
                  

 

Дзяржаўная навуковая ўстанова  

«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»  

Установа культуры  

«Брэсцкі абласны краязнаўчы музей» 

Інстытут археалогіі імя А. Х. Халікава  

Акадэміі навук Рэспублікі Татарстан 

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова  

«Нацыянальны парк «Белавежская пушча» 

 

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ  

 

Паважаныя калегі! 

 

Запрашаем Вас прыняць удзел у міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі «Драўлянае стагоддзе. Актуальныя пытанні вывучэння, 

захавання і прэзентацыі аб’ектаў археалагічнай спадчыны», прысвечанай 40-

годдзю з дня адкрыцця Археалагічнага музея «Бярэсце». 

 

Час правядзення канферэнцыі: 1–3 чэрвеня 2022 г. 

Месца правядзення: г. Брэст, УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей», 

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк «Белавежская пушча» 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

• Вывучэнне і захаванне археалагічнай спадчыны Беларусі: кансервацыя, 

рэстаўрацыя, музеефікацыя. Актуальныя праблемы і перспектывы; 

• Археалагічныя аб’екты з дрэва: пытанні вывучэння, методыкі палявых 

даследаванняў, кансервацыі. Гісторыя і сучаснасць (да 110-годдзя з дня 

нараджэння В.Я. Віхрова); 

• Актуальныя праблемы археалагічных даследаванняў матэрыяльнай і 

духоўнай культуры Беларусі ў першабытны перыяд, эпоху Сярэднявечча і Новага 

часу; 

• Узаемадзеянне музеяў, акадэмічных інстытутаў, ВНУ, навукова-

даследчых цэнтраў па пытаннях захавання археалагічнай спадчыны; 

• Тэарэтычныя і практычныя пытанні выкарыстання археалагічнай 

спадчыны ў турыстычнай сферы. 

 

 



Падчас работы канферэнцыі плануецца правядзенне экскурсій па экспазіцыі 

археалагічнага музея «Бярэсце» і прылеглай тэрыторыі (г. Брэст), азнаямленне з 

экспазіцыяй музея «Камянецкая вежа» і Археалагічнага музея пад адкрытым небам 

у Белавежскай пушчы (г. Камянец, аг. Камянюкі, Камянецкі раён Брэсцкай 

вобласці). 

Рабочыя мовы: беларуская, руская, украінская, польская, англійская. 

Форма ўдзелу: вочная, завочная (постэры, on-line удзел). 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 мая 2022 года на e-mail: 

tatiana_stolz@mail.ru  

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі 

і артыкулаў для публікацыі. Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць 

дасланы да 10 мая 2022 г. 

Аплата выдаткаў удзельнікаў канферэнцыі – за кошт камандзіруючага боку. 

Арганізатарамі прадугледжваецца праезд удзельнікаў па маршруце Мінск – Брэст 

– Мінск.  

Даклады, прысвечаныя пытанням археалогіі, плануюцца да друку ў зборніке 

навуковых прац «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» (правілы для аўтараў гл. 

http://history.by/mab/). Даклады, якія закранаюць пытанні краязнаўства, музеялогіі і 

рэстаўрацыі, могут быць апублікаваны ў зборніке матэрыялаў канферэнцыі 

«Музейныя здабыткі» (УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей»). 

Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, тэл./факс: +375(17)379-18-34. Каардынатары: Няклюдава Таццяна 

Анатольеўна – tatiana_stolz@mail.ru, тэл. +375(17)378-28-54 Кошман Вадзім 

Іванавіч – vadzim_archeo@tut.by, тэл. +375(17)379-90-91, Плавінскі Мікалай 

Аляксандравіч – plavinsky_arc@mail.ru, тэл. +375(17)378-28-54 

 

Заяўка на ўдзел у міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«Драўлянае стагоддзе. Актуальныя пытанні вывучэння, захавання і прэзентацыі 

аб’ектаў археалагічнай спадчыны», прысвечанай 40-годдзю са дня адкрыцця 

Археалагічнага музея «Бярэсце» (1-3.06.2022 г.) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку 

(поўнасцю) 

 

Назва даклада  

Месца работы і адрас  

Пасада  

Вучоная ступень  

Вучонае званне  

Рабочы тэлефон  

Мабільны тэлефон  

Е-mail  

Неабходнасць гасцініцы  

 

 

http://history.by/mab/

