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АРГКАМІТЭТ 
навукова-практычнай канферэнцыі 

«Гісторыка-культурная спадчына Лідчыны», прымеркаванай да 
430-годдзя надання г. Лідзе Магдэбургскага права

Даніловіч
Вячаслаў Віктаравіч

Лакіза
Вадзім Леанідавіч

Салаўянаў
Андрэй Пятровіч

Владыка
Генадзь Анатольевіч

Піліпчук
Вольга Віктараўна

Сыцько
Кірыл Валер ’евіч 

Глеб 
Марына Уладзіміраўна

Аніпяркоў
Вадзім Вадзімавіч

Ганчарэнка
Кірыл Дзмітрыеві ч

дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт 
вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
намеснік старшыні Лідскага раённага выканаўчага 
камітэта
дырэктар Лідскага гісторыка-мастацкага музея

старшы навуковы супрацоўнік Інстьпута гісторыі 
НАН Бсларусі, кандыдат гістарычных навук 
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Бсларусі, в.а. загадчыка ЦНА НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі

ПАРАДАХ ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
1« ВЕРАСНЯ

09:30 - рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэшші
10:00 - адкрыццё канферэнцыі, нленарнае пасяджэнне
11:45 - кава-паўза
12:10 - пачатак працы секцый
13:10 - абедзенны перапынак
14:15 - працяг працы секцый
15:45 - падвядзенне вынікаў канферэнцыі
16:10 - аглядная экскурсія па г. J Ііда і Лідскаму замку
17:40 -вячэра
19:10 - ад’езд удзельнікаў канферэнцыі

Рэгламснт прямы-
.„..оплчнні - 15 ХВ1Л1Н, даклад на пленарным пасядж

на секцыі - 1® XBUnH‘



18 ВЕРАСНЯ
10:00-11:00

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Лідскі замак, канферэнц-зал №1, г. Ліда, вул. Замковая, I)

Прывітальнае слова намесніка старшыні Лідскага раённага выканаўчага 
камітэта Генадзя Анатольевіча Владыкі

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча 
Даніловіча

Прывітальнае слова біскупа Гродзенскай дыяцэзіі Рымска-каталіцкага 
Касцёлаў Беларусі Аляксандра Кашкевіча

Прывітальнае слова благачыннага цэркваў Лідскай акругі пратаіерэя 
Расціслава Салаўёва

Прывітальнае слова прэзідэнта горада-пабраціма Ліды Кашаліна 
(Польшча) Пятра Ядліньскага

Прывітальнае слова дырэктара Лідскага гісторыка-мастацкага музея 
Вольгі Віктараўны Піліпчук

Узнагароджанне краязнаўцаў, настаўнікаў і вучняў Лідскага раёна

11:00-11:45

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(Лідскі замак, канферэнц-зал № I, г. Ліда, вул. Замковая, I)

1. Лакіза Вадзім Леанідавіч,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт
3 гісторыі археалагічнага вывучэння першабытных помнікаў Лідчыны

2. Пазднякоў Валерый Сямёнавіч,
загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута 
дакументазнаўства і архіўнай справы, кандидат гістарычных навук
Барацьба за захаванне магдэбургскага права ў Лідзе ў концы XVI - 
пачатку XVII cm. (ліст Жыгімонта III ад 7 жніўня 1602 г.)

3. Доўнар Аляксандр Барысавіч,
загадчык адзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук
Нарысы з гісторыі гарадскога самакіравання Ліды другой половы 80-х - 
пачатку 90-х гадоў XVIII cm.
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СЕКЦИЯ 1
(Лідскі замак, канферэнц-зал Л?/, г. Ліда, вул. Замковая, 1)

12:10-13:10; 14:15-15:45

Мадэратары
Доўнар Александр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела 

крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Белорус і;
Семянчук Альбіна Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

дацэнт кафедры турызму і культурной спадчыны Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я Купалы.

1. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч,
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, доктар архітэктуры, 
прафесар
Планіроўка Беліцьі XVII стагоддзя - гародабудаўнічыя рашэнні будучыні

2. Лаўрэш Леанід Лявонцьевіч,
Саюз пісьменнікаў Беларусі
Гісторыя маёнтка Востраў на Лідчыне

3. Семянчук Альбіна Аляксандраўна,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт
Ліда і ваколіцы на старонках “Аналаў" Яна Длугаша

4. Трусаў Алег Анатольевіч,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Культуры і Мастацтваў, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт
Параўнаўчы аналіз будаўнічай тэхнікі Лідскага і Крэўскага замкаў
5. Любая Алёна Аляксандраўна,
Рэспубліканскі інстытут Вышэйшай школы, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт
Татарские асадніцтва ў Лідзкім павеце паводле рэвізіі, татарскіх 
маёнткаў, праведзенай у 1631 годзе

6. Дзярновіч Алег Іванавіч,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Проблема ўзнікнення мураванага абарончага дойлідства ў ВКЛ: Лідскі, 
Крэўскі і Медніцкія замкі

7. Данскіх Сяргей Уладзіміравіч,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, кандыдат 
мастацтвазнаўства, дацэнт
Семянчук Генадзь Мікалаевіч,
Studium Europy Wshodniej, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Васілішкаўскае староства Лідскага навету паводле Інвентара 1764 г.

8. Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Акт утварэння Лідскай канфедэрацыі 1792 г.
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9. Амелька Сяргей Уладзіміравіч,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт
Радаводы шляхты Лідскага павету: Сямашкі гербу “Лебедзь ”

10. Салей Сяргей ІМіхайлавіч,
Гродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне маладых навукоўцаў “BIT”, 
магістр медыявістыкі
Ранняя гісторыя Жалудка (да конца XVI cm.)

11. Filipczak Witold,
Instytut Historii Uniwersytetu Lodzkiego, doktor habilitowany, professor
Lida jako miejsce obrad sejmikowych w Iatach 1776-1786

12. Еловичева Ядвига Казимировна,
Белорусский государственный университет, доктор географических наук, 
профессор
Природное наследие Лидчины в геологических разрезах 
гляциоплейстоцена и голоцена

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 2
(Підскі замак, канферэнц-зал №2, г. Ліда, вул. Замковая, 1)

12:10-13:10; 14:15-15:45

Мадэратары
Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык 

аддзела гісторыі Беларусі Нового часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Сыцько Кірыл Валер’евіч, кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы сунрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. Матвейчык Дзмітрый Часлававіч,
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Паўстанне 1863-1864 гг. у Лідскім павеце: гістарыяграфічны аспект

2. Ганчар Андрей Иванович,
Гродненский государственный аграрный университет, кандидат 
исторических наук, доцент
Положение недвижимых имуществ, принадлежавших Римско- 
католической Церкви в Лидском уезде (к. XVIII - сер. XIX вв.)

3. Баранова Алла Саввична,
Минский государственный лингвистический университет, кандидат 
педагогических наук, доцент
Нравственно-этическое учение Кагана И.М. (Хафеца Хаима)

4. Заблоцкая Таццяна Міхайлаўна,
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, аспірант
Лес лідскіх піяраўу 1830-1840-х гг. XIX ст.

5. Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна,
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства
Малюнак інтэр 'ера Маламажэйкаўскай царквы 1866 г. як унікальная 
іканаграфічныя крыніца да вывучэння беларускіх іканастасаў

6. Кароль Маргарита Міхайлаўна,
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, магістр гістарычных навук 
Стратэгіі паводзін “упартых у лацінстве " на прыкладзе лёсаў дзвюх 
сялянак з Лідскага павета (60-я гг. XIX cm.)

7. Карэлін Уладзімір Рыгоравіч,
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук;
Мельнікаў Мікалай Пятровіч,
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі
Помнікі іканапісу Лідчыны (па матэрыялах навуковых экспедыцый)

8. Унучак Андрэй Уладзіміравіч,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Ліда на сторонках газеты “Наша Ніва ” ў пачатку XX cm.
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9. Сыцько Кірыл Валер’евіч,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
“Хронікі" парафій Лідскага дэканата 1849 г. як гістарычная крыніца

10. Даўгач Таццяна Валянцінаўна,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
Крыніцы па гісторыі горадабудаўніцтва Ліды ў часы Расійскай імперыі

11. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч,
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт
Падаткі і падаткаабкладанне ў Лідскім павеце ў першай палове XIX cm.
12. Урублеўскі Вадзім Валер’евіч,
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
Ураджэнцы Лідскага павета ў матэрыялах Мінскага акруговага суда 
конца XIX — пачатку XX стагоддзя (па матэрыялах НГАБ)

13. Чарнякевіч Ірына Сафронаўна,
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, кандыдат гістарычных 
навук
Духоўная спадчына беларусаў Лідчыны як аб 'ект этнічнага турызму

Дыскусія
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СЕКЦИЯ 3
(Дом Валянціна Таўлая Лідскага гісторыка- 

мастацкага музея, еул. Замкавая, 7)

12:10-13:10; 14:15-15:45
Мадэратары

Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандыдат гістарьічных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Пазднякоў Валерий Сямёнаеіч, кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага 

інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы

1. Горны Аляксандр Сяргеевіч,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт
Беларускі нацыянальны pyx у Лідскім павеце ў міжваенны перыяд
2. Третьяк Елена Ивановна,
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов 
История Лидского замка в аудиовизуальных материалах Белорусского 
государственного архива кинофотофонодокументов
3. Лаўрыненка Канярына Віктараўна,
Люблінскі Каталіцкі ўніверсітэт Яна Паўла II, дактарант, кандыдат 
гістарычных навук
Ксяндзы, звязаныя з Касцелам на тэрыторыі сучаснай Віцебскай 
дыяцэзі - ахвяры нацысцкага тэрору ў Лідзе
4. Зянюк Раіса Уладзіміраўна,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
“Сознательно уклонялись от регистрации Рымска-каталіцкі касцёл на 
Лідчыне ў адлюстраванні справаздач упаўнаважаных па справах 
рэлігійных культаў (1944 — 1970-я гг.)
5. Грыневіч Яніна Ігараўна,
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы 
НАН Беларусі, кандыдат мовазнаўства
Фольклорная спадчына Лідчыны ў архіве Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы
6. Сіткевіч Сяргей Анатольевіч,
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;
Сцяпанава Алена Францаўна,
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, магістр гістарычных 
навук
Іван Іванавіч Коўкель: жыццё і дзейнасць вядомага гісторыка з Лідчыны
7. Обухова Елена Николаевна,
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
кандидат исторических наук, доцент;



Рудяк Ольга Александровна,
Гродненский государственный университет имения Янки Купалы, 
магистр исторических наук
Коммеморативные практики этнических групп Лидчины в конце XX — 
начале XXI вв.
8. Суднік Станіслаў Вацлававіч,
Часопіс “Лідскі Летапісец”, галоўны рэдактар
Да пытання аднаўлення Лідскай ратушы
9. Сацукевіч Іван Іванавіч,
Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, магістр гісторыі
Назвы вуліц і прадмесцяў Ліды як гісторыка-культурная спадчына
10. Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч,
Апарат Прэзідыума НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
В. Шукевіч - даследчык старажытнасцей Лідскага павета
11. Булаты Павел Юр’евіч,
Інстытут менеджменту і турызму, кандыдат гістарычных навук
Спадчына Ліды і ваколіц у турыстычнай дзейнасці міжваеннага часу (па 
матэрыялах інфармацыйна-турыстычнага бюлетэня “W Nowogrodckiej 
Stronie ”)
12. Слободенюк Виктория Владимировна,
Кубанский государственный университет, кандидат исторических наук, 
доцент
3-й гвардейский кавалерийский корпус в истории Лидского района 
Гродненской области (по материалам Государственного архива 
Краснодарского края РФ)
13. Сильванович Станислав Алёйзович,
Гродненский государственный медицинский университет, кандидат 
исторических наук, доцент
Лидская самооборона в 1918-1919 гг.
14. Кривуть Виталий Иванович,
Барановичский государственный университет, кандидат исторических 
наук, доцент
Стрелецкий союз "Стрелец" на территории Лидского повета в 
межвоенный период
15. Хітрун Аляксандр Часлававіч,
Лідскі гісторыка-мастацкі музей
Пакінуў спадчыну тугі і веры, або Чарговыя разгадкі жыццёвай і творчай 
дзейнасці Валянціна Таўлая ў Лідзе

Дыскусія
15:45-16:10

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЬІНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ
(Лідскі замак, канферэнц-зал №1, г. Ліда, вул. Замковая, 1)
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМ1Я НАВУК 
БЕЛАРУСИ (НАН Беларусі) 

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66; 
Тэл.: (+375-17) 284-18-01; 

Факс: (+375-17) 284-28-16; 
e-mail: nasb@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by.

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, 
якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і 
прыкладных навуковых даследаванняў па важнейших напрамках 
прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і 
мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне 
і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертизы, праводзіць 
дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне 
даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, 
выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным 
забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя 
функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі з’яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які 
аб’ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і 
дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і 
ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе 
звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага 
персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 
кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з’яўляюцца 
аддзяленні Акадэміі навук, якія аб’ядноўваюць акадэмікаў і членаў- 
карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, 
каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН 
Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: 
Аддзяленне аграрных .навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне 
гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; 
Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка- 
тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I 
МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74; 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Створана ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 
БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у 
розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі 
даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з’яўляюцца механізмы 
фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна- 
арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя 
працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы 
развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага 
прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання 
беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; 
гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП 
“Выдавецкі дом “Беларуская навука”. У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 
16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных 
за Аддзяленнем навуковых арганізапыях працавала каля 900 чалавек, у 
тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 

Тэл./факс: (+375 17)284-18-70;
e-mail: ii@history.by; http://history.by

Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 
старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусь

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 
удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых 
праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі 

цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, 
Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні 
сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 
нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 
Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, 
практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў 
НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай 
навуковай дакументацыі.
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Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:
- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, 
антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, архівістыцы, нумізматыцы, 
генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертиза будаўнічых праектаў і выратавальныя 
археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон 
аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных труп 
насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым 
вывучэнні, практичным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка- 
культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертиза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 
праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 
профільнай дзейнасці інстытута;

падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, 
фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых 
сталоў, семінараў;

падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 
аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.
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ЛІДСКІ ГІСТОРЫКА- 
МАСТАЦКІ МУЗЕЙ 

231300, г. Ліда, вул. 
Перамогі,37а1;

Тзл./факс: (+375 154) 62-24-32; 
e-mail: lixmuseum@mail.ru; 

http://lixmuseum.by

Лідскі 
музей

гісторыка-мастацкі
сучасны навукова-

адукацыйны цэнтр па захаванню, даследаванню, прэзентацыі і трансляцыі 
гістарычнай, культурнай, мастацкай і прыроднай спадчыны Лідскага 
краю.

Заснаваны 24 красавіка 1959 года.
У структуры дзяржаўнай установы «Лідскі гісторыка-мастацкі музей» 

тры аб'екты (Лідскі гісторыка-мастацкі музей, Лідскі замак, Літаратурны 
аддзел Дом В. Таўлая), у якіх размешчаны экспазіцыі, зменныя і 
стацыянарныя выставы.

Музейны збор складаецца з 25 музейных калекцый і налічвае сёння 
звыш 44 000 адзінак асноўнага фонду і болыи за 6 000 навукова- 
дапаможнага.

Асноўныя напрамкі дзейнасці:
- выяўленне прадметаў музейнага значэння;
- камплектаванне, ўлік і захаванне музейных фондаў;
- правядзенне навуковых архіўных, бібліятэчных і іншых аследаванняў;
- навуковая інвентарызацыя і каталагізацыя музейных прадметаў і 

музейных калекцый;
-навуковае і мастацкае праектаванне, стварэнне на аснове музейных 

фондаў экспазіцый і выстаў;
- культурна-асветная дзейнасць,папулярызацыя музейных прадметаў, у 

тым ліку, шляхам публічнага іх прэзентавання, публікацыі адпаведных 
матэрыялаў;

- правядзенне навукова-практычных семінараў і канферэнцый, іншых 
імпрэз у сферы музейнай справы;

- кансервацыя і рэстаўрацыя музайных прадметаў і музейных калекцый.
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Для заўваг

Канферэнцыя праводзіцца ў межах выканання Дзяржаўнай программ навуковых 
даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага 
грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар А.А. Каваленя) подпрограмм № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік 
- кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніяовіч).


