрага іншых
раёнаў краіны. Напрыклад, сёлета, у Год
малой радзімы, В.Л. Лакіза, як ураджэ
нец Дзятлаўскага раёна, у арганізаваным
мясцовай гімназіяй № 1 летнім лагеры
«Юныя археолагі – 2018» правёў наву
ковыя даследаванні на правабярэжжы
ракі Шчара на паселішчы Пархуты-2, до
бра вядомым у гістарыяграфіі Беларусі
археалагічным помніку эпохі неаліту і
бронзавага веку.
Хацелася б выказаць удзячнасць за
плённае супрацоўніцтва ў захаванні і
папулярызацыі айчыннай гісторыкакультурнай спадчыны старшыням Ар
шанскага, Ашмянскага, Барысаўскага,
Дзятлаўскага, Іўеўскага, Калінкавіцкага,
Капыльскага, Карэліцкага, Любанскага,
Мсціслаўскага, Навагрудскага, Пінскага,
Расонскага, Рэчыцкага, Свіслацкага,
Слонімскага, Слуцкага, Смаргонска
га, Стаўбцоўскага, Столінскага, Тала
чынскага, Чачэрскага, Шклоўскага,
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 У час археалагічнай
экспедыцыі
на адным
з унікальных
комплексаў неаліту
на тэрыторыі Усходняй
Еўропы – Крывінскім
тарфяніку. 2017 год

Вячаслаў Даніловіч, Вадзім Лакіза.
Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
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 Музей пад адкрытым
небам у Белавежскай
пушчы каля
в. Камянюкі

ГОД М А Л О Й РА Д З І М Ы
Шумілінскага і многіх іншых раённых
выканаўчых камітэтаў.
На сучасным этапе, дзякуючы пад
трымцы з боку кіраўніцтва і асабіста
старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
акадэміка У.Р. Гусакова, вучоныя на
шага інстытута змаглі разгарнуць маш
табную навукова-даследчую работу і
апублікаваць шэраг знакавых прац,
якія дастойна прадстаўляюць рэгіёны
Рэспублікі Беларусь [16; 17; 18]. Сумес
на з Выдавецкім домам «Беларуская на
вука» Інстытутам гісторыі НАН Беларусі
заснаваны і ўжо некалькі гадоў выда
юцца кнігі ў серыі «Древнейшие города
Беларуси» [19; 20] і «Беларусь праз прыз
му рэгіянальнай гісторыі» [21; 22; 23;
24; 25]. Гэтыя арыгінальныя навуковыя
творы расказваюць пра найбагацейшыя
пласты гісторыка-культурнай і духоўнай
спадчыны беларускага народа.
Вельмі важна, што калектыў інстытута
пастаянна накіраваны на практычнае вы
карыстанне вынікаў сваіх даследаванняў.
Нашы супрацоўнікі ўдзельнічаюць у
распрацоўцы арыгінальных навуковых
канцэпцый музеяў, экспазіцый і выстаў,
такіх, напрыклад, як Нацыянальнага
гістарычнага музея Рэспублікі Бела
русь, Беларускага дзяржаўнага музея
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, му
зея гісторыі Нацыянальнай акадэміі на

вук Беларусі, Мірскага замка, а таксама
шэрага рэгіянальных музеяў (Камянюкі,
Ляскавічы, Моталь, Іўе, Свіслач, Рагачоў,
Рэчыца і інш.). Пастаянна ажыццяўляецца
супрацоўніцтва са шматлікімі музеямі
краіны па атрыбуцыі артэфактаў, якія
знаходзяцца ў іх фондах, падрыхтоўцы
часовых выстаў і новых экспазіцый.
Дарэчы, у Інстытуце гісторыі НАН
Беларусі паспяхова функцыянуе Археа
лагічная навукова-музейная экспазіцыя,
якая яскрава сведчыць аб багатай
гісторыка-культурнай спадчыне нашых
продкаў і з’яўляецца асновай навуковаінфармацыйнага і адукацыйнага цэнтра
для спецыялістаў у галіне вывучэння і
аховы гісторыка-культурнай спадчыны
Беларусі, а таксама мае вельмі важнае
значэнне ў патрыятычным выхаванні
моладзі. Экспазіцыю рэгулярна навед
ваюць экскурсійныя групы з айчын
ных арганізацый і ўстаноў, замежныя
дэлегацыі, на яе базе праводзяцца заняткі
з навучэнцамі і студэнтамі.
Разам з тым найбольш каштоўныя
прадметы матэрыяльнай і духоўнай куль
туры перадаюцца ў абласныя і раённыя
краязнаўчыя музеі, экспануюцца на вы
ставах у Музеі гісторыі Мінска, Мінскай
гарадской ратушы, Нясвіжскім і Мірскім
замках і інш. Напрыклад, вынікам
плённага супрацоўніцтва з замкавым
комплексам «Мір» сталі міжнародная
выстава «Ultima ratio regum. Беларусь
у Паўночных войнах сярэдзіны XVII –
пачатку XVIII стагоддзя», арганізаваная
сумесна з партнёрамі са Швецыі вяс
ной – восенню 2017 года, а таксама вы
става «Феадальная рэзідэнцыя ў святле
археалагічных даследаванняў», адкрыццё
якой адбылося 24 мая 2018 года таксама
на базе Мірскага замка.
Вынікі дзейнасці археолагаў вы
карыстаны пры распрацоўцы праекта
першага ў краіне археалагічнага музея
пад адкрытым небам на тэрыторыі На
цыянальнага парку «Белавежская пушча»
каля вёскі Камянюкі. Гэта плён сумеснай
працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
НП «Белавежская пушча» і праектнай
арганізацыі «Брэстрэстаўрацыяпраект».
У прыватнасці, у 2017 годзе пачалося

аднаўленне гарадзішча жалезнага веку
з абарончымі валамі, драўлянай вежай
і мостам цераз роў з вадой, жылымі і
гаспадарчымі пабудовамі насельніцтва
розных археалагічных культур Беларусі.
Гэтай восенню чакаецца адкрыццё но
вага ўнікальнага гісторыка-культурнага
і турыстычнага аб’екта.
У рэчышчы сучасных патрабаванняў
навукоўцы інстытута актыўна развіваюць
інавацыйны напрамак сваёй дзейнасці:
укараняюць вынікі даслед аванняў у
гістарычную адукацыю, папулярызу
юць дасягненні гістарычнай навукі і
ўнікальнай спадчыны беларускага народа.
Наладжаны трывалыя сувязі з установамі
адукацыі, педагогамі, краязнаўцамі і
кіраўніцтвам рэгіёнаў Рэспублікі Бела
русь. Дзейнасць гісторыкаў, археолагаў

і антраполагаў скіравана на сацыяльную
інавацыйнасць, спалучэнне фундамен
тальных даследаванняў з практыкай, су
вязь навукі з жыццём грамадства. І ўсё
гэта дае станоўчыя вынікі.
У Год малой радзімы дзейнасць ву
чоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі
накіравана на паглыбленне аб’ектыўных
навуковых ведаў пра мінулае, прапаган
ду і папулярызацыю гісторыка-куль
турнай спадчыны, захаванне культур
на-гістарычнай пераемнасці. Гэта пра
ца дазваляе ўносіць значны ўклад ва
ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці,
міжнароднага прэстыжу краіны, па
трыятычнае і духоўна-культурнае вы
хаванне моладзі і беларускага грамад
ства, развіццё турыстычнага патэнцыялу
Беларусі.
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