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Да 60-годдзя Перамогі

Арганізацыйная структура: Клуб маладога историка, Клуб ваеннага 
историка, Таварыства гісторыкаў-германістаў, Краязнаўчая школа

Асноўныя формы: Навуковая (арганізацыя 6 Міжнародных канферэнцый, 5 
навуковых беларуска-нямецкіх семінараў, 7 круглых сталоў, 13 паседжанняў 
Клуба маладога гісторыка, 14 - Клуба ваеннага йсторыка, 3 - Таварыства 
гісторыкаў-германісгаў, 11 - Краязнаўчай школы); праект "Прымусовая 
праца: жыццеапісанне"

Выдавецкая (выданне 4 кніг (Мінскае гета 1941-1943. Памяць. Трагедыя. 
Гераізм; Беларусь у Другой сусветнай вайне: новыя аспекты даследаванняў; 
Геня Завольнер, Римма Гальперина. Спасенные из ада: Жизнь и судьба; 
Уладзімір Пасэ: Псторык у Гісторыі, 4 - сумесна; заснаванне серый 
"Выратаваныя з ада: жыццё і лёс", "Лес апалены вайной"; прэзентацыя 12 
кніг)

Адукацыйная: сталыя паседжанні былых вязняў Мінскага гета, прымусовых 
рабочых Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання остарбайтараў, 
остарбайтараў Савецкага раёна г.Мінска; творчыя спатканні моладзі з 
былымі вязнямі гета, прымусовымі рабочымі, сведкамі вайны; адукацыйныя і 
музейныя семінары; экскурсіі; студэнцкая практыка; стажыроўкі замежных 
спецыялістаў Германіі і Аўстрыі

Дынаміка росту : 2003 год - 1912, 2004 - 5467, чакаемае 2005 - каля 10 тыс. 
наведвальнікаў

Ласкава запрашаем да ўдзелу!



Да 60-годдзя Перамогі

Жанчына ў вайне

10.00 адкрыццё
10.10 паведамленпі жаночых грамадскіх ініцыятыў
11.00 пленарнае паседжанне
12.40 перапынак: кава-брэйк
13.00 праца па секциях:

1. Ваенны фактар ў жыцці жанчын: гістарычныя экскурсы
2. Жанчына ва ўмовах германскай акупацыі Беларуси 

барацьба за выживание
3. Вусная гісторыя вайны: жаночы аповед

15.30 выніковы круглы стол. Прэзентацыя кніг.
16.00 завяршэнне. Кава-брэйк

прывітальныя словы 
даклады 
паведамленні 
прэзентацыя 
дадаткі, заўвагі 
пытанні

Рэгдамент 
да 5 хв. 
да 15 хв. 
да 8 хв. 
да 5 хв. 
да 3 хв. 
да 2 хв.

Ірына Чыкдлава тэл. 2848693

<Е)ля цантактаў:
Гістарычная майстэрняў‘Мгйску

220048 Мінсі^ вул Сухая, 25 тэл./факс 200 76 26, l(pza^@tut.6y
Гендэрны цэнтру Мінску



Да 60-годдзя Перамогі
Навуковыя мерапрыемствы 2005 года

1—31 сакавіка. Студэнцкі навуковы семінар "Вайна без права на 
жыццё: ушанаванне гістарычнай памяці". Гістарычная 
майстэрня, БДПУ імя М.Танка, БДУК.
9 сакавіка. Клуб маладога гісторыка
21 сакавіка. Гістарычнай майстэрні два гады. Круглы стол 
"Беларусь! і немцы: пераадольванне мінулага"; Краязнаўчая школа 
"Гісгорычная майстэрня і яе вобразы"
24 сакавіка. Семінар музейных супрацоўнікаў Мінскай вобласці

• 25 сакавіка. Клуб ваеннага гісторыка
• 29 сакавіка. Спатканне былых паднявольных рабочых Савецкага раёна г.Мінска
• 11 красавіка. Творчыя беларуска-нямецкіл ініцыятывы: Праект "Дакументацыя лёсаў"
• 27-28 красавіка. Міжнародны форум "Халакосг у гісгорыі Беларусі".
• 27 красавіка. Міжнародная канферэнцыя "Халакост у гісторыі Беларусі". Адкрыццё 
выставы "Мінскае гета - лагер смерці Трасцянец". Гістарычная майсгэрня. Запланавана 
выдапне
• 28 красавіка. Грамадскі марш памяці: "Гістарычная майстэрня - "Камяні" - "Яма" - 
"лагер смерці Трасцянец" - Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр". Саюз беларускіх 
яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын, БРФ "Узаемапаразуменне і прымірэнне", 
Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе, 
Гістарычная майстэрня
• 29 красавіка. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Савецкі народ у 
Вялікай Айчыннай вайне: да 60-годдзя Перамогі". БДПУ імя М.Танка, Гісгарычная 
майсгэрня. Запланавана выданне
• 7-15 мая. Беларуска-нямецкі семінар "Мінск пад германскай акупацыяй 1941-1944 гг." 
Гістарычная майстэрня, гістарычны факультэт БДУ, Йенскі і Мюнхенскі універсігэты 
(Германія). Запланавана выданне
• 8 мая. Беларуска-нямецкая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Першая 
і Другая сусвегпыя войны: акупацыя і яе наступствы для Беларусі". Пстарычная 
майсгэрня. Запланавана выданне
• 12 лістапада. Беларуска-нямецкая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
"Чужыя і родныя: формы выжывання ва ўмовах акупацыі Другой сусветнай вайны". 
Пстарычная майстэрня. Запланавана выданне
выданне кніг: Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавы я забойствы нацыстаў (1 кв.), 
Лагер смерці Трасцянец 1941-1944 гг.: 60-годдзе памяці ахвяр нацизма ў Беларусі", "Жанчына ў вайне", 
"Германскі акупацыйны рэжым", "Жыццё і лёс: Мая Крапіна, Фрыда Райзман (2 кв), "Першая і Другая 
сусветныя войны", "Халакост у гісторыі Беларусі", "Леанід Левін: Вайна. Творчасць. Жыццё" (3 кв.), "Лёс 
апалены вайной", "Жыццё і лёс: Міхаіл Трэйсцер", "Чужыя і родныя" (4 кв.),

Паседжанні:
• Клуб маладога гісторыка, штомесячна, кожны другі аўторак, 16.00
• Клуб ваеннага гісторыка, штомесячна, кожная чацвёртая пятніца, 16.00
• Таварыства гісторыкаў-германістаў, штокварталыіа, кожны чацвёрты чацвер
• Краязнаўчая школа, штомесячна, кожны чацвёрты чацвер
• Творчыя спатканні былых паднявольных рабочых Савецкага раёна г.Мінска "Шляхі да паразумення", штомесячна, 

кожная трэцяя пятніца
• Асобныя мерапрыемствы: 11 красавіка, 2 ліпеня, 28 ліпеня, 11 лістапада, 28 дістапада, 23 кастрычніка
• Адукацыйная праграма, штомесячна, кожны панядзелак, 18.30

Час гірацы: панядзелак-пятніца, 9.30-16.30
Заўвага: за выключэннем студзсня, жніўня
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Секцыя 2.
Жанчына ва ўмовах 
германский акупацыі Беларусі: 
барацьба за выживание

кіраўнік: Кузьма Козак, дацэнт БДУ, кіраўнік Пстарычнай майстэрні 
сакратар: Ірьша Нікалаева, выкладчык ВДУ імя П.Машэрава

30. Кузьма Козак, дацэнт БДУ, кіраўнік Пстарычнай майстэрні ў Мінску 
Германская акупацыя 1941-1944 гг. і жанчыны Беларусі: матывацыя 
ўзаемадзеянняў
31. Алена Паўлава, дацэнт БДУК
Жаночы беларускі супраціў германскім акупантам: актуалізацыя
32. Наталля Яцкевіч, загадчыца аддзела БДМГВАВ
Белпрускія жанчыны ў партызанскім руху 1941-1944 гг.: асаблівае
33. Уладзімір Лемяшоиак, доктар гіст.навук, прафесар БДУІРТ 
Жанчыны Беларусі і партызанская барацьба 1941-1944 гг.
34. Іна Герасімава, канд. пет. навук, дырэктар музея гісторыі культуры 
яўрэяў Беларусі
Жанчыны-яўрэйкі ў партызанскім руху Беларусі 1941-1944 гг.
35. Эмануіл Іофе, прафесар БДПУ імя М.Танка
Падполыйчыцы Мінскага гета 1941-1944 гг.
36. Марат Жыдінскі, дацэнт БДПУ імя М.Танка
Жаночая адукацыя ў час германской акупацыі Беларусі
37. Ірына Нікалаева, выкладчык ВДУ імя П.Машэрава
Дзейнасць нямецка-фашысцкага кіраўніцтва на стварэнню жаночых 
калабарацыііных арганізацый у Беларусі
38. Галіна Болсун, дацэнт БДУ
Нацыянал-сацыялістычная пропаганда ў Беларусі: жаночы выклік
39. Галіна Кнацько, гісторык, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь за 2003 год
Жаночыя вобразы войны: дакументальнасць
40. Яўген Цумараў, старшыня гісгорыка-мемарыяльнага фонда Трасцянец 
Жанчыны-дзеячы нацыянальнай культуры над час нацыецкай акупацыі Беларусі: 
Ларыса Геніюш, Наталля Арсениева, Ларыса Саковіч
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Секция 3.
Вусная гісторыя вайны: 
жаночы аповед

кіраўнік: Ірына Чыкалава, доктар гіст.навук, прафесар БДПУ імя М.Танка 
сакратар: Алеся Белановіч, аспірантка БДПУ імя М. Танка

41. Ірына Чыкалава, доктар пет. навук, прафесар БДПУ імя М.Танка 
Грамадства. Жанчына. Вайна
42. Крыстаф Тонфельд, доктар Інстытута гісторыі і біяграфіі (Германія) 
Гісторыя людзей - гісторыя часу: ідэнтыфікацыя
43. Алеся Белановіч, аспірантка БДПУ імя М. Танка
Агітацыйная прапаганда аб рабоцеў Германіі: поклік беларускіх жанчын
44. Галіна Левіна, архітэктар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспубдікі 
Беларусь за 2003 год
Жанчыны гета: споведзі
45. Фрыда Рэйзман, старшыня Мінскага бдагачыннага грамадскага 
аб'яднання "Гілф", былы вязень Мінскага гета
Пра маіх выратавалыіікаў
46. Валер Бадуноў, актывіст Беларускага калёгіюма, аматар гісторыі 
Споведзь: выживание ва ўмовах акупацыі.і лёсы выжыўшых габрэйскіх жанчын
47. Кацярына Дюдькіна, старшыня грамадскага аб'яднання остарбайтараў 
Савецкага раёна г.Мінска
Жыццё пад примусам
48. Мікола Гурын, старшыня грамадскага аб'яднання остарбайтараў 
Пухавіцкага раёна
Остарбайтаркі Пухаўшчыны
49. Алесь Сярдзюк, студэнт МДДУ, удзельнік праекга "Разам з мінулага ў будучыню" 
Вера Крэчмер: Германія ў маім лёсе
50. Геня Завольнер, былы вязень Мінскага гета
Светлай памяці маёй маці
51. Барыс Муха, настаўнік гісторыі СШ № 1 г.Мар'іна Горка
Жаночая гісторыя ваііны на Пухаўшчыне: успаміны
52. Рыма Гальперына, былы вязень Даманёўскага гета (Украіна) 
Трэба жъщь!
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Урачыспгасць адкръщця
1. Віктар Балакіраў, дацэнт, дырэктар Мінскага міжнароднага 

адукацыйвага цэнтра
Жаночая гісторыя якая не зведала праўды
2. Леанід Левін, архітэкгар, лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўных прэмій Рэспублікі 

Беларусь, Старшыня Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднаняў і 
абшчын

Памяць аб незабыўным
3. Ніна Аруцюнян, прэзідэнт Міжнароднага клуба жонак паслоў і 

дыпламатаў (Арменія)
Памяць вайны - гилях будучыні
4. Аляксандр фон Плато, кіраўнік праекта "Дакументацыя лёсаў людзей, 

якія прыцягваліся да рабскай прымусовай працы (Германія)
Дыялог пакаленняў аб мінулым
5. Вольга Няхай, прафесар МДЛУ, кіраўнік Беларускага грамадскага 

аб'яднання былых вязняў фашызма "Лёс"
Мая памяць вайны
6. Аляксандра Барысава, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання 

былых вязняў германскіх канцлагераў і ўдзельнікаў аитыфашысцкага 
супраціўлення ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Жыццё ў няволі
7. Аляксандра Наркевіч, сябра праўлення Беларускага грамадскага 

аб'яднання остарбайтараў, старшыня Клуба ветэранаў МАЗа
Наша змаганне за жыццё
8. Наталля Палякова, кіраўнік грамадскага праекта
9. Ганна-Марыя Хеккер, жонка пасла ФРГ у Рэспубліцы Беларусь (Германы) 
Праект "Разам з мінулага ў будучыню": лесы жанчын
10. Галіна Рамановіч, старшыня Беларускага рэспубліканскага грамадскага 

аб'яднання "усходніх рабочих"
Аёс апалены вайной
11. Мая Кратна, были вязень Мінскага гета
Без права на жыццё
12. Захар Шыбека, прафесар БДЭУ, лаўрэат беларускага ПЭН-клуба 
Уводзіны да проблемы: Жанчына ў вайне

Вядучы: Кузьма Козак, кіраўнік Пстарычнай майстэрні 
Гістарычная майстзрня і яе жаночы свет
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Пленарнае
паседжанне

13. Барыс Далгатовіч, прафесар БНТУ

Жанчыны Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны

14. Ірына Баранкова, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАНБ

Жанчына і вайна: гісторыка-псіхалагічны аспект праблемы

15. Наталля Шчарбіна, Алена Хлопцава, каардынатары праекта 
"Жанчыны. Памяць. Вайна". Цэнтр гендэрных даследаванняў 
МГФ

Прэзентацыя праекта "Жанчыны. Памяць. Вайна"

16. Іна Герасімава, канд.гіст.навук, дырэктар музея гісторыі 
культуры яўрэяў Беларусі, старшыня Рэспубліканскага фонда 
"Халакост"

Презентацыя праекта "Когда слова кричат и плачут: Дневники 
1943-1946 гг. дочери и матери, бывших узников Минского гетто Ляли и 
Берты Брук»



Супрацоўнікі і аргангзатары

Гістарычнай майстэрні ў Мінску будуць 

радыя Вас гасцінна сустрэць і прадаставіць 

наяўныя рэсурсы для навуковай працы. Будзем 

удзячны за прадастаўленне рэчавых і дакументалъ- 

ных сведчанняў часоў вайны (здымкі, пісьмовыя доку

менты, фоназапісы і інш), комплектаванне навуковай 

бібліятэкі; за прапановы па пашырэнні міжнародных 

навуковых сувязяў, заспрыянне летйага тэхнічнага 

забеспячэння і паспяховаму выкананню 

навуковых і адукацыйных праграм.

Лрыміце цёплыя словы вгншаванняў з надыхрдзячым 

Микнародным ^аночым днём. Т(рхання і дабрабыту!

Са святам!

Адрас: 220048 Мінск, вул Сухая, 25 

Тэл./факс 200 76 26, kozak_@tut.by

Макетаванне і афармленне 
праграмы выканана 

Кузьмой Козаком

mailto:kozak_@tut.by


Запіс часу. 4.03.2005. Мінск. Пстарычная майстэрня


