
ПРАГРАМА
IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”

“Музей: навука, інавацыі, камунікацыя”
4 – 6 кастрычніка 2019 г.

г. Брэст

04.10.2019 г.
Дзяржаўная ўстанова “Брэсцкая абласная

спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага
рэзерву” (легкаатлетычны манеж)

(вул. Маскоўская, 151)
10.00 – 18.00
Заезд і рэгістрацыя ўдзельнікаў форуму,

падрыхтоўка экспазіцыйных пляцовак.

05.10.2019 г.
10.00 – 12.00
Дзелавая праграма форуму (кабінет дзелавой

праграмы).

ПРОГРАММА
IV Национального форума «Музеи Беларуси»

«Музей: наука, инновации, коммуникация»
4 – 6 октября 2019 г.

г. Брест

04.10.2019 г.
Государственное учреждение «Брестская областная

специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва» (легкоатлетический манеж)

(ул. Московская, 151)
10.00 – 18.00
Заезд и регистрация участников форума, подготовка

экспозиционных площадок.

05.10.2019 г.
10.00 – 12.00
Деловая программа форума (кабинет деловой

программы).



12.00 – 18.00
Работа галоўнай экспазіцыі форуму.
12.00 – 13.30
Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой

праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і
культурна-адукацыйных праектаў.

14.00 – 14.30
Урачыстая цырымонія адкрыцця форуму (кабінет

дзелавой праграмы).
14.30 – 16.30
Знаёмства членаў журы і гасцей з экспазіцыяй

форуму.
14.30 – 18.00
Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой

праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і
культурна-адукацыйных праектаў.

17.00 – 18.00
Урачыстая цырымонія адкрыцця адноўленай

экспазіцыі археалагічнага музея “Бярэсце”
(Брэсцкая крэпасць, Шпітальны востраў).

06.10.2019 г.

10.00 – 13.00
Дзелавая праграма форуму (аўдыторыя №300).
10.00 – 16.30
Работа галоўнай экспазіцыі форуму.
10.00 – 14.30

12.00 – 18.00
Работа главной экспозиции форума.
12.00 – 13.30
Демонстрационная программа (кабинет деловой

программы). Презентации музеев, экспозиционных и
культурно-образовательных проектов.

14.00 – 14.30
Торжественная церемония открытия форума

(кабинет деловой программы).
14.30 – 16.30
Знакомство членов жюри и гостей с экспозицией

форума.
14.30 – 18.00
Демонстрационная программа (кабинет деловой

программы). Презентации музеев, экспозиционных и
культурно-образовательных проектов.

17.00 – 18.00
Торжественная церемония открытия обновленной

экспозиции археологического музея «Берестье»
(Брестская крепость, Госпитальный остров).

06.10.2019 г.

10.00 – 13.00
Деловая программа форума (аудитория №300)
10.00 – 16.30
Работа главной экспозиции форума
10.00 – 14.30



Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой
праграмы):

- прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-
адукацыйных праектаў;

- прэзентацыі кампаній, якія працуюць у сферы
музейнай індустрыі.

12.00 – 14.00
Аглядная экскурсія па г. Брэсту.
Знаёмства з новымі экспазіцыямі Мемарыяльнага

комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”.
15.00 – 16.30
Урачыстая цырымонія закрыцця форуму.

Узнагароджванне ўдзельнікаў (кабінет дзелавой
праграмы).

ДЗЕЛАВАЯ ПРАГРАМА
IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”

05.10.2019 г.
Мадэратар: Сапоцька Павел Міхайлавіч

10.00 – 10.20
Музейны менеджмент: патрабаванні ХХІ стагоддзя.
Брызгалаў Міхаіл Аркадзевіч, г. Масква (Расійская

Федэрацыя)
10.20 – 10.40
Пушкінскі запаведнік, яго асветніцкія і

адукацыйныя праграмы для наведвальнікаў і мясцовай

Демонстрационная программа (кабинет деловой
программы):

- презентации музеев, экспозиционных и культурно-
образовательных проектов;

- презентации компаний, работающих в сфере
музейной индустрии

12.00 – 14.00
Обзорная экскурсия по г. Бресту.
Знакомство с новыми экспозициями Мемориального

комплекса «Брестская крепость-герой».
15.00 – 16.30
Торжественная церемония закрытия форума.

Награждение участников (кабинет деловой программы).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV Национального форума «Музеи Беларуси»

05.10.2019 г.
Модератор: Сапотько Павел Михайлович

10.00 – 10.20
Музейный менеджмент: требования ХХІ века.
Брызгалов Михаил Аркадьевич, г. Москва

(Российская Федерация)
10.20 – 10.40
Пушкинский заповедник, его просветительские и

образовательные программы для посетителей и местного



супольнасці
Васілевіч Георгій Мікалаевіч, Пушкінскія горы

(Расійская Федэрацыя)
10.40 – 11.00
Музейныя тэорыя і практыка ў люстэрку айчынных

дысертацыйных даследаванняў.
Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, г. Мінск

(Рэспубліка Беларусь)
11.00 – 11.20
Формы музейнай камунікацыі і развіццё

міжкультурнага ўзаемадзеяння.
Чувілава Ірына Валянцінаўна, г. Масква (Расійская

Федэрацыя)
11.20 – 11.40
Практыка самапазіцыянавання музеяў і бібліятэк (на

прыкладзе комплексу мерапрыемстваў па ўшанаванні
Берасцейскай Бібліі).

Суша Алесь Аляксандравіч, г. Мінск (Рэспубліка
Беларусь)

11.40 – 12.00
Прэзентацыя пілотнага нумара беларускага

перыядычнага музейнага выдання "Беларускі музей".
Сапоцька Павел Міхайлавіч, г. Мінск (Рэспубліка

Беларусь)

сообщества
Василевич Георгий Николаевич, Пушкинские горы

(Российская Федерация)
10.40 – 11.00
Музейные теория и практика в зеркале

отечественных диссертационных исследований.
Гужаловский Александр Александрович, г. Минск

(Республика Беларусь)
11.00 – 11.20
Формы музейной коммуникации и развитие

межкультурного взаимодействия.
Чувилова Ирина Валентиновна, г. Москва

(Российская Федерация)
11.20 – 11.40
Практика самопозиционирования музеев и

библиотек (на примере комплекса мероприятий по
возвращению и воссозданию Брестской Библии).

Суша Александр Александрович, г. Минск
(Республика Беларусь)

11.40 – 12.00
Презентация пилотного номера белорусского

периодического музейного издания "Белорусский музей".
Сапотько Павел Михайлович, г. Минск (Республика

Беларусь)



06.10.2019 г.
(аўдыторыя №300)

Мадэратар: Сташкевіч Ала Барысаўна

10.00 – 10.25
Вяртанне скрадзенага "Врубеля" як вынік музейнага

даследавання.
Кальчурына Вера Сямёнаўна , г. Ерэван (Рэспубліка

Арменія)
10.25 – 10.45
Месца і роля музея ў палітыцы ўстойлівага развіцця.
Дзям'ян Валянціна Уладзіміраўна, Буцэнка

Аляксандр Алімавіч, г. Кіеў (Украіна)

10.45 – 11.10
Музей як прастора камемарацыі і дыялогу.
Сташкевіч Ала Барысаўна, г. Мінск (Рэспубліка

Беларусь)
11.10 – 11.35
Аб вопыце работы музея Крыш'яніса Барона з

дзіцячай аўдыторыяй.
Дзіта Барона, г. Рыга (Латвія)
11.35 – 11.45
Канцэптуальныя падыходы да стварэння

выставачнага праекта "Захавальнікі памяці: музеі і
калекцыянеры”.

Ладзісаў Алег Іванавіч, г. Мінск (Рэспубліка

06.10.2019 г.
(аудитория №300)

Модератор: Сташкевич Алла Борисовна

10.00 – 10.25
Возвращение украденного “Врубеля” как итог

музейного исследования.
Кальчурина Вера Семеновна, г. Ереван (Республика

Армения)
10.25 – 10.45
Место и роль музея в политике устойчивого

развития.
Демьян Валентина Владимировна, Буценко

Александр Алимович, г. Киев (Украина)
10.45 – 11.10
Музей как простанство коммеморации и диалога.
Сташкевич Алла Борисовна, г. Минск (Республика

Беларусь)
11.10 – 11.35
Об опыте работы музея Кришьяниса Барона с

детской аудиторией.
Дита Барона, г. Рига (Латвия)
11.35 – 11.45
Концептуальные подходы к созданию выставочного

проекта “Хранители памяти: музеи и коллекционеры”.
Ладисов Олег Иванович, г. Минск (Республика

Беларусь)



Беларусь)
11.45 – 12.00
Адказнасць музея ў грамадстве інтэрнэт-эканомікі.

Крэатыўныя ідэі Шэньянскага фінансавага музея як базы
фінансавай адукацыі.

Чжан Лянсін, Шэньянскі фінансавы музей (Кітай)

12.00 – 12.15
Прэзентацыя праекта «Рэгіянальная Музейная

Акадэмія» (ІКОМ Беларусі, Фонд «Культурная спадчына і
сучаснасць», Інстытут Гётэ ў Мінску).

Бембель Таццяна Алегаўна, Сташкевіч Ала
Барысаўна, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.15 – 12.25
Як музеям зберагаць спадчыну ў лічбавую эпоху і

прывабліваць наведвальніка?
Прадстаўнікі кампаніі «Feeling Films»: Дзмітрый

Соркін, сузаснавальнік і крэатыўны прадзюсар; Павел
Фірсаў, сузаснавальнік, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.25 – 12.40
Інавацыйнае развіццё Нацыянальнага гістарычнага

музея на прыкладзе сектара Дзяржаўнага каталога
музейнага фонду Рэспублікі Беларусь.

Храмы Аляксандр Васільевіч, Балабаеў Аркадзь
Анатольевіч, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.40 – 13.00
Асноўныя трэнды ў вытворчасці сучаснага

вітрыннага абсталявання.

11.45 – 12.00
Ответственность музея в обществе интернет-

экономики. Креативные идеи Шэньянского финансового
музея как базы финансового образования.

Чжан Лянсин, Шэньянский финансовый музей
(Китай)

12.00 – 12.15
Презентация проекта «Региональная Музейная

Академия» (ИКОМ Беларуси, Фонд «Культурное наследие
и современность», Институт Гете в Минске).

Бембель Татьяна Олеговна, Сташкевич Алла
Борисовна, г. Минск (Республика Беларусь)

12.15 – 12.25
Как музеям сохранять наследие в цифровую эпоху и

привлекать посетителя?
Представители компании «Feeling Films»: Дмитрий

Соркин, соучредитель и креативный продюссер; Павел
Фирсов, соучредитель, г. Минск (Республика Беларусь)

12.25 – 12.40
Инновационное развитие Национального

исторического музея на примере сектора
Государственного каталога музейного фонда Республики
Беларусь.

Храмой Александр Васильевич, Балабаев Аркадий
Анатольевич, г. Минск (Республика Беларусь)

12.40 – 13.00
Основные тренды в производстве современного

витринного оборудования.



Яўген Сальнікаў, кампанія «Кунстверк», г. Масква
(Расійская Федэрацыя)

ДЭМАНСТРАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА
IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”

05.10.2019 г.
(кабінет дзелавой праграмы)

12.00 – 13.30, 14.30 – 14.45
Прэзентацыі музеяў Брэсцкай вобласці

12.00 – 12.04
ДУК “Мемарыяльны музей-сядзіба імя Т.

Касцюшкі”
“Косаўскі палацава-паркавы ансамбль. Мінулае.

Сучаснасць. Будучыня”.

12.04 – 12.10
ДУ “Музей Беларускага Палесся”.
Прэзентацыя “Музей Беларускага Палесся”.
12.10 – 12.25
ДУК “Івацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей”.
“Адзін дзень з жыцця партызанскага атрада. Па

старонках партызанскіх рукапісных часопісаў”.

12.25 – 12.35
ДУК “Лунінецкі раённы краязнаўчы музей”

Евгений Сальников, компания «Кунстверк», г.
Москва (Российская Федерация)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
IV Национального форума «Музеи Беларуси»

05.10.2019 г.
(кабинет деловой программы)

12.00 – 13.30, 14.30 – 14.45
Презентации музеев Брестской области

12.00 – 12.04
ГУК “Мемориальный музей-усадьба им. Т.

Костюшко.”
«Коссовский дворцово-парковый ансамбль.

Прошлое. Настоящее. Будущее».
12.04 – 12.10
ГУ «Музей Белорусского Полесья».
Презентация «Музей Белорусского Полесья».
12.10 – 12.25
ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий

музей».
«Один день из жизни партизанского отряда. По

страницам партизанских рукописных журналов»
12.25 – 12.35
ГУК «Лунинецкий районный краеведческий музей».
«Пять причин прийти в музей»



“Пяць прычын пайсці ў музей”.
12.35 – 12.47
УК “Баранавіцкі краязнаўчы музей”
Музейна-тэатралізаваны спектакль “Успамінаючы

пра Першую сусветную вайну… Дом спадара Брэгмана”.
12.47 – 12.50
ДУК “Раённы музейны комплекс імя Напалеона

Орды”.
Фрагмент музычнага суправаджэння экскурсіі ў

стылі ХІХ стагоддзя.
12.50 – 13.00
ДУК “Ваенна-гістарычны музей імя Дз.К.

Удовікава”.
Прэзентацыя музея. Прэзентацыя “Культурна-

гістарычная спадчына Драгічыншчыны”.
13.00 – 13.20
ДУК “Мотальскі музей народнай творчасці”.
Інтэрактыўная праграма “Вясельны каравай”.
13.20 – 13.30
ДУК “Гісторыка-мемарыяльны музей “Сядзіба

Нямцэвічаў”.
“Гаспадары сядзібы Нямцэвічаў. Ваенна-

гістарычная рэканструкцыя “Скокі – 2018”.
14.30 – 14.45
ДУК “Музей народнай творчасці “Бездзежскі

фартушок”.
“Скарбы Бездзежскага краю”.

12.35 – 12.47
УК «Барановичский краеведческий музей».
Музейно-театрализованный спектакль «Вспоминая о

Первой мировой войне… Дом господина Брегмана».
12.47 – 12.50
ГУК «Районный музейный комплекс имени

Наполеона Орды».
Фрагмент музыкального сопровождения экскурсии в

стиле ХIХ века.
12.50 – 13.00
ГУК «Военно-исторический музей им. Д.К.

Удовикова».
Презентация музея. Презентация «Культурно-

историческое наследие Дрогичинщины».
13.00 – 13.20
ГУК «Мотольский музей народного творчества».
Интерактивная программа «Свадебный каравай».
13.20 – 13.30
ГУК “Историко-мемориальный музей «Усадьба

Немцевичей».
«Хозяева усадьбы Немцевичей. Военно-

историческая реконструкция «Скоки – 2018».
14.30 – 14.45
ГУК «Музей народного творчества Бездежский

фартушок».
«Сокровища Бездежского края».



Прэзентацыі рэспубліканскіх музеяў
14.45 – 14.55
ДУ “Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-

герой”.
Прэзентацыя аб’ектаў мемарыяла.
14.55 – 15.15
Установа “Беларускі дзяржаўны музей гісторыі

Вялікай Айчыннай вайны”.
“Рукапісныя часопісы беларускіх партызан –

унікальная з’ява ў гісторыі і культуры Беларусі”.
15.15 – 15.20
Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі

Купалы”.
Відэаролік “Я – музей”.
15.20 – 15.35
Установа “Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны

музей Якуба Коласа”.
«У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных».
15.35 – 15.50
Установа “Дзяржаўны музей гісторыі беларускай

літаратуры”.
Інтэрактыўная прэзентацыйная праграма.
15.50 – 16.00
Установа “Музей “Замкавы комплекс “Мір”.
Міжнародныя выставачныя праекты.
16.00 – 16.10
НДіАУК "Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік".

Презентации республиканских музеев
14.45 – 14.55
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость

– герой».
Презентация объектов мемориала.
14.55 – 15.15
Учреждение «Белорусский государственный музей

истории Великой Отечественной войны».
«Рукописные журналы белорусских партизан –

уникальное явление в истории и культуре Беларуси».
15.15 – 15.20
Учреждение “Государственный литературный музей

Янки Купалы».
Видеоролик «Я – музей».
15.20 – 15.35
Учреждение «Государственный литературно-

мемориальный музей Якуба Коласа».
«У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных».
15.35 – 15.50
Учреждение “Государственный музей истории

белорусской литературы”.
Интерактивная презентационная программа.
15.50 – 16.00
Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир».
Международные выставочные проекты.
16.00 – 16.10
НИиПУ «Национальный Полоцкий историко-

культурный музей-заповедник».



Відэапрэзентацыя “Музеі Полацка запрашаюць”.

Прэзентацыі музеяў устаноў адукацыі
16.10 – 16.15
Народны літаратурна-краязнаўчы музей ДУА

«Дастоеўская сярэдняя школа імя Ф.М. Дастаеўскага»
Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Гульня-прэзентацыя «Род Дастаеўскіх на Іванаўскай
зямлі».

16.15 – 16.20
Музей вайны ў Афганістане ДУА «Сярэдняя школа

№13 г. Брэста імя В.І. Хована».
Прэзентацыя дзейнасці музея «Афганистан – болит

в моей душе…».
16.20 – 16.25
Народны гісторыка-краязнаўчы музей ДУА

«Міёрская сярэдняя школа №3 імя Героя Савецкага Саюза
Ягора Андрэевіча Томка» Віцебскай вобласці.

Творчая прэзентацыя сацыяльна-культурнага
праекта «Шлях, які мы выбіраем».

16.25 – 16.30
Політэхнічны музей ДУА «Сярэдняя школа №30 г.

Гомеля».
Інтэрактыўная прэзентацыя накірункаў дзейнасці

музея «Праз музей у касмічныя далі».
16.30 – 16.35
Музей гісторыі адукацыі Шчучыншчыны ДУА

«Гімназія г. Шчучына» Гродзенскай вобласці.

Видеопрезентация «Музеи Полоцка приглашают».

Презентации музеев учреждений образования
16.10 – 16.15
Народный литературно-краеведческий музей ГУО

«Достоевская средняя школа им. Ф.М. Достоевского»
Ивановского района Брестской области.

Игра-презентация «Род Достоевских на Ивановской
земле».

16.15 – 16.20
Музей войны в Афганистане ГУО «Средняя школа

№13 г. Бреста им. В.И. Хована».
Презентация деятельности музея «Афганистан –

болит в моей душе…».
16.20 – 16.25
Народный историко-краеведческий музей ГУО

«Миорская средняя школа №3 им. Героя Советского
Союза Егора Андреевича Томка» Витебской области.

Творческая презентация социально-культурного
проекта «Путь, который мы выбираем».

16.25 – 16.30
Политехнический музей ГУО «Средняя школа №30

г. Гомеля».
Интерактивная презентация направлений

деятельности музея «Через музей в космические дали».
16.30 – 16.35
Музей истории образования Щучинщины ГУО

«Гимназия г. Щучина» Гродненской области.



Творчае прадстаўленне культурна-адукацыйнага
праекта «Ад берасты да кнігі».

16.35 – 16.40
Комплексны краязнаўчы музей ДУА «Дараганаўскі

вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя
школа» Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Творчая прэзентацыя дзейнасці «Замалёўка часу:
Дараганаўскі музей – незвычайная таямніца мінулага».

16.40 – 16.45
Народны музей станаўлення і развіцця школы-

інтэрната УА “Уздзенская дзяржаўная санаторная школа-
інтэрнат для дзяцей з саматычнай паталогіяй» Мінскай
вобласці.

Тэатралізаваная прэзентацыя дзейнасці «Гісторыя
школы ў асобах».

16.45 – 16.50
Музей баявой славы ДУА «Сярэдняя школа №83

г. Мінска імя Г.К. Жукава»
Прэзентацыя «Фарміраванне камунікатыўнай

прасторы”.

Прэзентацыі музеяў Гродзенскай вобласці
16.50 – 17.10
УК “Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны

музей”.
Музейны дывертысмент «Містычныя гісторыі &

Ноч, калі яны ажываюць».

Творческое представление культурно-
образовательного проекта «От бересты к книге».

16.35 – 16.40
Комплексный краеведческий музей

ГУО «Дорогановский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа» Осиповичского района
Могилевской области.

Творческая презентация деятельности «Зарисовка
времени: Дорогановский музей – необычная тайна
прошлого».

16.40 – 16.45
Народный музей становления и развития школы-

интерната УО «Узденская государственная санаторная
школа-интернат для детей с соматической патологией»
Минской области.

Театрализованная презентация деятельности
«История школы в личностях».

16.45 – 16.50
Музей боевой славы ГУО «Средняя школа №83

г. Минска им. Г.К. Жукова».
Презентация «Формирование коммуникативного

пространства».

Презентации музеев Гродненской области
16.50 – 17.10
УК «Гродненский государственный историко-

археологический музей».
Музейный дивертисмент «Мистические истории &



17.10 – 17.30
УК “Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі”.
Анімацыйна-адукацыйная праграма “Кола гісторыі”.

17.30 – 17.45
ДГКУ “Музей-сядзіба М.К. Агінскага”.
Відэапрэзентацыя “Паўночныя Афіны”. Мінулае.

Сучаснасць. Будучыня”.
17.45 – 18.00
ДУ “Музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы”.
Відэаролік з каментарыямі “Цікавыя факты з жыцця

вавёрак”.

06.10.2019 г.
(кабінет дзелавой праграмы)

Прэзентацыі музеяў Віцебскай вобласці
10.00 – 10.02
УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”.
Відэаролік “Запрашэнне ў музей”.
10.02 – 10.22
УК “Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза

М.П. Шмырова”.
Праграма “Памяці сувязная нітка” (электронная база

дадзеных абаронцаў Айчыны і ахвяраў ВАВ на тэрыторыі
Віцебскай вобласці).

10.22 – 10.30

Ночь, когда они оживают».
17.10 – 17.30
УК «Гродненский государственный музей истории

религии».
Анимационно-образовательная программа «Колесо

истории».
17.30 – 17.45
ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского».
Видеопрезентация «Северные Афины». Прошлое.

Настоящее. Будущее».
17.45 – 18.00
ГУК «Музей Белки в Большой Берестовице».
Видеоролик с комментариями «Интересные факты

из жизни белок».

06.10.2019 г.
(кабинет деловой программы)

Презентации музеев Витебской области
10.00 – 10.02
УК «Витебский областной краеведческий музей».
Видеоролик «Приглашение в музей».
10.02 – 10.22
УК «Витебский областной музей Героя Советского

Союза М.Ф. Шмырева».
Программа «Памяти связующая нить» (электронная

база данных защитников Отечества и жертв ВОВ на
территории Витебской области).



УК “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”.
“Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва” (агляд).
“Стварэнне Музея гісторыі ВНМВ”.
10.30 – 10.40
ДУК “Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей”.
“Вішнёвая сталіца” Беларусі.

10.40 – 10.50
УК “Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка”.
“Ад мінулага да сучаснага”.
10.50 – 10.55
ДУ “Бягомльскі музей народнай славы”.
“Гартаючы старонкі ўнікальнага летапісу”.

Прэзентацыі музеяў Гомельскай вобласці
10.55 – 11.05
ДГКУ “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль”.
Прэзентацыя “Археалагічнае “Золата”.
11.05 – 11.15
Установа “Гомельскі абласны музей ваеннай славы”.
Прэзентацыя “Адукацыйная комплексна-мэтавая

музейная праграма “Вялікая Айчынная… Беларусь
памятае”.

11.15 – 11.35
ДУК “Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх

традыцый імя Ф.Р. Шклярава”.
Культурна-адукацыйны праект “Спазнай гісторыю

10.22 – 10.30
УК «Витебский центр современного искусства».
«Витебский центр современного искусства» (обзор).
«Создание Музея истории ВНХУ».
10.30 – 10.40
ГУК «Глубокский историко-этнографический

музей».
«Вишнёвая столица» Беларуси.
10.40 – 10.50
УК «Музей истории и культуры г. Новополоцка».
«От прошлого к настоящему».
10.50 – 10.55
ГУ «Бегомльский музей народной славы».
«Листая страницы уникальной летописи».

Презентации музеев Гомельской области
10.55 – 11.05
ГИКУ «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».
Презентация «Археологическое «Золото».
11.05 – 11.15
Учреждение “Гомельский областной музей военной

славы”.
Презентация «Образовательная комплексно-целевая

музейная программа «Великая Отечественная… Беларусь
помнит».

11.15 – 11.35
ГУК «Ветковский музей старообрядчества и

белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова».



рукамі”.
11.35 – 11.45
ДУК “Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей”.
“Звычаі і традыцыі шляхты ХІХ стагоддзя”.
11.45 – 12.00
ДУК “Мазырскі аб’яднаны краязнаўчы музей”.
“Шляхецкія забавы” (паказальныя паядынкі

ўдзельнікаў клуба гістарычнага мадэлявання і фехтавання
“Шатун”).

12.00 – 12.05
ДУК “Светлагорская карцінная галерэя “Традыцыя”

імя Германа Пранішнікава”.
Прэзентацыя “Міхаіл Пранішнікаў”.

Прэзентацыі музеяў Мінскай вобласці
12.05 – 12.15
ДУ “Валожынскі краязнаўчы музей”.
Мультымедыйная прэзентацыя «Бенядыкт Тышкевіч

– фотамастак з Налібоцкай пушчы».
12.15 – 12.25
ДУК “Жодзінскі краязнаўчы музей”.
Мультымедыйная прэзентацыя “Летапіс музея –

наша гісторыя”.

Культурно-образовательный проект «Познай
историю руками»

11.35 – 11.45
ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей».
«Обычаи и традиции дворян XIX века».
11.45 – 12.00
ГУК «Мозырский объединенный краеведческий

музей».
«Шляхетские забавы» (показательные поединки

участников клуба исторического моделирования и
фехтования «Шатун»).

12.00 – 12.05
ГУК «Светлогорская картинная галерея «Традиция»

им. Германа Прянишникова».
Презентация «Михаил Прянишников».

Презентации музеев Минской области
12.05 – 12.15
ГУ «Воложинский краеведческий музей».
Мультимедийная презентация «Бенедикт Тышкевич

– фотохудожник из Налибокской пущи».
12.15 – 12.25
ГУК «Жодинский краеведческий музей».
Мультимедийная презентация «Летопись музея –

наша история».



Прэзентацыі музеяў Магілёўскай вобласці
12.25 – 12.30
УК “Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р.

Раманава”.
Праект “Казкі Е.Р. Раманава”.
12.30 – 12.40
УК “Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В.

Масленікава”.
Прэзентацыйная праграма «Ажыўшыя партрэты».
12.40 – 12.47
УК «Мсціслаўскі раённы гісторыка-археалагічны

музей».
Прэзентацыйная праграма “Аднаўленне гістарычнай

забудовы на Замкавай гары з элементамі музеефікацыі”.

12.47 – 12.55
УК “Бабруйскі краязнаўчы музей”.
Прэзентацыйная праграма «Тэатральная ідылія.

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Станіслаў Манюшка».
12.55 – 13.05
ДУК “Бабруйскі мастацкі музей”.
Прэзентацыйная праграма “А. Рабкін. Бабруйск –

горад майго дзяцінства».
13.05 – 13.12
ДУК “Быхаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы

музей”.
Прэзентацыя музейнага квэста “Адкрой для сябе

музей!”

Презентации музеев Могилевской области
12.25 – 12.30
УК «Могилевский областной краеведческий музей

им. Е.Р. Романова».
Проект «Сказки Е.Р. Романова».
12.30 – 12.40
УК «Могилевский областной художественный

музей им. П.В. Масленикова».
Презентационная программа «Ожившие портреты».
12.40 – 12.47
УК «Мстиславльский районный историко-

археологический музей».
Презентационная программа «Воссоздание

исторической застройки на Замковой горе с элементами
музеефикации».

12.47 – 12.55
УК «Бобруйский краеведческий музей».
Презентационная программа «Театральная идиллия.

Винцент Дунин-Мартинкевич и Станислав Монюшко».
12.55 – 13.05
ГУК «Бобруйский художественный музей».
Презентационная программа «А. Рабкин. Бобруйск –

город моего детства».
13.05 – 13.12
ГУК «Быховский районный историко-краеведческий

музей».
Презентация музейного квеста «Открой для себя

музей!».



13.12 – 13.20
ДУК “Хоцімскі раённы гісторыка-краязнаўчы

музей”.
Прэзентацыйная праграма “Абрады Хоцімскага

раёна”.

Прэзентацыі музеяў, кампаній, партнёраў

13.20 – 13.35
Музей Падляскі ў Беластоку (Рэспубліка Польшча).
Мультымедыйная прэзентацыя “Таямнічы рушнік –

спроба аднавіць нашу ідэнтычнасць”.

13.35 – 13.45
Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці.
“Як зрабіць гісторыка-культурную спадчыну

цікавай для бізнеса?”
13.45 – 14.00
ДНУ «Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».
«Электронныя аўдыягіды для экспазіцый, выстаў,

адкрытых і закрытых тэрыторый».
14.00 – 14.10
ТАА «Радио Гид».
“Лічбавае радыяабсталяванне для экскурсій і

канферэнцый”.
14.10 – 14.13

13.12 – 13.20
ГУК «Хотимский районный историко-

краеведческий музей».
Презентационная программа «Обряды Хотимского

района».
Презентации музеев, компаний, партнеров
13.20 – 13.35
Музей Подлясский в Белостоке (Республика

Польша).
Мультимедийная презентация «Таинственный

ручник – попытка возродить нашу идентичность».
13.35 – 13.45
Фонд развития Брестской крепости.
«Как сделать историко-культурное наследие

интересным для бизнеса?»
13.45 – 14.00
ГНУ «Объединенный институт проблем

информатики Национальной академии наук Беларуси».
«Электронные аудиогиды для экспозиций, выставок,

открытых и закрытых территорий».
14.00 – 14.10
ООО «Радио Гид».
«Цифровое радиооборудование для экскурсий и

конференций».
14.10 – 14.13
УП «Мингорсправка».
Презентация «Карта гостя. Города и регионы

Беларуси».



УП “Мінгарспраўка”.
Прэзентацыя “Карта госця. Гарады і рэгіёны

Беларусі”.
14.13 – 14.30
ТАА «БелДизПроект».
“Інавацыйнае абсталяванне і новыя прыёмы ўдалай

прэзентацыі аб’ектаў/экспанатаў. Работа з
наведвальнікамі”.

14.13 – 14.30
ООО «БелДизПроект».
«Инновационное оборудование и новые приемы

удачной презентации объектов/экспонатов. Работа с
посетителями».


