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ў нашых вытоках —
наша сіла і ўнікальнасць!

Першая міжнародная
навукова-практычная
канферэнцыя /
The First International
Theoretical and Practical
Conference

Гісторыя гандлю ў Беларусі /
History of Trade in Belarus
(ад старажытнага часу да канца ХХ ст.):
праблемы вывучэння і перспектывы даследавання /
(since ancient times till the end of the XX century):
problems of study and prospects of research

Праграма канферэнцыі /
The Program of the Conference

14-16

лістапада /
November

Мінск, Беларусь /
Minsk, Belarus

Інфармацыйныя партнёры:

2013

Гісторыя гандлю
ў Беларусі / History of Trade in
Belarus
Навукова-даследчы праект / The Research Project

«Мною кіруе невычэрпная вера ў маю мару — знайсці гісторыі
зямлі беларускай годнае месца ў сучасным свеце, паказаць яе
важнасць, карыснасць і практычную прымяняльнасць.»
Ларыса Лазарэвіч
Генеральны дырэктар
Групы кампаній «Менка»

“My endless faith in my dream moves me to find a worthy place of
the history of Belarus in the modern world, to show its significance,
usefulness and practical applicability“
Larisa Lazarevich
CEO, Menka Group
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Аб праекцеНедастатковая вывучанасць эканамічнай гісторыі і гісторыі гандлю Беларусі ў прыватнасці, не дазваляе ў поўнай меры выкарыстоўваць гістарычны
вопыт беларускага народа. Мы перакананыя, што здабыццё новых, унікальных звестак аб гісторыі гандлю ў Беларусі стане дадатковай крыніцай для
развіцця айчыннага рынку рознічнага гандлю і будзе мець каштоўнасць
для грамадства ў цэлым. Дасягненне гэтага бачыцца намі ў ажыццяўленні
маштабнага доўгатэрміновага навукова -даследчага праекта па вывучэнні
гісторыі гандлю ў Беларусі.
Наш праект ужо сёння аб’ядноўвае лепшых спецыялістаў Беларусі з розных кірункаў навуковай дзейнасці: гісторыі, этнаграфіі, археалогіі, архітэктуры і інш.
Часткай праекта зробіцца падрыхтоўка калектыўнай манаграфіі па гісторыі
рознічнага гандлю. Мэтай дадзенай працы з’яўляецца выяўленне і вывучэнне ўсіх формаў рознічнага гандлю, якія існавалі на тэрыторыі Беларусі ад
старажытных часоў да канца ХХ ст.
Кампанія «Менка» бачыць сваю задачу ў тым, каб забяспечыць пераемнасць паміж гісторыяй і сучаснасцю, злучыць мінулае і сённяшняе для дасягнення поспеху ў будучыні.
Працуючы над гістарычнымі дакументамі, мы паспрабуем аднавіць страчаныя альбо забытыя каштоўнасці, дасягнутыя вынікі і поспехі. Зрабіць
гэта - значыць, на нашу думку, даць унікальныя інструменты для сучаснага
бізнесу і яго паспяховасці. Мы перакананыя, што вынікі даследчай працы
дазволяць нам зрабіць тое, што мы лічым місіяй нашай кампаніі – зрабіць
свой унёсак у развіццё нацыянальнага рынку рознічнага гандлю і гандлёвай
нерухомасці з апорай на культуру і традыцыі зямлі беларускай.

About the
ProjectInsufficient study of the history of economics and the history of trade in Belarus
in particular does not allow using historical experience of Belarusian people in
full measure. We are convinced that gain of new unique information about the
history of trade in Belarus will become an additional source of development
for domestic retail market, and it will be valuable for the society in general.
Achievement of this is seen in implementation of large-scale long term research
project to study the history of trade in Belarus.
At the present time, our project already joints together best professionals
in Belarus from various areas of research: history, ethnography, archeology,
architecture etc.
Part of the project will be a preparation of a joint monograph on the history of
retail trade. The purpose of this work is to expose and study all forms of retail
trade existed in Belarus since ancient times till the end of the XX century. This
work will become a result of cooperation between company Menka and the
Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus; a contract
with the institute was signed in August 2012.
Company Menka sees its goal to provide succession between the past and
present, to connect the past and present in order to achieve success in the
future.
Working on historical documents, we will try to restore lost or forgotten values,
derived results and achievements. To do that, it means, in our opinion, to give
present business unique tools for its success. We are convinced that the results
of research will allow us to do what we think is our company’s mission: to
contribute to the development of the national retail market and commercial real
estate, relying on the culture and traditions of the Belarusian land.
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Гісторыя гандлю
ў Беларусі / History of Trade in
Belarus
Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя /
The first international theoretical and practical conference

Рацібор Бягун,
Магістр даследавання спадчыны,
Каардынатар праекта «Гісторыя гандлю ў Беларусі»
Правядзенне Першай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст. ): праблемы вывучэння і перспектывы даследавання» з’яўляецца першым і найважнейшым крокам для пачатку ажыццяўлення навукова-даследчага праекта па вывучэнні гісторыі гандлю Беларусі.
Рыхтуючы канферэнцыю, мы паставілі перад сабой мэту - аб’яднаць намаганні даследчыкаў, дзяржавы і грамадства для павышэння эфектыўнасці
вывучэння гісторыі гандлю, дасягнення прыдатных для практычнага выкарыстання вынікаў і дэманстрацыі грамадскай значнасці даследавання дадзенай тэмы.
Мы зробім усё магчымае, каб канферэнцыя стала пляцоўкай для камунікацыі паміж прадстаўнікамі навуковай супольнасці і дазволіла даследчыкам
прадэманстраваць свае дасягненні ў вывучэнні гісторыі гандлю. Спадзяемся, што супольнымі намаганнямі мы здолеем вызначыць як узровень вывучанасці дадзенай тэмы, гэтак і актуальныя праблемы ў яе вывучэнні.
Зычу ўдзельнікам паспяховай і плённай працы!
Ratsibor Biahun,
Master of Heritage Studies,
Coordinator of the History of Trade in Belarus Project
Conduction of the First International Theoretical and Practical Conference
“History of Trade in Belarus (Since ancient times till the end of the XX Century):
Problems and prospects of research studies” is the first and the most important
step to start implementing a research project to study the history of the trade of
Belarus.
During preparation work for the conference we put a goal to unite efforts of
researchers, the state and the society in order to improve the efficiency of
studying the history of trade, achieving results suitable for practical use and
demonstration of social significance of the study of the topic.
We will our best to make this conference a platform for communication between
the representatives of scientific community and allow the researchers to
demonstrate their achievements in studying the history of trade. We hope that
together we can determine the level of scrutiny of the topic, as well as current
problems in studying it.
I wish all participants successful and fruitful work!
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Захар Шыбека
Доктар гістарычных навук, Прафесар
(Цэнтр даследавання дыяспары Гальдштэйн-Гарэн
Тэль-Авіўскій універсітэт)
Беларусам проста наканавана быць гандлярамі Цэнтральна-Усходняй
Еўропы. Для таго ў іх ёсць унікальнае геаграфічнае становішча краіны, неабходны людскі рэсурс, даўняя традыцыя гандлёвай дзейнасці на беларускіх землях. Свае магчымасці і перавагі жыхары Беларусі павінны толькі
зразумець і рэалізаваць. Вывучэнне і веданне гісторыі беларускага гандлю,
безумоўна, вельмі паспрыяе гэтаму.
Зычу поспехаў у працы на канферэнцыі!
Zakhar Shibeko
Doctor of Historical Sciences, Professor
(Goldstein-Goren Diaspora Research Center,
Tel Aviv University, Ramat Aviv)
The Belarusians are destined to be merchants in Central and Eastern Europe.
Their country has a unique geographical position for that, they have enough
of necessary human recourses, they have a long-standing tradition of trading
activity on the territory of Belarus. People of Belarus have to understand and
implement their possibilities and advantages. Study and knowledge of the
history of Belarusian trade, of course, will contribute in that.
I wish you success in your work at the conference!
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У нашых вытоках — наша сіла і ўнікальнасць!
Strenth and uniqueness is in our roots!

Аб Кампаніі / About a Company
Менка - вядучая нацыянальная кансалтынгавая кампанія, якая аказвае
поўны комплекс прафесійных паслуг на рынку рознічнага гандлю і гандлёвай нерухомасці: інвестыцыі , даследаванні і аналітыка, стратэгічны
кансалтынг, брокерскія паслугі , ацэнка і кіраванне гандлёвай нерухомасцю . Мы робім свой унёсак у развіццё нацыянальнага рынку рознічнага гандлю і гандлёвай нерухомасці з апорай на культуру і традыцыі зямлі
беларускай.
Менка працуе з тымі, хто развівае рынак рознічнага гандлю і гандлёвай
нерухомасці, робіць інвестыцыі ў яго. Мы зацікаўленыя ў тым, каб праекты на гэтым рынку адрозніваліся сваёй якасцю і унікальнасцю .
Для гэтага мы і стварылі згуртаваную каманду спецыялістаў з Беларусі і
іншых краін свету , што дазваляе нам спалучаць інтэлектуальны патэнцыял у сусветным маштабе з практычным вопытам мясцовых спецыялістаў
для садзейнічання вядучым беларускім і міжнародным кампаніям у дасягненні пастаўленых імі мэтаў.
Менка з’яўляецца членам Інстытута камерцыйных інвестыцый у нерухомасць (CCIM) і Міжнароднага савета гандлёвых цэнтраў (ICSC).
Menka is a leading national consulting company that provides a full range
of professional services in the retail and commercial real estate market:
investments, studies and surveys, analytics, strategic consulting, brokerage
services, evaluation and commercial property management. We contribute
in development of the national retail and commercial real estate market with
reliance on the culture and traditions of the Belarusian land.
Menka works with those who develop and invest in the national retail and
commercial real estate market. We are interested in seeing the projects excel
with their high quality and uniqueness in this market.
To do that, we have created a solidary team of professionals from Belarus and
other countries of the world, that allows us to combine intellectual potential on
a global scale with the practical experience of local experts to assist leading
Belarusian and international companies to achieve their goals.
Menka is the member of CCIM Institute and International Council of Shopping
Centers (ICSC).
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Месца, адрас: / Place, address:
ДУ “Рэспубліканскі культурна-асветніцкі цэнтр”,
Мінск, вул. Кастрычніцкая, 5 /
National cultural and educational center
5 Kastryčnickaja str., Minsk

Агульная праграма / General Program
14 лістапада (чацвер) / November 14 (Thursday)
9.00–10.45.

Регістрацыя / Registration

10.00–10.30.

Прэс-канферэнцыя / Press conference

11.00–11.30.

Словы прывітання / Greeting

Пленарнае пасяджэнне /Plenary session
11.30–14.30.

Даклады / Lectures

15.00-16.00.

Абед / Lunch

16.30-18.00.

Даклады / Lectures

19.00.

Фуршэт / Stand-up meal

15 лістапада (пятніца) / November 15 (Friday)
Праца па секцыях / Work in sections
10.00–11.40.

Даклады / Lectures

11.40–12.00.

Кава-паўза / Coffee brake

12.00–13.40.

Даклады / Lectures

14.00–15.00.

Абед / Lunch

15.30–17.10.

Даклады / Lectures

17.10–17.30.

Кава-паўза / Coffee brake

17.30–19.10.

Даклады. Lectures

16 лістапада (субота) / November 16 (Saturday)
10.00–12.30.

Круглы стол “Роля і месца археалогіі ў вывучэнні гісторыі гандлю” / Round
table “The place and the role of the archeology in the study of the history of
trade”

12.30.-13.00.

Кава-паўза / Coffee brake

13.00–15.00.

Выніковае пасяджэнне. Закрыццё канферэнцыі / Final session. Closing of the
conference
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Cпіс удзельнікаў канферэнцыі /
The list of the participants of the conference:
Старшыня Аргкамітэту / The Chairman of the Organizing Committee:
Лазарэвіч Ларыса Пятроўна / Lazarevich Larisa

Аргкамітэт / The Organizing Committee:
1.
2.
3.
4.
5.

Быліновіч Аляксандр Віктаравіч / Bylinovich Alexander
Бягун Рацібор Аляксандравіч / Biahun Ratsibor
Варвашэвіч Андрэй Міхайлавіч / Varvashevich Andrei
Кулік Алег Канстанцінавіч / Koulik Oleg
Лазарэвіч Хрысціна Мікалаеўна / Lazarevich Christina

Афіцыйныя асобы і спецыяльныя госці / Officials and special guests:
1. Аладаў Вальмен Мікалаевіч / Aladov Valmen
прафесар кафедры «Архітэктуры жылых і грамадскіх будынкаў» БНТУ, прафесар, доктар архітэктуры, заслужаны архітэктар Беларусі / the professor
of Architecture of residential and public buildings
Department of the Belarusian National Technical
University, Professor, Doctor of Architecture, honored
architect of Belarus
2. Баландзін Віктар Васілевіч / Balandin Victor
дырэктар ДУ «Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў» / the Director of the Belarusian State
Archives of cine, photo and audio records
3. Варонін Васіль Аляксеевіч / Voronin Alexey
дацэнт кафедры «Гісторыі Беларусі старажытнага
часу і сярэдніх вякоў», БДУ, к.г.н. / the Associate
Professor of the History of Ancient and Medieval
Belarus Department of the Belarusian State University,
Ph.D. of history
4. Забаўскі Мікалай Міхайлавіч / Zabavskiy Nikolai
дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, д.г.н., прафесар / the Dean of the Faculty of History of Belarusian
State Pedagogical University, Doctor of History,
Professor
5. Калінін Аляксандр Фядотавіч / Kalinin Alexander
старшыня РГА «Беларускі саюз прадпрыймальнікаў»
/ the Chairman of the Belarusian Union of Entrepreneurs
6. Карагін Уладзімір Мікалаевіч / Kariagin Vladimir
старшыня ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрыймальнікаў і працадаўцаў» / the Chairman of the Minsk
Union of Entrepreneurs and Employers
7. Карачун Мікалай Мікалаевіч Karachun Nikolai
дырэктар ААТ «ГУМ» / the CEO of GUM (the main
universal store)
8. Ладзісава Галіна Пятроўна Ladisova Galina
дырэктар ДУ «Музей гісторыі горада Мінска» / the
Director of the Museum of the City of Minsk
9. Лакотка Аляксандр Іванавіч / Lokotko Alexander
дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклёру імя К. Крапівы НАН Беларусі /
the Director of the Institute of Arts, Ethnography and
Folklore of the National Academy of Sciences
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10. Маргелаў Віктар Ягоравіч / Margelov Victor
сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрыймальніцтва / Co-chairman of the Republican
Confederation of Entrepreneurship
11. Матульскі Раман Сцяпанавіч / Motulskiy Roman
дырэктар ДУ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі» /
the Director of the national Library of Belarus
12. Нярозя Уладзімір Сяргеевіч / Nerozia Vladimir
13. Рудакоўскі Мікалай Канстанцінавіч / Rudakovskiy
Nikolai
в/а дырэктара ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі
Беларусі» / the Acting Director of the National Archives
of the Republic of Belarus, Ph.D. of philosophy,
Associate Professor
14. Рыжкоў Алег Гар’евіч / Ryzhkov Aleg
дырэктар ДУ «Нацыянальны гістарычны музей» / the
Director of the National Museum of History
15. Скобелеў Мікалай Вітальевіч / Skobelev Nikolai
дырэктар ДУ «Музей гісторыі ВАВ» / the Director of
the History Museum of the Great Patriotic War
16. Смалянчук Аляксандр Фёдаравіч / Smolenchuk
Alexander
д.г.н., прафесар / Doctor of History, Professor
17. Хмяльніцкі Мікалай Міхайлавіч / Khmelnitskiy
Nikolai
дырэктар «Мінскага Камароўскага рынка» / the CEO
of Komarovskiy Market
18. Ходзін Сяргей Мікалаевіч / Khodin Sergey
дэкан гістарычнага факультэта БДУ, к.г.н., дацэнт /
Dean of the Faculty of History of the Belarusian State
University, Ph.D. of history, associate professor
19. Янчук Уладзімір Аляксандравіч / Yanchuk Vladimir
дэкан факультэта псіхалогіі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, доктар псіхалаг. н., прафесар / the
Dean of the Faculty of Psychology of the Academy
of Postgraduate Education, Doctor of Psychology,
professor
20. Яцэвіч Дзмітрый Уладзіміравіч / Yatsevich Dmitriy
дырэктар ДУ «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі» / the Director of the National Historical Archives of
Belarus

Спіс выступоўцаў канферэнцыі / List of the Conference speakers:
1.

Аляксашына Галіна Вячаславаўна / Aleksashina G.V.
Мінск / Minsk

32. Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч / Liahouski U.V.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

2.

Арлукевіч Аляксандр Браніслававіч / Arlukevich A.B.
аспірант, Гродна / Postgraduate, Hrodna

33. Махоўская Ірына Станіславаўна / Makhouskaya I.S.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

3.

Астрога Віктар Аляксандравіч / Astroha V.A.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

34. Нашчынец Канстанцін Мікалаевіч / Nashchynets K.M.
магістрант, Мінск / Postgraduate, Minsk

4.

Бакунова Таццяна Валер’еўна / Bakunova T.V.
магістрант, Полацк / Postgraduate, Polack

35. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч / Padalinski U.A.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

5.

Балашова Тамара Фёдараўна / Balashova T.F.
к.э.н., Магілёў / Ph.D., economics, Mahilioŭ

36. Палятаева Наталля Іванаўна / Poletaeva N.I.
д.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

6.

Баюра Аляксандр Мікалаевіч / Bayura A.N.
к.г.н., Брэст / Ph.D., history, Brest

37. Петрушэўская Юлія Анатолеўна / Petrusheuskaya Y.A.
аспірант, Магілёў / Postgraduate, Mahilioŭ

7.

Бернд Халір / Hallier Bernd
доктар эканомікі, Кёльн, Германія / Ph.D., economics,
Сologne, Germany

38. Пятроў Дзмітрый Мікалаевіч / Petrov D.N.
Магілёў / Mahilioŭ

8.

Бохан Юрый Мікалаевіч / Bokhan Y.M.
д.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

39. Раздорскі Аляксей Ігаравіч / Razdorskiy A.I.
к.г.н., Санкт-Пецярбург / Ph.D., history, Saint Petersburg,
Russia

9.

Бранцаў Міхаіл Васільевіч / Bryantsev M.V.
д.г.н., Бранск, Расія / Ph.D., history, Bryansk, Russia

40. Раманава Ірына Мікалаеўна / Ramanava I.M.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

10. Вайцешчык Ганна Станіславаўна / Vaitseshchyk G.S.
магістр, Гродна / Postgraduate, Hrodna

41. Раманаў Сяргей Львовіч / Ramanau S.L.
аспірант, Гродна / Postgraduate, Hrodna

11. Вароніч Таццяна Уладзіміраўна / Voronich T.V.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

42. Рогач Людміла Фёдараўна / Rogach L.F.
аспірант, Гродна / Postgraduate, Hrodna

12. Васовіч Сяргей Міхайлавіч / Vosovich S.M.
к.г.н., Брэст / Ph.D., history, Brest

43. Рыдзеўскі Генадзь Уладзіміравіч / Ridevskiy G.V.
к.геагр.н., Магілёў / Ph.D., geography, Mahilioŭ

13. Галубовіч Валерый Іванавіч / Golubovich V.I.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

44. Сабалеўская Вольга Аляксандраўна / Sabaleuskaya V.A.
кандыдат культуралогіі, Гродна / Ph.D., cultorology, Hrodna

14. Грузіцкі Юрый Лявонцьевіч / Gruzitskiy U.L.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

45. Саракавік Іван Аляксандравіч / Sarakavik I.A.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

15. Грыбко Ірына Леанідаўна / Hrybko I.L.
Мінск / Minsk

46. Сацукевіч Іван Іванавіч / Satsukevich I.I.
Мінск / Minsk

16. Грэсь Сяргей Міхайлавіч / Gres S.M.
к.г.н., Гродна / Ph.D., history, Hrodna

47. Сідарэнка Барыс Ігаравіч / Sidorenko B.I.
к.г.н., Магілёў / Ph.D., history, Mahilioŭ

17. Гуд Пётр Адамавіч / Gud P.A.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

48. Сліж Наталля Уладзіміраўна / Slizh N.U.
к.г.н., Гродна / Ph.D., history, Hrodna

18. Дзярновіч Алег Іванавіч / Dziarnovich A.I.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

49. Смілавіцкі Леанід Львовіч / Smilavitski L.L.
Тэль-Авіў, Ізраіль / Ph.D., history, Tel Aviv, Israel

19. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч / Erashevich A.U.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

50. Соркіна Іна Валер’еўна / Sorkina I.V.
к.г.н., Гродна / Ph.D., history, Hrodna

20. Завальнюк Канстанцін Віктаравіч / Zavalnuk S.N.
к.г.н., Вінніца, Украіна / Ph.D., history, Vinnytsia, Ukraine

51. Станкевіч Надзея Генрыхаўна / Stankevich N.G.
к.ю.н., Гродна / Doctor of Laws, Hrodna

21. Зарэмскі Уладзімір Канстанцінавіч / Zaremskiy V.K.
Магілёў / Mahilioŭ

52. Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч / Strenkovskiy S.P.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

22. Іваноў Яўген Яўгенавіч / Ivanou Y.Y.
к.філал.н., Магілёў / Ph.D, philology, Mahilioŭ

53. Студзінскі Уладзімір Аркадзевіч / Studinskiy V.A.
д.г.н., к.э.н., Кіеў, Украіна / Ph.D., history, Ph.D., economics,
Kyiv, Ukraine

23. Іофе Эмануіл Рыгоравіч / Ioffe E.G.
д.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk
24. Йегудзі Ігаэл Львовіч / Iegudi I.L.
Орша / Orša
25. Кажанеўская Маргарыта Генадзьеўна / Kozhenevskaya
M.G.
магістр, Глыбокае / Postgraduate, Hlybokaje

54. Сумко Алена Вячаславаўна / Sumko E.V.
к.г.н., Наваполацк / Ph.D., history, Navapolack
55. Траццяк Алена Іванаўна / Tretiak E.I.
Дзяржынск / Dziaržynsk
56. Фралоў Ігар Аляксандравіч / Frolov I.A.
магістр, Гомель / Homel

26. Калясінскі Валерый Францавіч / Kolesinskiy V.F.
Мінск / Minsk

57. Чарнякевіч Андрэй Мікалаевіч / Charniakevich A.M.
дактарант, Гродна / Ph.D., history, Hrodna

27. Канойка Аляксандр Уладзіміравіч / Kanoika A.U.
аспірант, Мінск / Postgraduate, Minsk

58. Чудецкі Аляксандр Мікалаевіч / Chudetskiy A.N.
студэнт, Санкт-Пецярбург / Saint Petersburg, Russia

28. Караў Дзмітрый Уладзіміравіч / Karev D.V.
д.г.н., Гродна / Ph.D., history, Hrodna

59. Швед Вячаслаў Віталевіч / Shved V.V.
д.г.н., Гродна / Ph.D., history, Hrodna

29. Кіштымаў Андрэй Леанідавіч / Kishtymov A.L.
к.г.н., Мінск / Ph.D., history, Minsk

60. Шелег Мікалай Сідаравіч / Sheleg N.S.
д.э.н., Мінск / Ph.D., economics, Minsk

30. Крыўчыкаў Уладзіслаў Міхайлавіч / Krivchikov V.M.
Гродна / Hrodna

61. Шыбека Захар Васільевіч / Shybeka Z.V.
д.г.н., Тэль-Авіў, Ізраіль / Ph.D., history, Tel Aviv, Israel

31. Лаўрэенка Ларыса Віктараўна / Laureyenka L.V.
аспірант, Брэст / Postgraduate, Brest

62. Ясюнін Сяргей Мікалаевіч / Esunin K.V.
к.г.н., Хмяльніцкі, Украіна / Ph.D., history, Khmelnytskyi,
Ukraine
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Падрабязная праграма /
Detailed program
14 лістапада (чацвер). Першы дзень /
14 November (Thursday). Day One
9.00-10.45.
10.00-10.30.

Рэгістрацыя / Registration
Прэс-канферэнцыя / Press conference

Пленарнае пасяджэнне / Plenary Session:
аўдыторыя 302 / auditorium 302

11.00-11.30.

Словы прывітання / Greeting

11.30-14.30.

Даклады / Lectures:
Б. Халір, доктар эканомікі / B. Hallier (Ph.D., economics)
(Кёльн, Германія / Cologne, Germany)
Культура і гісторыя гандлю. / Culture and History of Trade.
Шыбека З.В. (д.г.н.) / Shybeka Z.V. (Ph.D., history)
(Тэль-Авіў, Ізраіль / Tel-Aviv, Israel)
Тэорыя і практыка вывучэння гісторыі гандлю, спецыфіка Беларусі. /
The theory and practice of studying the history of trade, Belarusian peculiarity.
Карев Д.В. (д.и.н.) / Karev D.V. (Ph.D., history)
(Гродна / Hrodna)
История торговли в Беларуси в белорусской историографической традиции конца 19–нач. 21 вв. (вехи исследования и нерешенные проблемы) /
The history of trade in Belarus in Belarusian historiographic tradition from
the late of 19th century till the early 21st century (landmarks of study and
unresolved issues).
Шелег Н.С. (д.э.н.) / Sheleg N.S. (Ph.D., economics)
(Мінск / Minsk)
Основные этапы развития торговли Беларуси / The main development
stages of trade in Belarus.
Киштымов А.Л. (к.и.н.) / Kishtymov A.L. (Ph.D., history)
(Мінск / Minsk)
Основные тенденции развития торговли Беларуси в условиях модернизации ХІХ–начала ХХ в. / The main tendencies of the development of trade in
Belarus in the conditions of modernization in XIX–early XX century.
Гуд П.А. (к.г.н.) / Gud P.A. (Ph.D., history)
(Мінск / Minsk)
Беларускі кірмаш: гісторыя і тэндэнцыі развіцця. / Belarusian fair: history
and development trends.
Іваноў Я.Я. (к.ф.н.), Петрушэўская Ю.А. (аспірант) /
Ivanou Y.Y. (Ph.D, philology), Petrusheuskaya Y.A. (postgraduate)
(Магілёў / Mahilioû)
Гандаль і гандляр у традыцыйнай карціне свету беларусаў: універсальнае
і нацыянальнае на агульнаеўрапейскім фоне (на матэрыяле прыказак і
народных выслоўяў у беларускай і іншых еўрапейскіх мовах). /
Trade and merchant in the traditional world view of the Belarusians: universal
and national at the European background (based on the materials of the
proverbs and sayings in Belarusian and other European languages)

15.00-16.00.
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Абед / Lunch
Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Гісторыя гандлю ў Беларусі” /
The first international theoretical and practical conference “History of Trade in Belarus”

16.00-18.00.

Даклады / Lectures:
Бохан Ю.М. (д.г.н.) / Bokhan Y.M. (Ph.D., history)
(Мінск / Minsk)
Гандаль як каталізатар урбаністычных працэсаў у Беларусі ў XV–XVI ст. /
Trade as a catalyst of urban processes in Belarus in XV–XVI centuries.
Брянцев М.В. (д.и.н.) / Bryantsev M.V. (Ph.D., history)
(Бранск, Расія / Bryansk, Russia)
Торговые связи Брянска с «Литвой» в XVII в. / Commercial links of Bryansk
with «Lithuania» in XVII century.
Иоффе Э.Г. (д.и.н.) / Ioffe E.G. (Ph.D., history)
(Мінск / Minsk)
Евреи в торговле Белоруссии в XVIII-начале XX века. /
The Jews in commerce of Belarus in XVIII–early XX century.
Швед В.В. (д.г.н.) / Shved V.V. (Ph.D., history)
(Гродна / Hrodna)
Беларускія губерні ў сістэме міжрэгіянальнага абмену (30-50-е гады ХІХ
ст.). / Belarusian provinces in inter-regional exchange system (the 30s-50s of
XIX century).
Ляхоўскі У.В. (к.г.н.) / Liahouski U.V. (Ph.D., history)
(Мінск / Minsk)
Гісторыя гандлю нэпаўскай Беларусі: гістарыяграфія, крыніцы, метадалагічныя падыходы і напрамкі далейшага даследавання /
The history of trade during NEP period in Belarus: historiography, sources,
methodological approaches and directions of the further research

19.00.

Фуршэт / Stand-up meal

15 лістапада (Пятніца) Другі дзень /
15 November (Friday) Day two
Праца па секцыях / Work in sections

10.00-11.40.

Даклады выступоўцаў / Lectures

11.40-12.00.

Кава-паўза / Coffee brake

12.00-13.40.

Даклады выступоўцаў / Lectures

14.00-15.00.

Абед / Lunch

15.30-17.10.

Даклады выступоўцаў / Lectures

17.10-17.30.

Кава-паўза / Coffee brake

17.30-19.10.

Даклады выступоўцаў / Lectures:

Секцыя 1 / Section 1: Умовы для развіцця гандлю і гандлёвыя сувязі да ХХ ст. / Conditions for
the development of trade and trade links before 20th
century
аўдыторыя 315 / auditorium 315

Саракавік І.А. / Sarakavik I.A. (Мінск / Minsk)
Уплыў пісьмовага права на развіццё айчыннага гандлю ў раннім Сярэднявеччы / The influence of the written law on the development of domestic
trade in the early Middle Ages
14-16 лістапада / November 2013, г. Мінск, Беларусь / Minsk, Belarus
+375 (17) 321-24-80 | history@menka.by | www.history.menka.by
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Дзярновіч А.І. / Dziarnovich A.I. (Мінск / Minsk)
Беларускія купцы ў Рызе ХІІІ–XVI ст. / Belarusian merchants in Riga in ХІІІ–
XVI centuries
Стрэнкоўскі С.П. / Strenkovskiy S.P. (Мінск / Minsk)
Прывілеі на права правядзення таргоў і кірмашоў 16–18 ст. /
The privileges to have rights to conduct trades and fairs in the 16th-18th
centuries
Грузицкий Ю.Л. / Gruzitskiy U.L. (Мінск / Minsk) Таможенные пошлины
в Великом княжестве Литовском / Customs fees in the Grand Duchy of
Lithuania
Падалінскі У.А. / Padalinski U.A. (Мінск / Minsk) Гандлёвая праблематыка ў працы прадстаўнічых структур улады Вялікага Княства Літоўскага
(апошняя трэць XVI ст.) / Trade issues of work of the representatives of the
authorities of the Grand Duchy of Lithuania (the last third of the XVI century.)
Ерашэвіч А.У. / Erashevich A.U. (Мінск / Minsk)
Падаткаабкладанне гандляроў і гандлёвай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі (канец XVIII–першая палова XIX) ст. / Taxation of traders and commercial
activities in the territory of Belarus (late XVIII–first half of XIX century)
Бакунова Т. В. / Bakunova T.V. (Полацк / Polaсk)
Імпартныя тканіны для вырабу адзення на тэрыторыі Беларусі ў XVI–XVIII
стст. / Imported fabrics to make clothes in the territory of Belarus in XVI–XVIII
centuries
Раздорский А.И. / Razdorskiy A.I. (Санкт-Пецярбург, Расія / Saint
Petersburg, Russia)
Торговля белорусских купцов на рынках юга и запада России в XVII в. /
Commerce of Belarusian merchants in the markets of the south and east of
Russia in XVII century
Есюнин С.Н., Завальнюк К.В. / Esunin K.V., Zavalnuk S.N. (Хмяльніцкі,
Вінніца, Украіна — Khmelnytskyi, Vinnytsia, Ukraine)
Развитие украино-белорусской торговли во 2-й половине XIX в. / The
development of Ukrainian-Belarusian trade in the 2nd half of the XIX century
Воронич Т.В. / Voronich T.V. (Мінск / Minsk) Преступления в торговле городов и местечек Беларуси: вторая половина XIX–начало XX веков. / Crimes
in trade in towns and boroughs of Belarus in the second half of the XIX century
/ early XX century
Петров Д.Н. / Petrov D.N. (Магілёў / Mahilioû)
Механизм разрешения торговых споров в белорусских губерниях Российской империи во 2-й половине 19–начале 20 вв /
The mechanism for resolving trade disputes in Belarusian provinces of the
Russian Empire in the 2nd half of the 19th / early 20th centuries
Канойка А.У. / Kanoika A.U. (Мінск / Minsk)
Уплыў транспарту на развіццё знешняга і ўнутранага гандлю Віцебскай
губерні (1802–1914 гг.). / The influence of transport on the development of
internal and foreign trade in Vitebsk Governorate (in 1802–1914)
Заремский В. К. / Zaremskiy V.K. (Магілёў / Mahilioû)
Почтовые станции в 1772-1914 гг.: зарождение придорожного сервиса в
Беларуси / Post offices in 1772-1914: formation of roadside service.
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Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Гісторыя гандлю ў Беларусі” /
The first international theoretical and practical conference “History of Trade in Belarus”

Секцыя 2 / Section 2: Гандаль у лакальным і антрапалагічным вымярэннях да ХХ ст. / Trade in local and
anthropological dimensions (before XX century)
аўдыторыя 316 / auditorium 316

Падсекцыя 1 / Subsection 1: «Месцы» / «Places»
Голубович В. И. / Golubovich V.I. (Мінск / Minsk)
Ассортимент розничной торговли Полоцка в Х-ХІІ вв. / The range of goods
in retail trade of Polotsk in X-XII centuries.
Сліж Н.У. / Slizh N.U. (Гроднa / Hrodna)
Арганізацыя гандлю ў Гародні ў 16-17 стст / Organization of trade in Grodno
in 16-17 centuries
Сацукевіч І.І. / Satsukevich I.I. (Мінск / Minsk)
Рынкі Мінска ў канцы XVIII–пачатку ХХ стагоддзя / Markets in Minsk in late
XVIII / early XX century
Рогач Л.Ф. / Rogach L.F. (Гродна / Hrodna)
Тыпавая і функцыянальная эвалюцыя устаноў грамадскага харчавання ў
ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі / The evolution of standards and functions of
public catering in XIX century
Грэсь С.М. / Gres S.M. (Гродна / Hrodna)
Развіццё гандлю на тэрыторыі Ваўкавыскага ўезда Гродзенскай губерніі ў
ХІХ ст. / The development of trade in Volkovysk district of Grodno Governorate
Сидоренко Б.И. / Sidorenko B.I. (Магілёў / Mahilioŭ)
Формы организации и ассортимент продовольственных товаров в розничной торговли в губернском Могилеве во второй половине ХІX–начале ХХ
века / The forms of organization and the range of food products in provincial
Mogilev in the second half of XIX century / early XX century
Падсекцыя 2 / Subsection 2: «Людзі» / «People»
Йегуди И.Л. / Iegudi I.L. (Орша / Orša)
Евреи в торговле на землях Руси и будущего ВКЛ в конце 1-начале 2 тыс.
н.э. / The Jews in commerce in the lands of Russia and future Grand Duchy of
Lithuania in the late 1st / early 2nd millenium
Коженевская М.Г. -Kozhenevskaya M.G. (Глыбокае / Hlybokaje)
Еврейская женщина и торговля на территории Беларуси во второй половине ХІХ–начале ХХ вв. / Jewish woman and commerce in the territory of
Belarus in the second half of the XIX century / early XX century
Грыбко І.Л. / Hrybko I.L. (Мінск / Minsk)
Удзел купецтва ў гарадскім самакіраванні Беларусі (1870-я гг.–пач. XX ст.)
/ Participation of the merchant class in municipal government in Belarus (the
1870s–early XX century)
Алексашина Г.В. / Aleksashina G.V. (Мінск / Minsk)
Торговые служащие городов Беларуси (конец XIX–начало ХХ в.) /
Commercial employees in Belarusian towns (late XIX century–early XX century)
Арлукевич А.Б. / Arlukevich A.B. (Гродна / Hrodna)
Местные предприниматели в системе тылового обеспечения расквартированных на белорусских землях российских войск (втор. пол. XIX–нач. ХХ
вв.) / Local entrepreneurs in the logistics system of quartered Russian troops in
Belarusian lands (second half of XIX century–early ХХ century)
Раманаў С.Л. / Ramanau S.L. (Гродна / Hrodna)
Гандаль і гарадская святочная культура (другая палова ХІХ-пачатак ХХ ст.)
/ Trade and city holiday culture (the second half of XIX-early XX century)

14-16 лістапада / November 2013, г. Мінск, Беларусь / Minsk, Belarus
+375 (17) 321-24-80 | history@menka.by | www.history.menka.by
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Секцыя 3 / Section 3: Гандаль на Беларусі ў ХХ ст. /
Trade in Belarus in XX century
аўдыторыя 302 / auditorium 302

Падсекцыя 1 / Subsection 1: Гандаль у міжваенны час / Trade in the
interwar period
Чарнякевіч А.М., Ляхоўскі У.В. / Charniakevich A.M., Liakhouski U.V.
(Гродна / Hrodna)
«Гандляры паветрам»: спробы рэалізацыі фінансава-гандлевай палітыкі
ўрадам БНР (1918–1925) / «Merchants of air»: attempts to implement financial
and trade policies by the Government BPR (1918 / 1925)
Астрога В.А., Ляхоўскі У.В. – Astroga V.A., Liakhouski U.V. (Мінск / Minsk)
Кантрабанда і прыватны гандль у БССР у 1920-я гады / Smuggling and
private sales in the Byelorussian SSR in the 1920s
Астрога В.А. / Astroga V.A. (Мінск / Minsk)
Кантрабанда і прыватны гандль у БССР у 1920-я гады / Smuggling and
private sales in the Byelorussian SSR in the 1920s
Борьба советской таможенной службы с контрабандой в БССР. 1920-е гг.
/ The fight of the Soviet customs against smuggling in BSSR. The 1920s.
Нашчынец К.М. / Nashchynets K.M. (Мінск / Minsk)
Сацыялагічны партрэт гандляра-кантрабандыста (па матэрыялах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці). / Sociological portrait of merchant-smuggler (according to the National
Archives of the Republic of Belarus and the State Archives of Minsk Region)
Кривчиков В.М. / Krivchikov V.M. (Гродна / Hrodna)
Функционирование системы военной торговли в БССР (1924-1939 гг.) /
Functioning of the system of military trade in the BSSR (1924-1939)
Полетаева Н.И. / Poletaeva N.I. (Мінск / Minsk)
Гомельская товарная биржа в годы нэпа / Gomel Commodity Exchange
during NEP, the New Economic Policy period
Фролов И.А. / Frolov I.A. (Гомель / Homіel)
Торговля сельскохозяйственной техникой в 1920-е годы / Sale of
agricultural machinery in the 1920s.
Раманава І.М. / Ramanava I.M. (Мінск / Minsk)
Трансфармацыя гандлю ва ўмовах крызісу 1930-х гг. / The transformation of
trade during the crisis of the 1930s.
Падсекцыя 2 / Subsection2: Гандаль на Беларусі з 1945 г. па 2000-ыя гг.
/ Trade in Belarus from 1945 to the 2000s
Третьяк Е.И. / Tretiak E.I. (Дзяржынск / Dziaržynsk)
Восстановление и развитие розничной торговли на территории Беларуси в 1944-1960 гг. в отражении документов БГАКФФД / Restoration and
development of retail trade in Belarus in 1944-1960 in reflection of BSACFFD
documents.
Сумко Е.В. / Sumko E.V. (Наваполацк / Nаvаpolаck)
Становление и развитие розничной торговли в Полоцкой области в первое
послевоенное десятилетие / Formation and development of retail trade in
Polotsk region in the first postwar decade
Чудецкий А. Н. / Chudetskiy A.N. (Санкт-Пецярбург / Saint Petersburg)
Индивидуальная трудовая деятельность в советской экономике с середины 1970-х годов до начала 1990-х годов / Self-employment in the Soviet
economy since the mid-1970s to early 1990s
Колесинский В.Ф. / Kolesinskiy V.F. (Мінск / Minsk)
Торговые жетоны 1935-1977 годов на территории Беларуси / Trade tokens
in 1935-1977 in Belarus
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Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Гісторыя гандлю ў Беларусі” /
The first international theoretical and practical conference “History of Trade in Belarus”

Баюра А.Н. / Bayura A.N. (Брэст / Brest)
Использование талонов, купонов и прочих денежных суррогатов в розничной торговле в Беларуси в 1989-1993 гг. / Use of coupons and other
money substitutes in retail in Belarus in 1989-1993
Балашова Т.Ф. / Balashova T.F. (Магілёў / Mahilioŭ)
Розничная торговля Могилевской области в условиях перехода к рыночной экономике / Retail in Mogilev region in the conditions of transition to
market economy
Махоўская І.С., Раманава І.М. / Makhouskaya I.S., Ramanava I.M.
(Мінск / Minsk)
Гандаль ва ўмовах крызісу 1990-х гг. паводле вусных гістарычных крыніц /
Trade during the crisis of the 1990s on sources of oral history
Ридевский Г.В. / Ridevskiy G.V. (Магілёў / Mahilioŭ)
Закономерности пространственного развития региональных потребительских рынков Беларуси в 1990-2012 гг. / Mechanisms of spatial development
of regional consumer markets of Belarus in 1990-2012
Станкевич Н.Г. / Stankevich N.G. (Гродна / Hrodna)
Развитие законодательства Республики Беларусь о розничной торговле /
Development of the legislation of the Republic of Belarus on retail

Завочныя даклады / Absentee lectures
Восович С.М. / Vosovich S.M. (Брэст / Brest)
Организация иконно-книжной и церковно-утварной торговли Витебским
Свято-Владимирским братством в конце XIX–начале XX в. / Organization
of icons-books and church utensils trade by Vitebsk St. VladimiЦr’s brethren in
the late XIX / early XX century
Лаўрэенка Л.В. / Laurejenka L.V. (Брэст / Brest)
Гандаль і гандлёвыя адносіны на тэрыторыі Палескага ваяводства ў 1921–
1939 гг / Trade and trade relations in Polessky province in 1921-1939
Сабалеўская В.А. / Sabaleuskaya V.A. (Гродна / Hrodna)
Гандляры-габрэі ў беларускіх маёнтках Радзівілаў ў канцы XVIII–пачатку
XIX стагоддзя / Jewish traders in Belarusian estates of the Radzivills in the late
XVIII–early XIX centuries
Смiлaвiцкi Л.Л. / Smilavitski L. (Тэль-Авіў, Ізраіль / Tel Aviv, Israel)
Асаблівасці рэгіянальнага рознічнага гандлю на Беларускім Палессі ў міжваенны перыяд / Features of regional retail trade in Belarusian Polesia during
the interwar period
Соркіна І.В. / Sorkina I.V. (Гродна / Hrodna)
Мястэчкі як цэнтры кірмашовага гандлю Беларусі (ХІХ–пачатак ХХ ст.) /
Boroughs as the centers of fairs in Belarus (ХІХ–early ХХ century)
Студинский В.А. / Studinskiy V.A. (Кіеў, Украіна / Kyiv, Ukraine)
Торговля и финансы городов Украины и Беларуси в XIII-XVII вв. / Trade and
finance of Ukrainian and Belarusian cities in XIII-XVII centuries

16 лістапада (субота). Трэці дзень /
16 November (Saturday.) Day Three
10.00-12.30.

12.30.-13.00.
13.00-15.00.

Круглы стол “Месца і роля археалогіі ў вывучэнні гісторыі гандлю” / Round
table “The place and the role of archeology in study of the history of trade”
(Мадэратар — С.В. Тарасаў) / (Moderator — S.V. Tarasau)
аўдыторыя 414 / auditorium 414
Кава-паўза / Coffee brake
Выніковае пасяджэнне. Закрыццё канферэнцыі / Final session. Closing
of the conference
аўдыторыя 302 / auditorium 302
14-16 лістапада / November 2013, г. Мінск, Беларусь / Minsk, Belarus
+375 (17) 321-24-80 | history@menka.by | www.history.menka.by
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