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АРГАНІЗАТАРЫ: 
 

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ 
 
 
 

СУАРГАНІЗАТАРЫ: 
 

ЦЭНТРАЛЬНА-ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНІЦЫЯТЫВА 
 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ АСАМБЛЕЯ ЕЎРАЗІІ  
 
 
 

ПРЫ ПАДТРЫМЦЫ  
МІЖДЗЯРЖАЎНАГА ФОНДУ ГУМАНІТАРНАГА 

СУПРАЦОЎНІЦТВА ДЗЯРЖАЎ –  
УДЗЕЛЬНІКАЎ САДРУЖНАСЦІ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ 

 
ПРАГРАМЫ МАБІЛЬНАСЦІ ДЛЯ МЭТАНАКІРАВАНЫХ 

МІЖАСАБОВЫХ КАНТАКТАЎ  
 
 
 

ПАРТНЁРЫ: 
 

БАНК БЕЛВЭБ 
 

ТРЭГРОС-ІНФА 
 

АГЕНЦТВА УЛАДЗІМІРА ГРАЎЦОВА 
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ПАРАДАК РАБОТЫ 
 

14 ВЕРАСНЯ 
(чацвер) 

 
9.00–10.00 Регістрацыя ўдзельнікаў 

Кангрэса,  
запіс на экскурсіі 
 

Правы бакавы ўваход, 
хол (1-шы паверх) 

9.00–14.30 Выстава «Захоўваючы 
нацыянальную кніжную 
спадчыну»  
 

Фае канферэнц-залы 
(2-гі паверх) 

10.00–11.00 Урачыстае адкрыццё 
Кангрэса 
 

Канферэнц-зала  
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 

11.00–11.20 Пленарнае пасяджэнне 
Кангрэса 
 

Канферэнц-зала  
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 

11.20–12.00 Кофе-паўза 
 

Галерэя «Лабірынт»  
(3-ці паверх) 

12.00–13.00 Пленарнае пасяджэнне 
Кангрэса (працяг) 
 

Канферэнц-зала  
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 
 

13.00–14.00 Перапынак на абед 
 

Кафэ (1-шы, 2-гі, 22-гі 
паверхі), галерэя 
«Ракурс» 2-гі ўзровень 
 

14.00–15.00 XX Агульны сход 
Некамерцыйнага партнёрства 
«Бібліятэчная асамблея 
Еўразіі», прымеркаваны да 
25-годдзя БАЕ 
(па асобнай праграме) 
 

Авальная зала  
(2-гі паверх) 
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14.00–16.10 Міжнародны круглы стол 
«Дакументная спадчына ў 
Цэнтральна-Еўрапейскім 
рэгіёне: шляхі захавання, 
вывучэння і папулярызацыі» 
(па асобнай рэгістрацыі) 
 

Круглая зала  
(2-гі паверх) 
 

16.10–16.30 Цырымонія ўзнагароджання  
пераможцаў 
XXV Рэспубліканскага 
конкурсу «Бібліятэка – 
асяродак нацыянальнай 
культуры» 
 

Круглая зала  
(2-гі паверх) 
 

14.00–16.30 ХIII Міжнародныя 
кнігазнаўчыя чытанні  
 

Секцыя 1 «Францыск 
Скарына: асоба, дзейнасць, 
спадчына» 

Зала адукацыйных 
тэхналогій  
(3-ці паверх, аўд. 346) 

14.00–16.30 Секцыя 2 «Пяць стагоддзяў 
кнігадрукавання» 
 

Чытальная зала 
рукапісаў, редкіх  
і старадрукаваных 
выданняў 
(3-ці паверх, аўд. 348) 
 

14.00–16.30 Секцыя 3 «Кніжная спадчына
Беларусі ў айчынных і 
замежных зборах» 
 

Чытальная зала 
дакументаў па 
мастацтве  
(3-ці паверх, аўд. 306f) 
 

14.00–16.30 Секцыя 4 «Нацыянальныя 
дакументы і калекцыі ў 
фондах бібліятэк, архіваў, 
музеяў і іх бібліяграфічнае 
адлюстраванне» 
 

Прэс-цэнтр  
(3-ці паверх, аўд. 308) 
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16.30–17.00 
 
 

Ускладанне кветак да 
помніка Ф. Скарыну 

Плошча перад 
Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі 
 

17.00–17.30 
 
 
 
 

Урачыстае адкрыццё 
міжнароднай выставы 
«Францыск Скарына і яго 
эпоха» 
 

Фае галоўнага ўвахода 
 

 
15 ВЕРАСНЯ 

(пятніца) 
 

8.30–19.00 Міжнародны круглы стол 
«Дакументная спадчына ў 
Цэнтральна-Еўрапейскім 
рэгіёне: шляхі захавання, 
вывучэння і 
папулярызацыі» 
(працяг) 
(па асобнай рэгістрацыі) 
 

Нацыянальны 
гісторыка-культурны 
музей-запаведнік 
«Нясвіж» 

9.00–12.00 ХIII Міжнародныя 
кнігазнаўчыя чытанні  
 

Секцыя 1 «Францыск 
Скарына: асоба, дзейнасць, 
спадчына» (працяг) 

Зала адукацыйных 
тэхналогій  
(3-ці паверх, аўд. 346) 

9.00–12.00 Секцыя 2 «Пяць стагоддзяў 
кнігадрукавання» (працяг) 
 
 

Чытальная зала 
рукапісаў, рэдкіх  
і старадрукаваных 
выданняў 
(3-ці паверх, аўд. 348) 
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9.00–12.00 Секцыя 3 «Кніжная спадчына
Беларусі ў айчынных і 
замежных зборах» 
(працяг) 
 

Чытальная зала 
дакументаў па 
мастацтве  
(3-ці паверх, аўд. 306f) 
 

9.00–12.00 Секцыя 5 «Гісторыя 
бібліятэчнай справы Беларусі
і замежных краін» (да  
95-годдзя Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі) 
 

Прэс-цэнтр  
(3-ці паверх, аўд. 308) 

9.00–12.00 Секцыя 6 «Кніга – чытанне –
бібліятэка: ХХІ стагоддзе» 

Канферэнц-зала 
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 
 

9.00–12.00 Секцыя 7 «Кніга і мастацтва: 
ад Скарыны да сучаснасці»  
 

Чытальная зала 
(3-ці паверх, аўд. 305f) 
 

9.00–12.00 Круглы стол па кампаналогіі
 

Зала для групавых 
заняткаў 
(3- ці паверх, ауд. 305 e) 
 

12.00–13.00 Кофе-паўза 
 

Галерэя «Лабірынт»  
(3-ці паверх) 

13.00–15.00 ХIII Міжнародныя 
кнігазнаўчыя чытанні  
 

Секцыя 1 «Францыск 
Скарына: асоба, дзейнасць, 
спадчына» (працяг) 

Зала адукацыйных 
тэхналогій  
(3-ці паверх, аўд. 346) 

13.00–15.00 Секцыя 2  «Пяць стагоддзяў 
кнігадрукавання»  (працяг) 
 
 

Чытальная зала 
рукапісаў, рэдкіх  
і старадрукаваных 
выданняў 
(3-ці паверх, аўд. 348) 
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13.00–15.00 Секцыя 3 «Кніжная спадчына
Беларусі ў айчынных і 
замежных зборах» 
(працяг) 
 

Чытальная зала 
дакументаў па 
мастацтве  
(3-ці паверх, аўд. 306f) 

13.00–15.00 Секцыя 5 «Гісторыя 
бібліятэчнай справы Беларусі
і замежных краін» (да  
95-годдзя Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі) 
(працяг) 
 

Прэс-цэнтр  
(3-ці паверх, аўд. 308) 

13.00–15.00 Секцыя 6 «Кніга – чытанне –
бібліятэка: ХХІ стагоддзе» 
(працяг) 
 

Канферэнц-зала 
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 
 

13.00–15.00 Секцыя 7 «Кніга і мастацтва: 
ад Скарыны да сучаснасці»  
(працяг) 
 

Чытальная зала 
(3-ці паверх, аўд. 305f) 
 
 

15.00–16.00 Падвядзенне вынікаў 
работы  

Канферэнц-зала  
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 Афіцыйнае закрыццё  
 Ад’езд удзельнікаў  

 
Рэгламент:  

даклады на плянарных пасяджэннях – 20 хвілін; 
на пасяджэннях секцый і круглых сталоў – 10 хвілін. 
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14 ВЕРАСНЯ 
(чацвер) 

 
 

РЕГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНГРЭСА 
9.00–10.00 

Правы бакавы ўваход, хол (1-шы паверх) 
 
 

ВЫСТАВА  
«ЗАХОЎВАЮЧЫ НАЦЫЯНАЛЬНУЮ КНІЖНУЮ СПАДЧЫНУ» 

9.00–14.30 
Фае канферэнц-залы (2-гі паверх) 

 
 

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНГРЭСА 
10.00–11.00 

Канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b) 
 

АДКРЫЦЦЁ КАНГРЭСА: 
МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар 

 
ПРЫВІТАННІ: 
       ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

ПАСТАЯННЫ КАМІТЭТ САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ  

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

МІНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ 

АРГАНІЗАЦЫЯ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЫТАННЯХ 
АДУКАЦЫІ, НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКА) 
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МІЖНАРОДНАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ БІБЛІЯТЭЧНЫХ 
АСАЦЫЯЦЫЙ І ЎСТАНОЎ (IFLA) 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ АСАМБЛЕЯ ЕЎРАЗІІ  

БЕЛАРУСКАЯ БІБЛІЯТЭЧНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ 

 

 
ПЛЯНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНГРЭСА 

11.00–11.20 
Канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

ГУСАКОЎ Уладзімір Рыгоравіч, Старшыня Прэзідыума На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, д. э. н., прафесар 

МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар 

 
Матульскі  
Раман Сцяпанавіч,   
дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., 
прафесар 
(Беларусь) 
 

 Роля бібліятэк Беларусі ў 
фарміраванні і захоўванні 
кніжнай спадчыны Еўропы 

 
 

КОФЕ-ПАЎЗА 
11.20–12.00 

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
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ПЛЯНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНГРЭСА 
(працяг) 

12.00–13.00 
Канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

ГУСАКОЎ Уладзімір Рыгоравіч, Старшыня Прэзідыума На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, д. э. н., прафесар 

МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар 

 
Лукашанец 
Аляксандр Аляксандравіч, 
першы намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце Цэнтра 
даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, д. ф. н., праф., член-
карэспандэнт НАН Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Выдавецкая дзейнасць 
Францыска Скарыны: 
еўрапейскі, славянскі і 
беларускі кантэкст 

Суша  
Аляксандр Аляксандравіч,  
намеснік дырэктара 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі, канд. культуралогіі 
(Беларусь) 
 

 Францыск Скарына і вытокі 
беларускага кнігадрукавання 

Кузьмініч  
Таццяна Васільеўна,  
намеснік дырэктара 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі, к. п. н., дацэнт 
(Беларусь), 
 

 Нацыянальная бібліяграфія 
і захоўванне дакументнай 
спадчыны Беларусі 
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Іванова  
Алена Вітальеўна, 
дырэктар Нацыянальнай 
кніжнай палаты Беларусі 
(Беларусь) 
 

 
 

ПЕРАПЫНАК НА АБЕД 
13.00–14.00 

Кафэ (1-шы, 2-гі і 22-гі паверхі), галерэя «Ракурс», 2-гі ўзровень 
 
 

XX АГУЛЬНЫ СХОД НЕКАМЕРЦЫЙНАГА ПАРТНЁРСТВА 
«БІБЛІЯТЭЧНАЯ АСАМБЛЕЯ ЕЎРАЗІІ»,  
ПРЫМЕРКАВАНЫ ДА 25-годдзя БАЕ 

14.00–15.00 
Авальная зала (2-гі паверх) 

(па асобнай праграме) 
 
 

МІЖНАРОДНЫ КРУГЛЫ СТОЛ «ДАКУМЕНТНАЯ СПАДЧЫНА 
Ў ЦЭНТРАЛЬНА-ЕЎРАПЕЙСКІМ РЭГІЁНЕ: ШЛЯХІ 
ЗАХОЎВАННЯ, ВЫВУЧЭННЯ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ» 

14.00–16.30 
Круглая зала (2-гі паверх) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар 

РАХМАНАЎ Сяргей Кімавіч, старшыня Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, д. х. н., 
прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі 

(па асобнай рэгістрацыі) 
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Далгаполава  
Алена Ерамееўна,  
першы намеснік дырэктара 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі,  
к. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Деятельность Национальной 
библиотеки Беларуси по 
сохранению, изучению и 
популяризации книжного 
наследия 

Аляксандрава Красіміра,  
дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Святых Кірыла  
і Мяфодзія 
(Балгарыя) 
 

 Национальная библиотека 
Болгарии – инновационные 
подходы к охране 
литературного и 
документального наследия 

Джэнсан Крысціян,  
куратар калекцый Брытанскай 
бібліятэкі 
(Вялікабрытанія) 
 
 

 Editions of Francysk Skaryna in 
the collections of the British 
Library 
 

Лендваі Міклас,  
дырэктар па інфармацыйных 
тэхналогіях Нацыянальнай 
бібліятэкі імя Сячэніі 
(Венгрыя) 
 

 Открытый и совместный ответ 
на задачу цифрового 
сохранения и продвижения 

Лайне Туійа, 
прафесар Універсітэта 
Хельсінкі, доктар тэалогіі 
(Фінляндыя) 
 

 Ранняя книжная культура 
Финляндии 

Краўчанка 
Пётр Кузьміч, 
пачэсны старшыня  
Дабрачыннага фонду 
«Спадчына Міхала Клеафаса 
Агінскага», к. гіст. н., дацэнт 
(Беларусь) 

 Увекавечванне памяці 
Францішка Скарыны за мяжой: 
Кракаў, Падуя, Прага (1986–
1996) 
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Задзяркоўская  
Наталля Іванаўна,  
намеснік загадчыка галоўнага 
ўпраўлення культуры і 
аналітычнай работы 
Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь – 
загадчык упраўлення культуры 
і народнай творчасці 
Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь 
(Беларусь)  
 

 Дзейнасць бібліятэк Беларусі 
па захаванні, вывучэнні і 
папулярызацыі кніжнай 
спадчыны 

Цырымонія ўзнагароджання 
пераможцаў XXV 
Рэспубліканскага конкурсу 
«Бібліятэка – асяродак 
нацыянальнай культуры» 

  

 
 

МІЖНАРОДНЫ КРУГЛЫ СТОЛ «ДАКУМЕНТНАЯ СПАДЧЫНА 
Ў ЦЭНТРАЛЬНА-ЕЎРАПЕЙСКІМ РЭГІЁНЕ:  

ШЛЯХІ ЗАХОЎВАННЯ, ВЫВУЧЭННЯ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ» 
(працяг) 

15 верасня (пятніца) 
8.30–19.00 

Нацыянальны гісторыка-культурны 
музей-запаведнік «Нясвіж» 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар 
КЛІМАЎ Сяргей Міхайлавіч, дырэктар Нацыянальнага 
історыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», к. гіст. н. 

 (па асобнай рэгістрацыі) 
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Клімаў  
Сяргей Міхайлавіч, 
дырэктар Нацыянальнага 
гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка 
«Нясвіж», к. гіст. н. 
(Беларусь) 
 

 Сохранение всемирного 
культурного и документального 
наследия Беларуси в 
деятельности Национального 
историко-культурного музея-
заповедника «Несвиж» 

Вячорэк Матвей,  
захавальнік Інстытута па 
захоўванні бібліятэчных 
калекцый Нацыянальнай 
бібліятэкі Польшчы  
(Польшча) 
 

 The activities of Institute for 
Conservation of Library 
Collections for preservation of the 
National Library Resource 
 

Вылегжаніна  
Тамара Ізмайлаўна, 
генеральны дырэктар 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя Яраслава 
Мудрага 
(Украіна) 
 

 Деятельность Национальной 
библиотеки Украины имени 
Ярослава Мудрого по изучению, 
сохранению и популяризации 
документального наследия  
(на примере творчества 
Т.Г. Шевченко) 
 

Косаван 
Вераніка Фёдараўна,  
загадчык аддзела 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Рэспублікі Малдова  
(Малдова) 
 

 Деятельность Национальной 
библиотеки Республики 
Молдова по обеспечению 
сохранности книжного наследия 

Кавальчук 
Галіна Іванаўна,  
дырэктар Інстытута кнігазнаў-
ства Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя У.І. Вярнадскага, 
д. гіст. н., прафесар 
(Украіна) 

 Книжные памятники 
академических библиотек 
Украины: проблемы и 
перспективы их сохранения, 
популяризации и учета в 
государственном реестре 
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Малешыч Ясна,  
кіраўнік Цэнтра захоўвання  
і кансервацыі Нацыянальнай 
і ўніверсітэцкай бібліятэкі 
Славеніі, доктар філасофіі 
(Славенія) 
 

 Проблемы сохранения 
письменного наследия: опыт 
Национальной и 
университетской библиотеки 

Сьеклоца Сладана,  
кіраўнік секцыі публікацый 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Чарнагорыі імя Георгія 
Чарноевіча, прафесар 
англійскай мовы і літаратуры 
(Чарнагорыя) 
 

 Документальное наследие – 
сокровище Черногории 

 
 

ХIII МІЖНАРОДНЫЯ КНІГАЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ 
 

СЕКЦЫЯ 1 «ФРАНЦЫСК СКАРЫНА: АСОБА, ДЗЕЙНАСЦЬ, 
СПАДЧЫНА» 

14 верасня (чацвер) 
14.00–16.30 

Зала адукацыйных тэхналогій 
(3-ці паверх, аўд. 346) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па 
навуковай працы і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай біблія-
тэкі Беларусі, канд. культуралогіі  

ГАЛЕНЧАНКА Георгій Якаўлевіч, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, д. гіст. н., дацэнт 
 

Груша 
Аляксандр Іванавіч, 
дырэктар Цэнтральнай 

 Франциск Скорина: 
исторические реалии и 
культурная память 
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навуковай бібліятэкі імя 
Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі,  
д. гіст. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 
Ісачэнка  
Таццяна Аляксандраўна,  
вядучы навуковы супрацоўнік 
Расійскай дзяржаўнай 
бібліятэкі,  
д. ф. н.  
(Расія) 
 

 Ренессансно-просветительские 
черты издательской 
программы Скорины 

Галенчанка  
Георгій Якаўлевіч, 
галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі,  
д. гіст. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Новыя даследаванні чэшскіх 
скарыназнаўцаў 

Котаў Павел,  
аспірант факультэта 
філософіі Карлава 
ўніверсітэта  
(Чэхія) 
 

 Скарына ў Чэхіі ў паўцені 
ўзгадак і здагадак 

Лабынцаў  
Юрый Андрэевіч,  
вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута славяназнаўства 
РАН, д. філал. н. 
(Расія), 
Щавінская  
Ларыса Леанідаўна,  

 Современное польское 
скориноведение 
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старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута славяназнаўства 
РАН, к. філал. н. 
(Расія) 
 
Рамазанава  
Джаміля Нураўна, загадчык 
навукова-даследчага аддзела 
рэдкіх кніг Расійскай 
дзяржаўнай бібліятэкі,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Расія) 
 

 Франциск Скорина и история 
белорусского книгопечатания 
в неизданных трудах 
А.С. Зёрновой 

Доўнар  
Ларыса Іосіфаўна,  
прафесар Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры  
і мастацтваў, к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Кнігазнаўчая думка ў эпоху 
Скарыны  

Мароз 
Валянціна Канстанцінаўна, 
прафесар Акадэміі 
Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь,  
д. філал. н., прафесар 
(Беларусь) 
 

 «Роднаму слову ўмеў кніжны 
даць ход...» 

Лаўрык 
Юрый Мікалаевіч,  
вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага 
музея Рэспублікі Беларусь, 
магістр тэалогіі 
(Беларусь) 
 

 Францішак Скарына як 
заснавальнік айчыннай 
традыцыі кірылічнага друку 
XVI–XVIII стст. 
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Лапцёнак  
Ірына Браніславаўна,  
прарэктар па вучэбнай рабоце 
Інстытута павышэння 
кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў,  
к. філал. н. 
(Беларусь) 
 

 Антрапалагічнае вымярэнне  
спадчыны Францыска 
Скарыны 
 

Бокун 
Антоній Іванавіч,  
пастар Царквы Іаана 
Прадцечы 
(Беларусь) 
 

 Францыск Скарына як 
перакладчык Бібліі на 
беларускую мову 

Супранкова 
Таццяна Сяргееўна, 
старшы выкладчык 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

 Прадмовы да Псалтыра 
Ф. Скарыны і М. Лютэра: 
агульнае і адметнае 

Далгаполава  
Алена Ерамееўна,  
першы намеснік дырэктара 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі,  
к. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Францыск Скарына – 
беларускі Марцін Лютэр? 
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СЕКЦЫЯ 1 «ФРАНЦЫСК СКАРЫНА: АСОБА, ДЗЕЙНАСЦЬ, 
СПАДЧЫНА» 

(працяг) 
15 верасня (пятніца) 

9.00–12.00 
Зала адукацыйных тэхнологій 

(3-ці паверх, аўд. 346) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, канд. культуралогіі  

ГАЛЕНЧАНКА Георгій Якаўлевіч, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, д. гіст. н., дацэнт 
 

Ярашэвіч-Пераслаўцаў Зоя, 
прафесар Вармінска-
Мазурскага ўніверсітэта, 
доктар гуманітарных навук, 
прафесар 
(Польшча) 
 

 Книжное наследие Франциска 
Скорины и его преемников в 
собраниях Польши 

Швацінскі Томаш,  
ад’юнкт Нацыянальнай 
бібліятэкі Польшчы,  
доктар 
(Польшча) 
 

 Скориниана в собраниях 
старопечатных книг и 
рукописей Национальной 
библиотеки Польши 
 

Бондар 
Наталля Пятроўна,  
загадчык аддзела 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя У.І. Вярнадскага,  
к. гіст. н., с.н.с. 
(Украіна) 
 

 Украинская рукописная 
Скориниана 
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Емяльянава 
Алена Аляксандраўна, 
навуковы супрацоўнік 
Расійскай дзяржаўнай 
бібліятэкі 
(Расія) 
 

 Издания Франциска Скорины в 
РГБ 

Карнілава  
Таццяна Уладзіміраўна, 
галоўны бібліёграф Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Улік кніжнай спадчыны 
Францыска Скарыны ў свеце 

Болбас  
Валерый Сяргеевіч,  
першы прарэктар  
Мазырскага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта  
імя І.П. Шамякіна,  
д. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Духоўна-маральны патэнцыял 
выданняў Францыска Скарыны 

Рагойша  
Вячаслаў Пятровіч,  
прафесар кафедры Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  
д. філал. н., прафесар 
(Беларусь) 
 

 Молитвословный стих 
Франциска Скорины 

Будзько 
Ірына Уладзіміраўна,  
вядучы навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследавання 
беларускай культуры, мовы  
і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, 
к. філал. н., дацэнт 
(Беларусь) 

 Кніга Эклезіяст у перакладзе 
Францыска Скарыны: мова і 
тэксталогія 
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Клімаў 
Ігар Паўлавіч,  
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
к. філал. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Новая крыніца Францішка 
Скарыны ў яго прадмове 
да пражскага выдання Бібліі 
 

Барысевіч  
Алена Віктараўна,  
старшы выкладчык 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

 Фанетычныя рысы беларускай 
мовы ў тэксце Кнігі Быцця з 
выдання Францыска Скарыны 

Богдан  
Алена Іосіфаўна,  
навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследавання беларускай 
культуры, мовы і літаратуры,  
к. ф. н. 
(Беларусь) 
 

 «…наивышшая мудрость 
розмышление смерти, и 
познание самого себе…” як 
асноўныя рысы светабачання 
Францыска Скарыны (на 
прыкладзе Прадмовы да Кнігі 
“Іоў”») 

Акушэвіч 
Андрэй Аляксандравіч, 
метадыст упраўлення вучэбна-
метадычнай работы Акадэміі 
паслядыпломнай адукацыі,  
м. філал. н.  
(Беларусь) 
 

 «Надпісанні» глаў з выданняў 
Францыска Скарыны як спроба 
ператварэння біблейскіх кніг 

 
 
 

КОФЕ-ПАЎЗА 
12.00–13.00 

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
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СЕКЦЫЯ 1 «ФРАНЦЫСК СКАРЫНА:  
АСОБА, ДЗЕЙНАСЦЬ, СПАДЧЫНА» 

(працяг) 
 

13.00–15.00 
Зала адукацыйныхх тэхнологій 

(3-ці паверх, аўд. 346) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай біб-
ліятэкі Беларусі, канд. культуралогіі  

ГАЛЕНЧАНКА Георгій Якаўлевіч, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, д. гіст. н., дацэнт 
 

Кулажанка 
Уладзімір Генадзьевіч, 
дырэктар Фундаментальнай 
бібліятэкі БГУ 
(Беларусь) 
 

 Скарыніяна ў працах вучоных 
БДУ 

Усовіч 
Канстанцін Сяргеевіч, 
загадчык музея-лабараторыі 
Ф. Скарыны Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Ф. Скарыны 
(Беларусь) 
 

 Скарыназнаўства ў серыі 
міжведамасных зборнікаў 
«Беларуская мова» 

Мятліцкая  
Валянціна Міхайлаўна,  
член Археаграфічнай камісіі 
пры Дэпартаменце па архівах і 
справаводстве Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь 
(Беларусь) 

 М. Доўнар-Запольскі аб 
Ф. Скарыне 
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Корбут 
Віктар Андрэевіч,  
дактарант Варшаўскага 
ўніверсітэта, магістр 
музеязнаўства 
(Польшча) 
 

 Фарміраванне вобраза 
Францыска Скарыны ў 
віленскім беларускамоўным 
друку 1909–1917 гг. 

Вабішчэвіч 
Аляксандр Мікалаевіч, 
загадчык кафедры Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта  
імя А.С. Пушкіна,  
д. гіст. н., прафесар 
(Беларусь) 
 

 Ушанаванне памяці 
Ф. Скарыны ў Заходняй 
Беларусі ў 1921–1939 гг. 

Башаркіна 
Алена Аляксандраўна,  
намеснік дэкана, дацэнт 
кафедры Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А. Куляшова, к. п. н., 
дацэнт  
(Беларусь) 
 

 Просветительская 
деятельность Франциска 
Скорины: актуальность 
вневременных идей 

Янушкевіч Язэп,  
пісьменнік, літаратуразнавец, 
к. філал. н. 
(Беларусь) 
 

 Дарма лірыкі не чытаюць 
фізікаў: Юбілейныя 
псеўдасенсацыі Скарыніяны 

Пляхімовіч 
Іван Іванавіч,  
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  
д. ю. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Францыск Скарына: 
вартасць спадчыны і не вартыя 
спадчыннікі 

Сацукевіч  
Іван Іванавіч, 

 Мемарыялізацыя Францішка 
Скарыны ў назвах вуліц 
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асістэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта, магістр гісторыі 
(Беларусь) 
 

гарадоў Беларусі 

Ліцкевіч  
Алег Уладзіміравіч, 
перакладчык-рэдактар ЗАТ 
«Эксклюзіўныя лінгвістычныя 
сістэмы» (Беларусь) 
 

 Скорина и скара: к вопросу о 
значении эмблемы «Луна и 
Солнце» 

Камароўская 
Людміла Віктараўна,  
загадчык аддзела 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Пазнавальная роля экскурсій 
па Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі: жыццёвы і творчы 
шлях Францыска Скарыны 

Сапега  
Таццяна Андрэеўна, 
загадчык сектара навукова-
праектнай работы 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Папулярызацыя кніжнай 
спадчыны Францыска 
Скарыны для дзяцей 
у рамках праекта «У госці да 
кніг» Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
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СЕКЦЫЯ 2 «ПЯЦЬ СТАГОДДЗЯЎ КНІГАДРУКАВАННЯ» 
14 верасня (чацвер) 

14.00–16.30 
Чытальная зала рукапісаў, рэдкіх  
і старадрукаваных выданняў 

(3-ці паверх, аўд. 348) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

КІРЭЕВА Галіна Уладзіміраўна, загадчык навукова-даслед-
чага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі  

БАРАДЗІХІН Андрэй Юр’евіч, загадчык аддзела Дзяржаўнай 
публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі Сібірскага аддзялення 
Расійскай акадэміі навук, к. філал. н., дацэнт 

Паздеева 
Ірына Васільеўна,  
прафесар Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя М.В.Ламаносава, д. гіст. н., 
прафесар 
(Расія) 
 

 Московская печатная книга 
XVII в. в жизни государства, 
церкви, семьи и личности 

Багданава  
Ірына Феліксаўна,  
загадчык кафедры Інстытута 
падрыхтоўкі навуковых кадраў 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі,  
к. с. н., дацэнт 
(Беларусь), 
Багданава  
Ніна Феліксаўна, 
дацэнт кафедры Інстытута 
падрыхтоўкі навуковых кадраў 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі  
(Беларусь) 

 Белорусские печатные 
книжные памятники в проекте 
Библиотечной Ассамблеи 
Евразии «Золотая коллекция 
Евразии» 
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Баранава  
Ала Савічна, 
дацэнт кафедры педагогікі 
Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта, 
к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Просветительские взгляды 
выдающихся педагогов 
Великого княжества 
Литовского 

Барадзіхін 
Андрэй Юр’евіч, 
загадчык аддзела Дзяржаўнай 
публічнай навукова-тэхнічнай 
бібліятэкі Сібірскага аддзялення 
Расійскай акадэміі навук,  
к. філал. н., дацэнт 
(Расія) 
 

 Новонайденный экземпляр 
«Часовника Мстиславца»: 
проблема описания 

Сурскі 
Ягор Дзмітрыевіч, 
аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, магістр гісторыі 
(Беларусь) 
 

 Васіль Цяпінскі: новы 
дакумент 

Паляшчук 
Наталля Вікенцьеўна, 
загадчык аддзела Цэнтра 
даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, к. філал. н, дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Канцылярская лексіка ў 
старабеларускай мове 

Скурко 
Паліна Дзмітрыеўна, 
малодшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі 

 «А что за темъ книгъ 
останетца – роздати по 
пустынямъ и по убогим 
манастыремъ»: лёс кнігі ў 
расійскіх завяшчаннях і 
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імя Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, 
аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

кніжных інскрыпцыях XVI–
XVII стагоддзяў 

Быкава  
Ганна Канстанцінаўна, 
выкладчык Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў, магістр 
мастацтвазнаўства 
(Беларусь) 
 

 Вучэбная літаратура ў 
кантэксце даследаванняў 
мастацкага афармлення 
друкаваных выданняў 
лацінічнага пісьма на 
беларускіх землях у XVII–
XVIII стст. 

Паршына 
Александрына Пятроўна,  
вядучы рэдактар 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Постаць рэдактара ў 
выдавецкай прасторы ХVII cт. 

 
 

СЕКЦЫЯ 2 «ПЯЦЬ СТАГОДДЗЯЎ КНІГАДРУКАВАННЯ» 
 (працяг) 

15 верасня (пятніца) 
9.00–12.00 

Чытальная зала рукапісаў, рэдкіх і старадрукаваных выданняў 
(3-ці паверх, аўд. 348) 

 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 

КІРЭЕВА Галіна Уладзіміраўна, загадчык навукова-даслед-
чага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі  

БАРАДЗІХІН Андрэй Юр’евіч, загадчык аддзела Дзяржаўнай 
публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі Сібірскага аддзялення 
Расійскай акадэміі навук, к. філал. н., дацэнт 
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Самусік 
Андрэй Фёдаравіч, 
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта,  
к. гіст. н, дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Вучэбна-метадычныя выданні 
Віленскай піярскай друкарні 
ў канцы 1750-х – пачатку 
1770-х гг. 

Заброцкая 
Вольга Святаславаўна, 
рэдактар рэдакцыйна-
выдавецкага Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта  
(Беларусь) 
 

 Вясельная паэзія другой 
паловы XVI – першай паловы 
XVII ст. 

Дзмітрыева 
Елізавета Міхайлаўна,  
настаўнік Кіраўскай дзіцячай 
сада – сярэдняй школы 
Глыбоцкага раёна 
(Беларусь) 
 

 Роль православной церкви в 
развитии книгопечатания в 
Беларуси в XVI–XVII веках 

Корсак 
Вольга Валер’еўна,  
аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта  
(Беларусь) 
 

 Издания губернских 
статистических комитетов 
(вторая половина XIX – 
начало XX в.) 

Дудзінская  
Вікторыя Аляксандраўна,  
загадчык сектара Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі,  
магістр гуманітарных навук 
(Беларусь) 
 
 
 

 Імпліцытная кадыфікацыя 
нацыянальнай каштоўнаснай 
парадыгмы ў беларускім 
друку напярэдадні паўстання 
1863–1864 гг. 
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Чарнякевіч 
Юрый Валер’евіч,  
вядучы бібліятэкар 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі,  
к. філал. н.  
(Беларусь) 
 

 Стылізацыя ці пінчуцкая 
гаворка: да пытання пра мову 
«Пінскай шляхты» 

Кур’яновіч 
Юрый Уладзіміравіч,  
карэспандэнт Аб’яднанай 
рэдакцыі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь, даследчык гісторыі, 
магістр 
(Беларусь)  
 

 Беларусізацыя 1920-х гг. 
Першая кніга па гісторыі 
беларускай міліцыі 

Токар 
Вольга Уладзіміраўна,  
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта,  
к. т. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Купаловская текстология: 
полное собрание сочинений 

 

 

КОФЕ-ПАЎЗА 
12.00–13.00 

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
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СЕКЦЫЯ 2 «ПЯЦЬ СТАГОДДЗЯЎ КНІГАДРУКАВАННЯ» 
 (працяг) 

13.00–15.00 
Чытальная зала рукапісаў, рэдкіх  
і старадрукаваных выданняў 

(3-ці паверх, аўд. 348) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 

КІРЭЕВА Галіна Уладзіміраўна, загадчык навукова-даслед-
чага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі  

БАРАДЗІХІН Андрэй Юр’евіч, загадчык аддзела Дзяржаўнай 
публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі Сібірскага аддзялення 
Расійскай акадэміі навук, к. філал. н., дацэнт 

Кажура Іна,  
старшы бібліятэкар Бібліятэкі 
Вільнюскага ўніверсітэта  
(Літва) 
 

 Префекты Виленской 
базилианской типографии 

Судлянкоў 
Алег Аляксандравіч, 
бібліяфіл, калекцыянер 
экслібрысаў  
(Беларусь) 
 

 Старажытны беларускі кніжны 
знак 

Герасімаў 
Валерый Мікалаевіч, 
даследчык 
(Беларусь) 
 

 Ад Брагіна да Мінска: да 
пытання стратэгіі працы з 
кніжнымі помнікамі ў 
рэчышчы нацыянальнага 
адраджэння 
 

Андрэйчык 
Кацярына Віктараўна,  
выкладчык Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, 
магістр гістарычных навук 
(Беларусь) 

 Популяризация историко-
культурного наследия 
региональными библиотеками  



 31

Кудрашоў 
Глеб Аляксеевіч, 
дацэнт кафедры Палтаўскага 
нацыянальнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя 
У. Г. Караленкі, к. н.  
па сацыяльных камунікацыях, 
дацэнт 
(Украіна) 
 

 Основные тенденции 
украинско-белорусских 
книжных связей в ХХ веке 

Сыцько 
Кірыл Валер’евіч, 
малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Асаблівасці палявой эўрыстыкі 
дакументальных помнікаў па 
гісторыі рымска-каталіцкіх 
парафій у Беларусі 

Лабоха 
Яўгенія Канстанцінаўна, 
аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта  
(Беларусь) 
 

 Рэцэпцыя перакладных 
выданняў творчым калектывам 
часопіса «ПрайдзіСвет» у 
форме літаратурна-крытычных 
жанраў 
 

 

ПРЫСТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ: 
 
Лалі Лаура, 
спецыяліст па старых і рэдкіх 
кнігах Ватыканскай 
Апостальскай бібліятэкі  
(Ватыкан) 
 

 Variarvm linguarvm alphabeta et 
inventores: witnesses of the 
history of Vatican Typography 
from the XV to the XVI century 
 

Ісмайлава 
Адзіба Імаш кызы,  
намеснік дырэктара 

 Книгопечатание в 
Азербайджане: страницы 
истории 
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Азербайджанскай 
нацыянальнай бібліятэкі  
імя М.Ф. Ахундава 
(Азербайджан) 
 
Пушкоў 
Віктар Пятровіч,  
старшы навуковы супрацоўнік 
Маскоўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта  
імя М.В. Ламаносава, 
к. гіст. н. 
(Расія) 
 

 Белорусы и Московский 
печатный двор в XVII в. 
(по архиву Приказа 
книгопечатного дела) 

Бабій  
Людміла Васільеўна,  
дырэктар Івана-Франкоўскай 
абласной універсальнай 
навуковай бібліятэкі  
імя І. Франко 
(Украіна) 
 

 Книгоиздательское дело 
украинских и белорусских 
эмигрантов в Чехословацкой 
Республике в межвоенный 
период XX в.: тематические и 
типологические особенности 

 
 

СЕКЦЫЯ 3 «КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ  
Ў АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ ЗБОРАХ» 

14 верасня (чацвер) 
14.00–16.30 

Чытальная зала дакументаў па мастацтве  
(3-ці паверх, аўд. 306 f) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

НІКАЛАЕЎ Мікалай Віктаравіч, загадчык аддзела рэдкіх кніг 
Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, д. філал. н., прафесар 

САПЕГА Таццяна Андрэеўна, загадчык сектара Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі 
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Сербін 
Алег Алегавіч,  
дырэктар Навуковай бібліятэкі 
імя М. Максімовіча Кіеўскага 
нацыянальнага ўніверсітэта 
імя Тараса Шаўчэнкі,  
д. н. па сацыяльных камуніка-
цыях, старшы навуковы 
супрацоўнік 
(Украіна) 
Лукін 
Дзмітрый Усеваладавіч,  
вядучы бібліятэкар Навуковай 
бібліятэкі імя М. Максімовіча 
Кіеўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя Тараса 
Шаўчэнкі 
(Украіна) 
 

 Исследование украинско-
белорусского книжного 
наследия в контексте общего 
европейского исторического 
опыта и формирования 
перспектив 

Сідарэнка 
Валянціна Алегаўна,  
дырэктар Навукова-тэхнічнай 
бібліятэкі Палтаўскага 
нацыянальнага тэхнічнага 
ўніверсітэта  
імя Ю. Кандрацюка  
(Украіна) 
 

 Белорусистика в фондах 
Научно-технической 
библиотеки Полтавского 
национального технического 
университета имени Юрия 
Кондратюка 

Хаман Олаф,  
загадчык аддзела літаратуры 
краін Усходняй Еўропы Дзяр-
жаўнай бібліятэкі ў Берліне,  
(Германія) 
 

 Белорусская книга в 
Государственной библиотеке в 
Берлине – вопросы 
коллекционирования и 
презентации 

Бажэнава  
Вольга Дзмітрыеўна,  
прафесар Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  

 Роль книжных собраний в 
становлении культуры 
Беларуси Нового времени. 
Радзивиллы и XVIII в. 
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д. мастацтвазнаўства, дацэнт 
(Беларусь) 
 
Сцефановіч  
Аляксандр Віктаравіч,  
загадчык аддзела Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя 
Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Пражские издания в книжном 
собрании Радзивиллов 
Несвижской ординации (по 
материалам фонда ЦНБ НАН 
Беларуси) 

Блікертайтэ Энрыка,  
бібліёграф Бібліятэкі  
імя Урублеўскіх Акадэміі 
навук Літвы 
(Літва) 
 

 Источники поступления 
кириллических книг в 
Библиотеку имени 
Врублевских Академии наук 
Литвы 

Латушкін 
Андрэй Мікалаевіч,  
дацэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 «Рэвізія» Берасцейскага 
староства 1566 г. як крыніца па 
гісторыі кнігадрукавання на 
Беларусі: да пытання аб 
месцазнаходжанні арыгінала 
дакументальнага помніка 

Марозаў  
Барыс Мікалаевіч,  
старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута славяназнаўства 
Расійскай акадэміі навук,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Расія) 
 

 Белорусская печатная книга 
XVI–XVII вв. на Русском 
Севере 
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СЕКЦЫЯ 3 «КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ  
Ў АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ ЗБОРАХ» 

 (працяг) 
15 верасня (пятніца) 

9.00–12.00 
Чытальная зала дакументаў па мастацтве  

(3-ці паверх, аўд. 306 f) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

НІКАЛАЕЎ Мікалай Віктаравіч, загадчык аддзела рэдкіх 
кніг Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, д. філал. н., прафесар 

САПЕГА Таццяна Андрэеўна, загадчык сектара Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі 

Князева 
Святлана Юр’еўна,  
захавацель Маскоўскага 
дзяржаўнага аб’яднанага 
музея-запаведніка 
(Каломенскае – Ізмайлава – 
Любліно) 
(Расія) 
 

 Книги белорусской печати 
XVII в. в собрании 
Московского государственного 
объединенного музея-
заповедника 

Цітавец 
Алена Іосіфаўна, 
загадчык сектара Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя 
 Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі,  
к. гіст. н. 
(Беларусь) 
 

 Изучение коллекции 
кириллических изданий первой 
четверти XVII в. (по фондам 
ЦНБ НАН Беларуси) 

Шустава 
Юлія Эдуардаўна, 
дацэнт Расійскага дзяржаўнага 
гуманітарнага ўніверсітэта, 
старшы навуковы супрацоўнік 

 Экземпляры изданий 
Спиридона Соболя в 
Российской государственной 
библиотеке 
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Расійскай дзяржаўнай 
бібліятэкі, к. гіст. н., дацэнт 
(Расія) 
 
Чарняўская 
Вольга Аляксандраўна,  
загадчык экспазіцыйна-
выставачнага аддзела 
Магілёўскага абласнога 
краязнаўчага музея  
імя Е.Р. Раманава (Беларусь) 
 

 Издания могилевских 
типографий кон. XVII – нач. 
XX веков в собрании 
Могилевского областного 
краеведческого музея 

Зяленскі  
Тадэвуш Віктаравіч, 
намеснік дырэктара ТАА 
«ОСТРАНС», калекцыянер 
(Беларусь) 
 

 Судьбы книжных собраний 
иезуитских коллегий 

Лісічонак  
Алена Аляксандраўна, 
бібліятэкар Бібліятэкі 
Расійскай акадэміі навук, 
аспірантка Інстытута гісторыі 
СПбГУ 
(Расія) 
 

 Книги из библиотеки 
Полоцкого иезуитского 
коллегиума в частных руках: 
находки в «книгосборе» 
Юзефа Жабы 

Астапчук Ежы,  
дэкан Багаслоўскага 
факультэта Хрысціянскай 
Багаслоўскай акадэміі ў 
Варшаве, загадчык кафедры 
Свяшчэннага Пісання Новага 
Запавету, в. а. загадчыка 
кафедры Свяшчэннага Пісання 
Старога Запавету, 
хабіліціраваны доктар 
багаслоўскіх навук 
(Польшча)  

 Подлинник виленского 
(евьеского) четвероевангелия 
1644 г. 
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Сташэнкава  
Ларыса Вячаславаўна, 
галоўны бібліятэкар 
Самарскай абласной 
універсальнай навуковай 
бібліятэкі 
(Расія) 
 

 Евангелие из Вильно в 
собрании старопечатных 
изданий отдела редких книг 
Самарской областной 
универсальной научной 
библиотеки 

Губанава 
Вольга Аляксандраўна, 
навуковы супрацоўнік Цэнт-
ральнай навуковай бібліятэкі 
імя Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі  
(Беларусь) 
 

 «Кніга пра святарства» (Львоў, 
1614): асаблівасці 
арнаментыкі, уладальніцкія 
знакі 

Забалотна 
Наталля Валянцінаўна,  
старшы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя У.І. Вярнадскага,  
к. філал. н. 
(Украіна) 
 

 Супрасльский Служебник 
1763 г. и его экземпляры в 
отделе старопечатных и редких 
книг Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 

Васільева 
Елізавета Паўлаўна, 
вольны даследчык, раней – 
Дзяржаўны гістарычны музей, 
с. н. с., канд. мастацтвазнаўства
(Расія) 
 

 Сказание XVII в. о чудесах 
Купятицкой иконы Богоматери 

Шэйпа  
Святлана Іванаўна,  
дацэнт кафедры Мінскага 
гарадскога інстытута развіцця 
адукацыі, кандыдат 
мастацтвазнаўства 
(Беларусь) 

 «Спевы да св. Імшы» 
Ф. Міладоўскага:  
кадыкалагічная 
характарыстыка рукапісу 
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Шнайдэр  
Вера Андрэеўна, 
бібліятэкар Нотна-навуковай 
бібліятэкі Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі 
(Беларусь),  
Гамеза 
Ганна Антонаўна, 
загадчык Нотна-навуковай 
бібліятэкі Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі 
(Беларусь) 
 

 Пути сохранения рукописного 
музыкального наследия: из 
опыта Нотно-научной 
библиотеки Белорусской 
государственной академии 
музыки  

 
КОФЕ-ПАЎЗА 

12.00–13.00 
Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 

 
 

СЕКЦЫЯ 3 «КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ  
Ў АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ СХОДАХ» 

(працяг) 
13.00–15.00 

Чытальная зала дакументаў па мастацтве  
(3-ці паверх, аўд. 306 f) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

НІКАЛАЕЎ Мікалай Віктаравіч, загадчык аддзела рэдкіх 
кніг Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, д. філал. н., прафесар 

САПЕГА Таццяна Андрэеўна, загадчык сектара Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі 

Коўкель Лілія, 
навуковы супрацоўнік 
Даследчага цэнтра польскай 
бібліяграфіі Ягелонскага 
ўніверсітэта, доктар (Польшча)

 Беларускія друкі лацінкай  
XIX – пачатку XX ст. у 
Ягелонскай бібліятэцы 
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Навуменка 
Валерыя Георгіеўна, 
навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Я. Коласа 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Книги из библиотеки 
А.Ф. Смирдина (по 
материалам фондов отдела 
редких книг и рукописей 
Центральной научной 
библиотеки имени Якуба 
Коласа Национальной 
академии наук Беларуси) 
 

Коваль  
Вольга Уладзіміраўна,  
старшы выкладчык 
Беларускага дзяржаўнага 
тэхналагічнага ўніверсітэта,  
к. гіст. н. 
(Беларусь) 
 

 Стварэнне і захаванне 
кніжных калекцый 
беларускімі эмігрантамі ў 
Чэхаславакіі (1918–1939 гг.) 

Юдзін 
Аляксей Аляксандравіч, 
навуковы супрацоўнік 
Дзяржаўнай публічнай навукова-
тэхнічнай бібліятэкі Сібірскага 
аддзялення РАН 
(Расія) 
 

 «Сердцещипательно читать 
такую новость…»: судьба 
книг собрания Севастьяновых 
в XX столетии 
 

Ліс 
Марына Маркаўна, 
навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Я. Коласа 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі  
(Беларусь) 
 

 Перыёдыка ў складзе біблія-
тэкі П.Ф. Глебкі: Мінскія 
часопісы 1920–1940-х гг. 
 

Слука 
Надзея Міхайлаўна, 
загадчык сектара Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі 

 Сельскагаспадарчыя часопісы 
Заходняй Беларусі (па фондах 
аддзела рэдкіх кніг і 
рукапісаў Цэнтральнай 
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імя Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
(Беларусь) 
 

навуковай бібліятэкі імя Я. 
Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі) 

Кажамякін  
Генадзій Вячаслававіч,  
вядучы бібліятэкар Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка,  
к. ф. н. 
(Беларусь) 
 

 Лёс бібліятэкі Скарынаўскага 
цэнтра 

Мышкавец 
Ірына Вітальеўна, 
вядучы навуковы супрацоўнік 
Літаратурнага музея Максіма 
Багдановіча (філіял Дзяржаў-
нага музея гісторыі беларускай 
літаратуры) 
(Беларусь) 
 

 Арыгінальны зборнік вершаў 
«Вянок» (1913 год) Максіма 
Багдановіча ў дзяржаўных 
айчынных і замежных зборах 

Тажун 
Юлія Міхайлаўна, 
настаўнік англійскай мовы 
сярэдняй школы № 34 г. Мінска 
(Беларусь) 
 

 Белорусская книга за 
рубежом 

 
ПРЫСТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ: 
Бачкоўская  
Валянціна Рыгораўна, 
дырэктар Музея кнігі і 
кнігадрукавання Украіны 
(Украіна) 

 Белорусские старопечатные 
издания в коллекции Музея 
книги и книгопечатания 
Украины. Миграция 
украинских и белорусских 
изданий XVI–XVIII cтст. на 
территории Речи Посполитой: 
взаимовлияние белорусского и 
украинского книгопечатания 
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Есіпава  
Валерыя Анатольеўна,  
загадчык сектара Навуковай 
бібліятэкі Томскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, д. 
гіст. н. 
(Расія) 
 

 Белорусские издания XVI–
XVII вв. в хранилищах Томска 
и Томской области 

Бажкова 
Яўгенія Леанідаўна,  
галоўны бібліятэкар 
Краснадарскай краявой 
універсальнай навуковай 
бібліятэкі імя А.С. Пушкіна 
(Расія) 
 

 Книжные раритеты 
общедоступных библиотек 
Кубани: сохранение и 
продвижение (региональный 
аспект) 

 
 
 
 

СЕКЦЫЯ 4 «НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ДАКУМЕНТЫ І КАЛЕКЦЫІ  
Ў ФОНДАХ БІБЛІЯТЭК, АРХІВАЎ, МУЗЕЯЎ І ІХ 

БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ» 
14 верасня (чацвер) 

14.00–16.30 
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

КУЗЬМІНІЧ Таццяна Васільеўна, намеснік дырэктара па ін-
фармацыйных рэсурсах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі,  
к. п. н, дацэнт 

ІВАНОВА Алена Вітальеўна, дырэктар Нацыянальнай кніж-
най палаты Беларусі  
 
 
 
 



 42

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ЗВОДНАГА ЭЛЕКТРОННАГА 
ІНФАРМАЦЫЙНАГА РЭСУРСУ  

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯГРАФІІ БЕЛАРУСІ 

Градоўкіна Ірына Уладзіміраўна, загадчык навукова-даследчага 
аддзела бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

 
Грыгянец  
Рамуальд Браніслававіч,  
загадчык лабараторыяй 
Аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі 
Нацыянальнай акадэміі  
навук Беларусі,  
к. т. н., дацэнт 
(Беларусь), 
Сцепанцова  
Алена Вячаславаўна, 
галоўны канструктар праекта 
Аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (Беларусь), 
Лаўжэль  
Генадзій Осіпавіч,  
навуковы супрацоўнік 
Аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Программное обеспечение 
БИТ-2000u как средство 
автоматизации библиотечной и 
информационной деятельности 
в Республике Беларусь 

Запартыка  
Ганна Вячаславаўна,  
дырэктар Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея 
літаратуры і мастацтва  
(Беларусь) 

 Выданне Алеся Гаруна 1929 г. 
у «Акадэмічнай бібліятэцы 
беларускіх пісьменнікаў». 
Невядомыя факты 
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Бажэнава  
Наталля Міхайлаўна, 
загадчык аддзела Бібліятэкі 
Расійскай акадэміі навук,  
к. філал. н. 
(Расія) 
 

 Указатель трудов АН СССР за 
1941–1945 гг. – 
библиографический памятник 
истории отечественной 
книжной культуры времен 
Великой Отечественной войны 

Ценсіна 
Таццяна Уладзіміраўна, 
дырэктар 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Удмурцкай Рэспублікі 
(Расія) 
 

 Деятельность Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики по сохранению 
книжного наследия в 
электронной информационной 
среде 

Жабко 
Алена Дзмітрыеўна,  
дырэктар па інфармацыйных 
рэсурсах Прэзідэнтскай 
бібліятэкі,  
д. п. н. 
(Расія),  
Заўялава  
Любоў Уладзіміраўна, 
старшы метадыст аддзела 
лінгвістычнага і праграмна-
тэхналагічнага забеспячэння 
Прэзідэнцкай бібліятэкі, 
к. гіст. н. 
(Расія) 
 

 Ресурсы по истории и культуре 
Беларуси в цифровом собрании 
Президентской библиотеки 

Панамарова 
Ніна Васільеўна, 
старшы навуковы супрацоўнік 
Бібліятэкі Расійскай акадэміі 
навук, к. п. н., дацэнт 
(Расія) 
 

 Академическая библиография 
как научное и культурное 
пространство 
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Цярлецкая  
Алеся Аляксандраўна,  
студэнтка Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі 
(Украіна), 
Пракапенка 
Лілія Сяргееўна,  
дацэнт кафедры Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Украіна) 
 

 Национальная библиография 
Украины в контексте 
рекомендаций Международной 
конференции по 
национальным 
библиографическим службам 

Маладзецкі 
Алег Уладзіміравіч, 
намеснік генеральнага 
дырэктара ГАА «Директ-
Медиа» 
(Расія) 
 

 Современный российский 
академический контент для 
библиотек Беларуси 

Градоўкіна 
Ірына Уладзіміраўна,  
загадчык аддзела 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Перыядычныя выданні 
Заходняй Беларусі (1921–1939) 
як аб’ект нацыянальнай 
бібліяграфіі 

Шчаглінская  
Міраслава Міхайлаўна,  
студэнтка Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі 
(Украіна), 
Пракапенка 
Лілія Сяргееўна,  
дацэнт кафедры Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі, 
к. гіст. н., дацэнт 
(Украіна) 
 

 Книги на белорусском языке  
в документном потоке 
Украины (1991–2016) 
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Ганчарова 
Анжаліка Віктараўна,  
загадчык сектара Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Краеведческие 
библиографические издания 
областных библиотек Беларуси 
(2011–2015 гг.) 

Фядосава  
Ганна Аляксандраўна,  
намеснік дырэктара бібліятэкі 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў  
(Беларусь) 
 

 Информационно-
библиографическое 
обеспечение научно-
исследовательской 
деятельности учреждений 
высшего образования как 
объект изучения  

Шамко  
Наталля Антонаўна, 
загадчык сектара Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі 
(Беларусь), 
Дзямідава  
Алеся Станіславаўна, 
галоўны бібліятэкар Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Описание архивных 
материалов (возможности 
формата BELMARC) 

Марчык 
Марына Уладзіміраўна, 
стажор малодшага навуковага 
супрацоўніка Аб’яднанага 
інстытута праблем інфарма-
тыкі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі 
(Беларусь),  
Гяцэвіч  
Юрый Станіслававіч, 
загадчык лабараторыі 
Аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі 

 Вычытка і генерацыя тэкстаў 
вялікага памеру на беларускай 
мове 
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Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі,  
к. т. н., магістр ф.-м. н.  
(Беларусь),  
Лысы 
Станіслаў Іосіфавіч, 
малодшы навуковы 
супрацоўнік Аб’яднанага 
інстытута праблем 
інфарматыкі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
(Беларусь), 
Станіславенка 
Ганна Рыгораўна, 
малодшы навуковы супрацоў-
нік Аб’яднанага інстытута 
праблем інфарматыкі Нацыя-
нальнай акадэміі навук 
Беларусі, магістр 
мастацтвазнаўства 
(Беларусь) 
 

 
ПРЫСТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ: 

 
Пракапенка 
Лілія Сяргееўна,  
дацэнт кафедры Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Украіна) 
 

 Библиографическая секция 
ИФЛА о теории и практике 
национальной библиографии в 
цифровой среде 

Марозава 
Ксенія Барысаўна, 
загадчык аддзела міжнароднай 
дзейнасці Расійскай 
нацыянальнай бібліятэкі 
(Расія) 

 Участие в проекте «Синайский 
кодекс», как импульс развития 
цифровых проектов 
Российской национальной 
библиотеки 
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Сокур  
Алена Леанідаўна, 
малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута 
бібліятэказнаўства 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя У.І. Вярнадскага 
(Украіна) 
 

 Сотрудничество библиотек 
Национальной академии наук 
Украины в формировании 
национального научного 
информационного 
пространства 

Бараноўскі 
Андрэй Леанідавіч,  
галоўны бібліёграф 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі (Беларусь) 
 

 Фотоархив личного архивного 
фонда белорусского 
библиографа А.А. Сакольчика 
(1896–1983) Национальной 
библиотеки Беларуси 

Брыш 
Алена Алегаўна,  
вядучы бібліёграф 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Проявление субституции и 
диверсификации понятий в 
терминологическом дискурсе: 
электронный текст – электрон-
ная книга – электронное 
издание и смежные понятия 
 

Даньяра Усман,  
аспірант Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў 
(Беларусь) 
 

 Терминология и статус 
электронного документа:  
дискуссионные вопросы  
 

 
УСКЛАДАННЕ КВЕТАК ДА ПОМНІКА Ф. СКАРЫНУ 

Плошча перад Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі 
16.30–17.00 

 
 

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ МІЖНАРОДНАЙ ВЫСТАВЫ 
«ФРАНЦЫСК СКАРЫНА І ЯГО ЭПОХА» 

17.00–17.30 
Фае галоўнага ўвахода 
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15 ВЕРАСНЯ 
(пятніца) 

 
 

КНІЖНЫЯ І МАСТАЦКІЯ ВЫСТАВЫ 
08.30–16.00 

Мастацкія галерэі і кальцавыя калідоры  
(2-гі і 3-ці паверхі) 

 
 

ХIII МІЖНАРОДНЫЯ КНІГАЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ 
 
 

СЕКЦЫЯ 5 «ГІСТОРЫЯ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ БЕЛАРУСІ  
І ЗАМЕЖНЫХ КРАІН» 

(да 95-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) 
9.00–12.00 

Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  
РЫНКЕВІЧ Вольга Аляксандраўна, галоўны бібліятэкар 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

КАПЫТОК Алена Сяргееўна, дырэктар Барысаўскай цэнт-
ральнай раённай бібліятэкі імя І.Х. Каладзеева 

 

Рынкевіч  
Вольга Аляксандраўна, 
галоўны бібліятэкар Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі 
(Беларусь) 
 

 История Национальной 
библиотеки Беларуси в лицах 

Базылева-Ланько 
Святлана Анатольеўна, 
галоўны бібліятэкар Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі,  
м. п. н. 
(Беларусь) 

 SWOT-анализ основных 
направлений деятельности  
главной библиотеки страны: 
между прошлым и будущим… 
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Кукета 
Ірына Міхайлаўна,  
галоўны бібліятэкар 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Формирование фондов 
Национальной библиотеки 
Беларуси: 1921 –1945 гг. 

Сухарукава 
Раіса Нікандраўна, 
дырэктар Рэспубліканскай 
навукова-тэхнічнай бібліятэкі 
(Беларусь) 
 

 Республиканская научно-
техническая библиотека: 
основные вехи истории 

Паўлавіцкая  
Святлана Дзмітрыеўна, 
загадчык аддзела 
Прэзідэнцкай бібліятэкі 
Рэспублікі Беларусь 
(Беларусь) 
 

 Прэзідэнцкая бібліятэка 
Рэспублікі Беларусь: старонкі 
гісторыі 

Балябін  
Аляксандр Анатольевіч, 
археограф краязнаўчага цэнтра 
Барысаўскай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі  
імя І.Х. Каладзеева 
(Беларусь) 
 

 История становления 
библиотечного дела на 
Борисовщине: от первых 
книжных собраний до первых 
советских библиотек 

Каралёва  
Ала Леанідаўна,  
загадчык Обальскай 
гарпасялковай бібліятэкі  
(Беларусь) 
 

 История Обольской 
горпоселковой библиотеки в 
истории Обольского края 

Рабава  
Ларыса Аляксееўна, 
метадыст аддзела 
адукацыйных сістэм і 

 Из истории 
УК «Централизованная 
система государственных 
публичных библиотек 
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тэхналогій Магілёўскага 
абласнога інстытута развіцця 
адукацыі 
(Беларусь) 
 

г.Могилева» 

Шыпілава 
Святлана Алегаўна,  
загадчык аддзела Гомельскай 
абласной універсальнай 
бібліятэкі імя У.І. Леніна  
(Беларусь), 
Лемцюгоў  
Дзяніс Мікалаевіч,  
мастацтвазнавец Гомельскай 
абласной універсальнай 
бібліятэкі імя У.І. Леніна  
(Беларусь) 
 

 Библиотека князей Паскевичей 
как историко-культурный 
феномен Гомельщины 

Самайлюк  
Тамара Андрэеўна,  
сакратар Выдавецкага савета 
Беларускай Праваслаўнай 
Царквы (Беларусь) 
 
 

 История православных 
библиотек Беларуси: проблемы 
исследования 

 
КОФЕ-ПАЎЗА 

12.00–13.00 
Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
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СЕКЦЫЯ 5 «ГІСТОРЫЯ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ БЕЛАРУСІ  
І ЗАМЕЖНЫХ КРАІН» 

(да 95-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) 
(працяг) 

13.00–15.00 
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

РЫНКЕВІЧ Вольга Аляксандраўна, галоўны бібліятэкар 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 
КАПЫТОК Алена Сяргееўна, дырэктар Барысаўскай цэнт-
ральнай раённай бібліятэкі імя І.Х. Каладзеева 

 
Бакашова  
Жылдыз Кемелаўна, 
дырэктар Нацыянальнай 
бібліятэкі Кыргызскай 
Рэспублікі імя А. Асмонава,  
д. філал. н., прафесар 
(Кыргызстан) 
 

 Вехи истории развития 
библиотечного дела 
Кыргызстана 
 

Іванова 
Надзея Аляксееўна, 
лабарант кафедры 
Смаленскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
(Расія) 
 

 Из истории библиотек уездных 
училищ Смоленской губернии  
в 60-70 гг.  XIX века 

Дзянісава 
Таццяна Браніславаўна,  
бібліёграф Бібліятэкі 
Расійскай акадэміі навук 
(Расія) 
 

 Забытое имя библиотекаря: 
Георгий Викторович Гейнц 
(1894–1942) 

Барко  
Таццяна Мікалаеўна, 
дацэнт кафедры Нікалаеўскага 
філіяла Кіеўскага 

 Профессиональный вклад 
В.К. Шенфинкель в развитие 
библиотечного дела (конец 
XIX – начало ХХ в.) 
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нацыянальнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў, к. п. н.  
(Украіна),  
Барадзіна 
Галіна Рыгораўна, 
дацэнт кафедры Нікалаеўскага 
філіяла Кіеўскага 
нацыянальнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
к. гіст. н.  
(Украіна) 
 
Пажарыцкі  
Міхаіл Багданавіч, 
бібліятэкар I катэгорыі  
Навуковай бібліятэкі 
Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
(Беларусь) 
 

 Е.И. Хлебцевич о 
педагогическом 
предназначении 
библиотечных кружков 

Вавранюк 
Ірына Ільінічна,  
менеджар ГАА «Инвест 
Софир» 
(Беларусь) 
 

 Библиотеки евреев в 
библиотечном деле Западной 
Беларуси (1921–1939) 

 
 

СЕКЦЫЯ 6 «КНІГА – ЧЫТАННЕ – БІБЛІЯТЭКА:  
ХХІ СТАГОДДЗЕ» 

9.00–12.00 
Канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

ПШЫБЫТКА Марына Георгіеўна, загадчык навукова-да-
следчага аддзела бібліятэказнаўства Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
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ЯЦЭВІЧ Мікалай Аляксандравіч, дэкан факультэта інфарма-
цыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў, к. п. н., дацэнт 

 
Яцэвіч  
Мікалай Аляксандравіч,  
дэкан факультэта 
інфармацыйна-дакументных 
камунікацый Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Адукацыйны стандарт 
вышэйшай бібліятэчнай 
адукацыі пакалення 3+:  
якім яму быць? 

Зыгмантовіч 
Святлана Вікенцьеўна,  
загадчык кафедры Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Стандартизация в 
библиотечной сфере: 
организационно - 
содержательный аспект 

Галкоўская  
Юлія Мікалаеўна, 
дацэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Современные требования к 
профессии  
библиотекаря-библиографа: 
исследования и тенденции 

Салавей  
Алеся Пятроўна,  
малодшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута 
сацыялогіі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, 
аспірант Інстытута сацыялогіі 

 Профессиональные стратегии 
молодых ученых женщин в 
академической науке 
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Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, магістр 
сацыялагічных навук 
(Беларусь) 
 
Тучынскі 
Аляксей Віктаравіч,  
старшы выкладчык 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

 Культурные концепты 
славянского мира как 
инструмент подготовки 
специалиста в области 
межкультурной коммуникации 
в Республике Беларусь 

Казленка  
Алена Юр’еўна,  
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў, к. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Профессия библиотекаря в 
контенте белорусских 
новостных интернет-ресурсов 

Стралкова  
Ірына Барысаўна,  
дацэнт кафедры  
Інстытута павышэння 
кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка, 
к. п. н., дацэнт 
(Беларусь), 
Пераверзева 
Юлія Аляксандраўна,  
загадчык аддзела 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі, к. п. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Судьба учебника для 
библиотечных специалистов: 
рынок, тенденции, мотивация 
авторов (белорусский опыт) 

Люцко  
Наталля Міхайлаўна,  

 Библиотечная квалиметрия: к 
вопросу о создании учебного 
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аспірант Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў,  
м. п. н. 
(Беларусь) 
 

курса для руководителей 
университетских библиотек 
Беларуси 

Бурцава  
Наталля Віктараўна, 
вучоны сакратар  
Нацыянальнай бібліятэкі 
Удмурцкай Рэспублікі 
(Расія) 
 

 К вопросу о чтении 
современного жителя 
Удмуртии (по материалам 
социологических 
исследований Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики) 
 

Прадзеіна  
Анжэліка Вадзімаўна,  
прарэктар па навукова-
метадычнай рабоце Інстытута 
павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў Бела-
рускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта культуры і мастацтваў,  
к. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Роль библиотеки в 
самообразовании читателя 

Котава  
Наталля Уладзіміраўна, 
намеснік дырэктара сярэдняй 
школы № 34 г. Мінска, аспі-
рант Акадэміі паслядыплом-
най адукацыі  
(Беларусь), 
Салагубоўская  
Ларыса Уладзіміраўна, 
настаўнік рускай мовы і 
літаратуры сярэдняй школы 
№ 34 г. Мінска  
(Беларусь) 

 Проблема чтения как ключевая 
проблема современного 
литературного образования  
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Трашчынская-Сцяпушына 
Таццяна Яўгеньеўна, 
настаўнік рускай мовы і 
літаратуры сярэдняй школы  
№ 4 г.Віцебска, к.філал.н. 
(Беларусь) 

 Проблемы преподавания 
литературы в школе, или  
Как помочь школьнику 
полюбить читать 

КОФЕ-ПАЎЗА 
12.00–13.00 

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
 

 
СЕКЦЫЯ 6 «КНІГА – ЧЫТАННЕ – БІБЛІЯТЭКА:  

ХХІ СТАГОДДЗЕ» 
(працяг) 

13.00–15.00 
Канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

ПШЫБЫТКА Марына Георгіеўна, загадчык навукова-да-
следчага аддзела бібліятэказнаўства Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 

ЯЦЭВІЧ Мікалай Аляксандравіч, дэкан факультэта інфарма-
цыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў, к. п. н., дацэнт 

 
Шумскі  
Ігар Іванавіч, 
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  
к. гіст. н, дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Роль книжной продукции в 
массовой и элитарной 
культуре  

Шышкіна 
Надзея Ігараўна,  
дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 

 Позиционирование 
деятельности издательств 
через сеть Интернет 
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ўніверсітэта,  
к. філал. н. 
(Беларусь) 
 
Касачова 
Вольга Аляксандраўна, 
старшы выкладчык 
Харкаўскай дзяржаўнай 
акадэміі культуры, к. н. па 
сацыяльных камунікацыях  
(Украіна) 
 

 Опыт профессиональных СМИ 
в библиотечной журналистике: 
перспективы внедрения 

Жукава  
Аксана Мікалаеўна,  
намеснік начальніка аддзела 
традыцыйнай культуры і 
аматарскай творчасці 
Інстытута культуры Беларусі 
(Беларусь), 
Юдзіна  
Ірына Аляксандраўна, 
навуковы супрацоўнік 
Веткаўскага музея 
стараверства і беларускіх 
традыцый імя Ф.Р. Шклярова, 
магістр мастацтвазнаўства 
(Беларусь), 
Ламака  
Аксана Мікалаеўна,  
загадчык бібліятэкі 
Бараўлянскай сярэдняй школы 
№ 2 
(Беларусь) 
 

 Творы Якуба Коласа як 
кампанент сучаснага 
інфармацыйнага асяроддзя і 
яго педагагічны патэнцыял  

Марозава  
Інэса Іванаўна,  
старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута філасофіі НАН 

 Книги о войне как фактор 
формирования 
патриотического самосознания 
личности 
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Беларусі,  
к. філал. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 
Маркава  
Таццяна Барысаўна,  
загадчык сектара Бібліятэкі 
Расійскай акадэміі навук, 
д. філас. н.  
(Расія) 
 

 Магия и очарование книги  

Харытонава  
Юлія Мікалаеўна, 
бібліятэкар філіяла № 4 імя 
А.С. Пушкіна Цэнтралізаванай 
бібліятэчнай сістэмы 
г. Наваполацка 
(Беларусь), 
Сумко  
Алена Вячаславаўна,  
дацэнт кафедры Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта,  
к. гіст.н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Деятельность 
централизованной 
библиотечной системы города 
Новополоцка в начале ХХI 
века 

Булаш 
Ганна Васільеўна, 
кіраўнік Даўгачаснага праекта 
«Мозырь ХХ век» спадчына 
нашага горада 
(Беларусь) 
 

 Историко-краеведческий 
долговременный проект 
«Мозырь ХХ век» наследие 
нашего города: библиотека, 
архив и музей в электронных 
сетях 

Ладожына  
Таццяна Мікалаеўна, 
загадчык аддзела бібліятэкі 
Смаленскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, супрацоўнік 
Навукова-адукацыйнага 

 Первые итоги и новые 
направления проекта  
«Белорусские смоляне, 
смоленские белорусы» 
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цэнтра «Россия и Беларусь: 
история и культура в прошлом 
и настоящем», 
к. п. н.,  
(Расія), 
Сцепчанкаў  
Леанід Леанідавіч, 
вядучы спецыяліст 
Дзяржаўнага архіва 
Смаленскай вобласці, 
намеснік галоўнага рэдактара 
часопіса «Край Смоленский» 
(Расія) 
 

 

 
ПРЫСТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ: 
 
Каваленка  
Яўгеній Іосіфавіч,  
дырэктар Нацыянальнага 
цэнтра прававой інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь,  
к. ю. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Публичные центры правовой 
информации как инструмент 
правового просвещения и 
правовой помощи 

Дваравенка  
Вольга Уладзіміраўна, 
дацэнт Кемераўскага 
дзяржаўнага інстытута 
культуры,  
к. п. н. 
(Расія) 
 

 Подходы к изучению 
библиотечной профессии 

Пугачова 
Наталля Георгіеўна,  
намеснік дырэктара 
Краснадарскай краявой 

 Кадровая политика библиотек 
Краснодарского края в 
структуре региональной 
культурной политики 
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універсальнай навуковай 
бібліятэкі імя А.С. Пушкіна, 
д. гіст. н. 
(Расія) 
 
Ржэускі 
Антоній Валянцінавіч,  
Нацыянальны ўніверсітэт 
«Львовская политехника»,  
к. н. па сацыяльных 
камунікацыях 
(Украіна), 
Кунанец 
Наталля Эдуардаўна, 
прафесар Нацыянальнага 
ўніверсітэта «Львовская 
политехника», д. н. па 
сацыяльных камунікацыях 
(Украіна) 
 

 Подготовка библиотечных 
специалистов в Украине: 
реалии и перспективы 

Чарнічкіна  
Юлія Яўгеньеўна, 
вядучы метадыст «Академии 
Рудомино» Цэнтра 
міжнароднага супрацоўніцтва  
Усерасійскай дзяржаўнай 
бібліятэкі замежнай 
літаратуры імя М.І. Рудоміна 
(Расія) 
 

 Поддержка чтения в 
современной Германии 

Дрэшар  
Юлія Мікалаеўна, 
дырэктар Дзяржаўнай 
аўтаномнай установы 
Рэспубліканскі медыцынскі 
бібліятэчна-інфармацыйны 
цэнтр, д. п. н., прафесар 
(Расія) 

 Психотерапевтические 
ресурсы книги  
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Пестрацова  
Ларыса Андрэеўна,  
загадчык аддзела Нацыя-
нальнай бібліятэкі Украіны  
імя У.І. Вярнадскага 
(Украіна),  
Шульга  
Ірына Аляксандраўна,  
малодшы навуковы супрацоў-
нік Нацыянальнай бібліятэкі 
Украіны імя У.І. Вярнадскага 
(Украіна) 
 

 Программа «Украинская книга. 
2016» как информационный 
ресурс для читателей 
Национальной библиотеки 
Украины имени 
В.И.Вернадского 

Бераслаўская  
Марыя Уладзіміраўна, 
вядучы метадыст Міжнарод-
нага цэнтра супрацоўніцтва 
Бібліятэкі замежнай літара-
туры імя М.І. Рудоміна  
(Расія) 
 

 XXI век – время креативного 
библиотекаря: 
на примере проекта создания 
Центральной библиотеки 
Хельсинки 

Ільіна 
Ніна Рыгораўна,  
кіраўнік секцыі культуры 
Беларускай рэгіянальнай 
нацыянальнай культурнай 
аўтаноміі Санкт-Пецярбурга, 
член Пятроўскай акадэміі 
навук і мастацтваў 
(Расія) 
 

 Экологическое, нравственное и 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи 
произведениями витебского 
писателя Григория Шакулова 

Шатрова 
Марына Барысаўна,  
дацэнт кафедры Ровенскага 
дзяржаўнага гуманітарнага 
ўніверсітэта,  
к. гіст. н., дацэнт 
(Украіна) 

 Теория книговедения на 
страницах 
специализированной 
периодики Украины 
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СЕКЦЫЯ 7 «КНІГА І МАСТАЦТВА:  
АД СКАРЫНЫ ДА СУЧАСНАСЦІ» 

9.00–12.00 
Чытальная зала (3-ці паверх, аўд. 305 f) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

БАРАЗНА Міхаіл Рыгоравіч, рэктар Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 

ГАРБАЧОВА Людміла Васільеўна, загадчык аддзела Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі 

Пікулік 
Алена Мікалаеўна, 
старшы навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, канд. мастацтвазнаўства, 
дацэнт 
(Беларусь) 
 

 «Друкарская» эстэтыка 
выданняў Ф.Скарыны 

Бярозкіна  
Наталля Юр’еўна,  
дацэнт Інстытута павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
кадраў Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў, к. гіст. н. 
(Беларусь) 
 

 Гравюры Франциска 
Скорины в трудах 
Д.А. Ровинского 

Купава 
Мікалай Мікалаевіч, 
жывапісец і графік 
(Беларусь) 
 

 Партрэт Францыска 
Скарыны 
 

Лукашык 
Уладзімір Аляксандравіч,  
старшы выкладчык Беларускай 

 Некаторыя параўнальныя 
асаблівасці нацыянальнай 
друкаванай кніжнай 
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дзяржаўнай акадэміі мастацтваў  
(Беларусь) 
 

спадчыны ў дачыненні да 
эстэтыкі мастацка-выяўлен-
чага кантэксту выданняў 
Францыска Скарыны 
 

Баразна  
Міхаіл Рыгоравіч, 
рэктар Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў,  
канд. мастацтвазнаўства, дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Мастацтва кнігі Беларусі 
XX стагоддзя 

Шоўк  
Уладзімір Ісаакавіч,  
дырэктар Творчага прыватнага 
ўнітарнага прадпрыемства «Арт 
Дизайн» 
(Беларусь)  
 

 Искусство белорусской 
книги и современные 
технологии 

Курэйчык  
Марына Янаўна,  
вядучы бібліятэкар Фундамен-
тальнай бібліятэкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

 Национальный конкурс 
«Искусство книги»: история 
и современность 

Аладава 
Радаслава Мікалаеўна,  
прафесар кафедры Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі,  
канд. мастацтвазнаўства, дацэнт 
(Беларусь) 
 

 Белорусская музыкальная 
Скориниана 

Ладзісаў 
Алег Іванавіч,  
вучоны сакратар Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь 

 Образ Франциска Скорины в 
коллекциях изобразитель-
ного искусства Националь-
ного исторического музея 
Республики Беларусь 
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(Беларусь), 
Крыўдзюк 
Юлія Іосіфаўна,  
навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага 
музея Рэспублікі Беларусь 
(Беларусь) 
 
Кірылава  
Ніна Міхайлаўна, 
загадчык навукова-экспазіцыйнага 
аддзела Брэсцкага абласнога 
краязнаўчага музея 
(Беларусь) 
 

 Образ Франциска Скорины в 
музейном собрании и 
экспозициях Брестского 
областного краеведческого 
музея 
 

Мурашова  
Іна Лаўрэнцьеўна, 
навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 
імя Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Скарынаўскія матывы ў 
кніжнай графіцы Анатоля 
Тычыны  
 

Дзянісенка 
Алена Пятроўна, 
навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 
імя Я. Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
(Беларусь) 
 

 Экслибрисы библиотеки 
А.И. Мальдиса  

 
КОФЕ-ПАЎЗА 

12.00–13.00 
Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 
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СЕКЦЫЯ 7 «КНІГА І МАСТАЦТВА:  
АД СКАРЫНЫ ДА СУЧАСНАСЦІ» 

(працяг) 
13.00–15.00 

Чытальная зала (3-ці паверх, аўд. 305 f) 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 

БАРАЗНА Міхаіл Рыгоравіч, рэктар Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў, канд. мастацтвазнаўства, дацэнт 

ГАРБАЧОВА Людміла Васільеўна, загадчык аддзела Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі 

 
Астроўская  
Тамара Аляксееўна, 
загадчык сектара Маскоўскага 
дзяржаўнага аб’яднанага 
музея-запаведніка (Каломен-
скае – Ізмайлава – Любліна) 
(Расія) 
 

 Источники иконографии 
центрального клейма 
деревянной резной иконы 
«Распятие с церковными 
Таинствами» 1685 года из 
собрания МГОМЗ 

Далгова 
Таццяна Аляксандраўна,  
дэкан факультэта Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта 
(Беларусь) 
 

 Где готовят профессиональных  
издателей и полиграфистов 

Войтаў 
Ігар Вітальевіч,  
Рэктар Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта, д. т. н., прафесар 
(Беларусь), 
Куліковіч 
Уладзімір Іванавіч,  
загадчык кафедры 
Беларускага дзяржаўнага 

 Научный журнал по 
издательскому делу и 
полиграфии как отражение 
перспектив развития отрасли 
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тэхналагічнага ўніверсітэта,  
к. філал. н., дацэнт 
(Беларусь) 
 
Тарасевіч 
Ксенія Тарасаўна,  
магістрант Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта 
(Беларусь), 
Куліковіч 
Уладзімір Іванавіч,  
загадчык кафедры 
Беларускага дзяржаўнага 
тэхналагічнага 
ўніверсітэта, к. філал. н., дацэнт
(Беларусь) 
 

 Некаторыя асаблівасці 
рэкламнага афармлення 
беларускамоўных мастацкіх 
кніг 

Гарбачова 
Людміла Васільеўна, 
загадчык аддзела  
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 
(Беларусь) 
 

 500-летие белорусского 
книгопечатания как фактор 
издательской научно-
просветительской активности 

 
 

КРУГЛЫ СТОЛ ПА КАМПАНАЛОГІІ 
9.00–12.00 

Зала для групавых заняткаў 
(3-ці паверх, аўд. 305 e) 

 
СТАРШЫНСТВУЕ:  

ШАЦЬКО Алена Генадзьеўна, дацэнт Беларускага дзяржаў-
нага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат мас-
тацтвазнаўства 
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Шацько 
Алена Генадзьеўна,  
дацэнт кафедры Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка, 
кандыдат мастацтвазнаўства 
(Беларусь) 
 

 Паспортизация исторических 
кампанов Беларуси: итоги 
экспедиционных изысканий 

Кавальскі  
Крыштаф Мацвей,  
загадчык аддзела Інстытута 
Гісторыі Гданьскага 
ўніверсітэта 
(Польшча) 

 Музыкологические экспертизы 
Густава Сеипельта (Gustav 
Seipelt) в собрании Die 
musikalische Untersuchung der 
Glocken (1917–1918), 
принадлежащем к архивному 
сбору Schloßbauverwaltung 
Marienburg 
 

Марчук 
Галіна Сцяпанаўна, 
старшыня Навукова-метадыч-
нага цэнтра Валынскай аблас-
ной арганізацыі Украінскага 
грамадства аховы помнікаў 
гісторыі і культуры,  
магістр тэалогіі 
(Украіна) 
 

 Дзвони в пісенній та поетичній 
творчості (на прикладі 
фестивалів дзвонарного 
мистецтва «Благовіст Волині») 

Тарарацкая 
Наталля Валянцінаўна, 
выкладчык рэгенцка-пеўчых 
курсаў Маскоўскага Данілава 
манастыра, кандыдат 
мастацтвазнаўства (Расія) 
 

 Внебогослужебная жизнь 
колоколов Данилова 
монастыря (о фестивалях и 
курсах звонарей) 

ПРЫСТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ: 
Клімін 
Яўгеній Андрэевіч, 
выкладчык Адзінцоўскай 

 Результаты работы 
независимой экспертной 
комиссии по оценке 
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дзіцячай музычнай школы, 
кандыдат мастацтвазнаўства 
(Расія) 
 

колоколов, отлитых в 2012 г. 
для санкт-петербургского 
собора Исаакия Далматского 

Кандрашына 
Вера Аляксандраўна, 
с. н. с. Звянігарадскага 
гісторыка-архітэктурнага і 
мастацкага музея,  
кандыдат культуралогіі 
(Расія) 

 Дешифровка криптографии-
ческого письма на Большом 
Благовестном колоколе Савви-
но-Сторожевского монастыря 
середины XVII века в истории-
ко-культурном контексте 
 

Багданава 
Галіна Тадораўна, 
дацэнт Інстытута матэматыкі і 
інфарматыкі, доктар, дацэнт  
(Балгарыя) 
 

 Платформа «Знания для 
колоколов» – сохранение 
информации о болгарских 
колоколах 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКОВАЙ РАБОТЫ КАНГРЭСУ 
15.00–16.00 

Канферэнц-зала  
(2-гі паверх, аўд. 256 b) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:  

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай біб-
ліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі 

ЗАДЗЯРКОЎСКАЯ Наталля Іванаўна, намеснік загадчыка 
галоўнага ўпраўлення культуры і аналітычнай работы Міні-
стэрства культуры Рэспублікі Беларусь – загадчык ўпраўлення 
культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Рэспуб-
лікі Беларусь 

 
АФІЦЫЙНАЕ ЗАКРЫЦЦЁ КАНГРЭСУ 

 
АД’ЕЗД УДЗЕЛЬНІКАЎ КАНГРЭСУ 


