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ІІК 1 Ы I > 1 I К ІОІ'ЫІ
Ц МІТРДАСЛЕДАВАНІІЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ. МОНЫ 1 ЛІТАРЛТУРЫ

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ Р'М'ПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Замкі Беларусі:
пытанні рэканструкцыі і выкарыстання

ПРАГРАМА КРУГЛАГА СТАЛА
Мінск, 18 красавіка 2019 г.



Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 
Інстытут гісторыі 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

ПРАГРАМА КРУГЛАГА СТАЛА
ЗАМКІ БЕЛАРУСЬ ПЫТАНН1 РЭКАНСТРУКЦЫІ I ВЫКАРЫСТАННЯ

Мінск, 18 красавіка 2019 г.
ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” 

(вул. Сурганава, 1, корп. 2, пак. 302)

11.00 Пачатак працы круглага стала.

Лакотка Аляксандр Іванавіч - акадэмік, 
дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларуси

Уступнае слова да 
ўдзельнікаў круглага стала

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч - акадэмік, 
старшыня Прэзідыума НАН Беларусі

Зварот да ўдзельнікаў 
круглага стала

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - член- 
карэспандэнт, адэмік-сакратар аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі

Зварот да ўдзельнікаў 
круглага стала

Шарамецьеў Сяргей Іванавіч - намеснік 
Міністра культуры Рэсрублікі Беларусь;

Хвір Наталля Дзьмітрыеўна - загадчык 
Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны Міністэрства культуры Рэсрублікі 
Беларусь

Зварот да ўдзельнікаў 
круглага стала

Даклады:
1 Марзалюк Ігар Аляксандравіч, член- 

карэспандэнт, доктар гістарычных навук, 
старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў

“Замкі як важнейшае месца 
гістарычнай памяці і 
нацыянальнай тоеснасці 
беларускага народа”

2 Чарняўскі Ігар Мяфодзьевіч, сябра 
Праўлення фонду "Культурная спадчына і 
сучаснасць";
Сатоніна Марына Мікалаеўна, кандыдат 
юрыдычных навук, загадчык сектара прававога 
забеспячэння сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Цэнтра дзяржаўнага будаўніцтва і права 
Інстытута эканомікі НАН Беларусі

“Помнікі абарончага 
дойлідства: міжнародны 
аспект прававой аховы”

Абмеркаванне.

12.30 Перапынак.



12.45 Працяг працы круглага стала.

Даклады:
1 Папко Вольта Мікалаеўна - кандидат 

гістарычных навук, дацэнт, намеснік 
старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах Палаты 
прадстаўнікоў

“Адаптацыя замкаў для патрэб 
музеяў”

2 Бажэнава Вольта Дзмітрыеўна - доктар 
мастацтвазнаўства, прафесар 
кафедры мастацтваў і асяроддзевага 
дызайну факультэта сацыякультурных 
камунікацый БДУ

“Беларускія замкі 
рэканструкцыя і актуальнасць 
захавання руін”

3 Карпук Андрэй Міхайлавіч -загадчык 
архітэктурнага аддзела № 1 праектнага 
філіяла ААТ “Белрэстаўрацыя”

“Канцэпцыя кансервацыі 
Навагрудскага замка”

4 Мяцельскі Андрэй Анатольевіч - 
кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі

“Археалогія пры аднаўленні 
замкаў”

5 Волкаў Мікалай Аляксандравіч - 
кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі

“Праблема аднаўлення 
аўтэнтычнага выгляду замкаў на 
падставе пісьмовых і 
іканаграфічных крыніц”

Абмеркаванне.

Выііікі і рэзалюцыя.


