ПРАГРАМА
навукова-практычнай канферэнцыі

“Нашы вякі – наша багацце.
Лепшыя практыкі менеджменту спадчыны”
6 верасня, Мінск, гатэль Манастырскі, вул. Кірыла і Мяфодзія, 6
9:00 – 9:50 – рэгістрацыя
9:50 – 11:30 – пленарнае пасяджэнне
11.30 – 12.00 – кава-паўза
12.00 – 13.30 – пасяджэнне секцыяў

13.30 – 14.15 – абед
14.15 – 15.00 – экскурсія па Верхнім горадзе
15.00 – 17.00 – пасяджэнне секцыяў
17.00 – 17.30 – завяршэнне канферэнцыі

Пленарнае пасяджэнне Канферэнц-зала “Бернардзін”
Хвір Наталля Дзмітрыеўна, начальніца Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай
спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (Мінск)
Вітальнае слова
Масташова Марына Веніямінаўна, кансультант Дэпартамента па турызме Міністэрства
спорту і турызму Рэспублікі Беларусь (Мінск)
Вітальнае слова
Анісім Алена Мікалаеўна, старшыня Таварыства беларускай мовы, дэпутат палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (Мінск)
“Мова – галоўная нематэрыяльная спадчына народа”
Пастухоў Міхаіл Іванавіч, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук,
Беларускі інстытут правазнаўства (Мінск)
“Герб, сцяг, мова як гісторыка-культурная спадчына Беларускай дзяржавы і народа.
Прававыя механізмы захавання і ўдасканалення”
Патаеў Георгій Аляксандравіч, доктар архітэктуры, Беларускі нацыянальны тэхнічны
ўніверсітэт (Мінск)
“Рэвіталізацыя гістарычных паркаў Беларусі”
Ходар Генадзь Мікалаевіч, кансультант аддзелу арганізацыі аховы і ўліку гісторыкакультурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
“Заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны і
практыка яго выканання”
Сташкевіч Ала Барысаўна, Фонд "Культурная спадчына і сучаснасць" (Мінск)
“Традыцыйныя веды і практыкі як нематэрыяльная культурная спадчына”
Баранец Георгий Георгиевич, кандидат архитектуры, Европейский Гуманитарный
Университет (Минск)
“Проблемы применения и направления развития правовых механизмов охраны
недвижимого культурного наследия в Беларуси” (Минск)
Кірэеў Віктар Вітальевіч, доктар філасофіі, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт
(Санкт-Пецярбург)
“Сістэма ахоўных тэрыторый Службы нацыянальных паркаў ЗША”

Секцыя 1
Зберажэнне архітэктурнай і археалагічнай спадчыны
Пакой перамоваў “Манах”
Агарэлышэва Наталля Сяргееўна, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, ICOMOS-Беларусь,
“Выкарыстанне патэнцыялу былых і існуючых сінагог Гомельшчыны: гісторыя,
праблематыка, магчымасці”
Андрэйчык Кацярына Віктараўна, Кафедра гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага
ўніверсітэта (Полацк)
“Адлюстраванне дзейнасці органаў абласнога, базавага і перашаснага тэрытарыяльнага
ўзроўняў кіравання у справе захавання, утрымання і гаспадарчага выкарыстання матэрыяльных
нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей (1991-2001 гг.): гістарыяграфічна-крыніцазнаўчы
нарыс”
Біскуп Казімір Вялікаселец, старшыня Рады па справах аховы культурнай спадчыны і
асяроддзя Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі (Гомель)
“Аднаўленне і захаванне касцёлаў”
Каралёў Павел Анатольевіч, Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы (Мінск)
“Асноўныя тэндэнцыі зберажэння помнікаў архітэктуры Беларусі: канец ХІХ ст. – 1917 г.“
Kaxoвіч Алена Іванаўна, Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці (Брэст)
“Выкарыстанне прамысловай спадчыны першай паловы ХХ ст. для сацыя-культурнага
жыцця – прыклад Беларусі і ЗША”
Мацюхіна Ксенія, кафедра "Архітэктура жылых і грамадскіх будынкаў" Архітэктурны
факультэт БНТУ (Мінск)
“Вопыт Літвы ў адаптацыі будынкаў былых сінагог да сучасных сацыяльна-культурных
умоваў”
Сліж Наталля, кандыдат гістарычных навук, Грамадскае аб'яднанне маладых навукоўцаў
"ВІТ" (Гродна)
“Праца мясцовых органаў кіравання ЗША ў сферы аховы спадчыны – вопыт для Беларусі”
Сатоліна Марына Мікалаеўна, кандыдат юрыдычных навук, Чарняўскі Ігар, гісторык,
археолаг
“Міжнародны аспект прававой аховы аб’ектаў культурнай спадчыны”
Сямашка Вольга Мікалаеўна, Мясцовы дабрачынны фонд "Крэўскі замак" (Мінск)
“Практыка аховы і папулярызацыі гістарычных могілак Беларусі на прыкладзе Плябані і
Ракава”
Трусаў Алег Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, Універсітэт імя Ніла Гілевіча (Мінск)
“Археалагічнае вывучэнне помнікаў беларускага мураванага дойлідства ХІ-ХІІ стст. у ХХ ст.”
Харэўскі Сяргей Васільевіч, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Мінск)
“Праблемы інтэпрэтацыі і экспанавання матэрыяльнае спадчыны іслама ў Беларусі”

Секцыя 2
А) Памятныя падзеі і мемарыяльныя мясціны
Б) Нематэрыяльная спадчына. Літаратурная спадчына
Канферэнц-зала “Бернардзін”
Галоўка Сяргей Аляксандравіч (Стоўбцы)
"Мемарыялізацыя мясцін Стаўбцоўшчыны, звязаных з жыццём і творчасцю вядомых творцаў"
Ермалёнак Вітольд Антонавіч, ДУА “Міёрская сярэдняя школа №3 імя Героя Савецкага
Саюза Ягора Андрэевіча Томка” (Міёры)
“Экскурсія “Зёлкі маёй прабабулі як сродак захавання беларускамоўнай спадчыны”
Каліноўская Алена Тадэвушаўна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
(Мінск)
“Рэгіянальныя адметнасці аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Рэспубліцы Беларусь”
Кур’яновіч Аляксандр Віктаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)
“Бел-чырвона-белы сцяг як гісторыка-культурная каштоўнасць: крытэрыі, сацыяльныя
функцыі, пытанні надання статусу”
Міцкевіч Васіліна Валер'еўна, Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа
(Мінск)
“Захаванне спадчыны Якуба Коласа”
Бусько Сяргей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
фізічнай культуры (Мінск)
“Юбілейныя даты ваеннай гісторыі як напрамак развіцця экскурсійнай працы і краязнаўства
ў Беларусі”
Гайдук Таццяна Іванаўна, ДУА “Гімназія №50” (Мінск)
“Захаванне памяці пра Халакост у Беларусі”
Кавалёў Яўген Аляксандравіч, начальнік аддзела якасці і вучэбна-аналітычнай працы ДУ
“Нацыянальнае агенцтва па турызме” (Мінск)
“Беларускі сектар Чарнобыльскай зоны як аб’ект турызму”
Мельнікаў
Ігар,
кандыдат
гістарычных
навук,
блог
"Гісторыя
побач"
http://historiapobach.livejournal.com (Заслаўе)
“Экскурсія "Мяжа ля Заслаўя 1921-1941 гг." як спосаб захавання гісторыі даваеннай савецкапольскай мяжы”
Новік Мікалай, юрыст (Стоўбцы)
“Культурнае адраджэнне Беларусі: набыткі і перспектывы”
Суднік Станіслаў Вацлававіч, галоўны рэдактар газеты “Наша Слова” (Ліда)
“Практыка захавання памяці пра паўстанне 1863 года на Лідчыне”
Тарасевіч Зінаіда Антонаўна, экспетная група “Эксперты ў абарону Курапатаў” (Мінск)
“Захаванне памяці. Курапаты”

Секцыя 3
Арганізацыя працы са спадчынай
Пакой перамоваў “Манастырскі”
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, МДУ імя А.А.Куляшова (Магілёў)
Праектная дзейнасць студэнтаў гісторыкаў МДУ імя А.А. Куляшова як спосаб прымнажэння
гісторыка-культурнай спадчыны
Баранова Алла Саввична, кандидат педагогических наук, Минский государственный
лингвистический университет (Минск)
“Актуальные аспекты проблемы сохранения культурного наследия Беларуси»
Ганскі
Уладзімір
Аляксандравіч,
кандыдат
эканамічных
навук,
Інстытут
прадпрымальніцкай дзейнасці (Наваполацк)
“Рэсурсы мінулага як рынкавыя даброты: каммадыфікацыя гісторыка-культурнай спадчыны
з пункту гледжання эканамічнай тэорыі”
Дударонак Надзея Аляксандраўна, Сацыяльна-інфармацыйная ўстанова "Традыцыі і
інавацыі Паазер'я (Браслаў)
“Праектная дзейнасць у захаванні і папуляразыцыі гісторыка-культурнай спадчыны
беларускага Паазер'я”
Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч, краязнаўца, кандыдат філалагічных навук (Мінск)
“Чым Беларусь можа здзівіць і зацікавіць сярэднееўрапейцаў”
Лозка Алесь Юр’евіч, кандыдат філалагічных навук, старшыня РГА “Таварыства беларускай
школы” (Мінск)
Зберажэнне і прэзентацыя беларускай культуры творчымі калектывамі беларусаў замежжа
Півавар Мікалай Васільевіч, Віцебскае кадэцкае вучылішча (Віцебск)
“Краязнаўчы атлас Беларусі – сродак захавання спадчыны краіны”
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск)
“Роля недзяржаўных арганізацый у ахове, вывучэнні і выкарытанні гісторыка-кульурнай
спадчыны Беларусі: стан, праблемы, перспектывы”
Тушынскі Дзяніс Міхайлавіч, намеснік старшыні Таварыства беларускай мовы (Мінск),
Факультэт міжнародных адносін БДУ
“Псіхалагічныя аспекты прэзентацыі гісторыка-культурнай спадчыны ў ЗША”.
Чэчат Алесь Віктаравіч, Лінгвагуманітарны каледж МДЛУ, (Мінск)
“Педагагічная дзейнасць па выхаванні ў навучэнцаў пачуцця павагі да гісторыка-культурнай
спадчыны”
Яніцкая Ірына Вадзімаўна, індывідуальная прадпрымальніца (Мінск)
“Создание культурно-исторических кластеров”
Ярмалінская Наталля Валянцінаўна, РМГА "Студэнцкае этнаграфічнае таварыства" (Мінск)
“Народны тэкстыль як аснова для малога бізнэсу: уласны вопыт”

Як дабрацца
Гатэль “Манастырскі: г. Мінск, вуліца Кірыла і Мяфодзія, 6
GPS-каардынаты: 53.905070, 27.557603
Тэлефоны гатэля:
+375 17 329 03 00; +375 17 329 03 01; + 375 29 378 77 24
Тэлефон каардынатара канферэнцыі: (8044) 558-21-56
Бліжэйшыя прыпынкі:
Метро – станцыя метро “Няміга”
Прыпынак “Станцыя метро “Няміга”:
аўтобусы 24, 38, 57, 91, 188с;
тралейбусы 12, 29, 37, 40, 46, 53;
маршруткі 1024, 1053, 1146, 1153, 1346
Прыпынак “Плошча Свабоды”:
аўтобусы 1, 69, 119с;
маршруткі 1056, 1119.

Гатэль “Манастырскі” абраны для нашай канферэнцыі невыпадкова. Ён размяшчаецца ў
будынку былога манастыра бернардзінцаў, заснаванага ў 1624 годзе. Рэстаўрацыя праведзена ў
2009 – 2014 гадах. У калідорах гатэля можна ўбачыць старажытныя фрэскі, а на ніжнім узроўні
галоўнага корпуса ёсць таямнічае памяшканне, якога не было на старых планах і адкуль, як
кажуць, пачынаюцца падземныя хады пад Верхнім горадам.

Праезд на аўтамабілі:

Экскурсія
Верхні горад (Новае места, Высокае места, Высокі рынак) – сэрца Мінска,
гістарычны раён, населены з 12 стагоддзя. Як новы цэнтр горада спланаваны ў
другой палове 16 стагоддзя. Раён прасякнуты таямніцамі. Адна з легендаў
распавядае, што пад плошчай Свабоды ёсць шматлікія падземныя хады, што
злучаюць старажытныя манастыры. Нідзе больш у горадзе не захавалася столькі
будынкаў 16 – 18 стагоддзяў.
Экскурсію правядзе гісторык і археолаг Алег Трусаў.

Міжнарожнае
грамадскае
аб’яднанне “Экапраект”
Гродзенскае абласное
грамадскае аб’яднанне
маладых навукоўцаў “ВІТ”

Сацыяльна-інфармацыйная
ўстанова
"Традыцыі і інавацыі Паазер'я"

