Праграма рэспубліканскага
круглага стала
3 верасня (аўторак)
Заезд і размяшчэнне ўдзельнікаў
круглага стала ў гасцініцы «Буг»
(вул. Леніна, 2)

4 верасня (серада)
Установа культуры
«Брэсцкая абласная бібліятэка
імя М. Горкага»
(б-р Касманаўтаў, 48)
9:00–10:00

Рэгістрацыя ўдзельнікаў круглага
стала

10:00–10:20 Адкрыццё круглага стала
Панасюк Сяргей Барысавіч,
начальнік упраўлення культуры
Брэсцкага аблвыканкама

Матульскі Раман Сцяпанавіч,
дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі

Стрыжэвіч Алена Якаўлеўна,
дырэктар Брэсцкай абласной
бібліятэкі імя М. Горкага

10:20–10:50 Тысячагадовая гісторыя Брэста:
ад старажытнасці да сучаснасці
Вабішчэвіч Аляксандр
Мікалаевіч, доктар гістарычных
навук, прафесар, загадчык кафедры
гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя А. С. Пушкіна

10:50–11:15 Брэст — горад Бiблii: ад Мiкалая
Радзiвiла да Лукаша ДзекуцяМалея

12:30–13:00

Унучак Андрэй Уладзiмiравiч,
кандыдат гістарычных навук, загадчык
аддзела гісторыі Беларусі новага часу
Інстытута гісторыі НАН Беларусі

11:15–11:35 Праект «1000-годдзе Брэста: праз
прызму старадаўніх дакументаў» у
кантэксце віртуальнай
рэканструкцыі дакументаў і
матэрыялаў па рэгіянальнай
гісторыі Беларусі

Кузьмініч Таццяна Васільеўна,
намеснік дырэктара па інфармацыйных
рэсурсах Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат педагагічных навук

11:35–11:55 Брэсцкія выданні міжваеннага
часу – гістарычныя сведкі эпохі

Градоўкіна Ірына
Уладзіміраўна, загадчык навуковадаследчага аддзела бібліяграфіі
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

11:55–12:15 Кнігазборы ўніяцкіх цэркваў
г. Брэста XVII–XVIII стст.

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце
Нацыянальнага гістарычнага архіва
Беларусі

12:15–12:30 Візуальная гісторыя Брэста ў

калекцыях фотаздымкаў: знаходкі
калекцыянера і краязнаўца

Чайчыц Іван Мiкалаевіч,
краязнавец

Горад маёй памяці: Брэст першай
паловы ХХ ст. вачыма сведкі і
мастака

Губенка Уладзімір Мікалаевіч,
мастак

13:00–14:00

Абед

14:00–14:20 Гісторыя Брэста ў дакументах і

матэрыялах з фонду Брэсцкай
абласной бібліятэкі імя М.Горкага:
праблемы збору, вывучэння і
захавання

Жэлянгоўская Ірына Іванаўна,
загадчык аддзела краязнаўчай
літаратуры і бібліяграфіі Брэсцкай
абласной бібліятэкі імя М. Горкага

14:20–14:40 Брэст у выданнях Дзяржаўнага
архіва Брэсцкай вобласці:
публікацыйны вопыт

Карапузава Ганна Генадзьеўна,
дырэктар установы «Дзяржаўны архіў
Брэсцкай вобласці», кандыдат
гістарычных навук

14:40–15:00 «18 квартал»: культурна-

адукацыйны праект Брэсцкага
абласнога краязнаўчага музея да
1000-годдзя Брэста

Кірылава Ніна Міхайлаўна,
загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела
Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея

15:00–15:20 Брэсцкая крэпасць: мінулае,
сучаснае і будучае

Упраўленне культуры
Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта

Бібік Ларыса Рыгораўна,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце
мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая
крэпасць-герой»

15:20–15:40 Жыццё і лёс Берасцейскага замка:
даследаванне і мастацкае
ўвасабленне

Гладышчук Анатоль
Антонавіч, кандыдат фізікаматэматычных навук, прафесар
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага
ўніверсітэта, пісьменнік, краязнавец

15:40–16:00 Гістарычная квіз-віктарына па

кнізе «От Берестья до Бреста:
из века в век»: электронны рэсурс
ад фірмы «Эполь софт»

БРЭСТ.
1000 ГАДОЎ ГІСТОРЫІ
Ў ДАКУМЕНТАХ І
МАТЭРЫЯЛАХ
рэспубліканскі круглы стол

Мароз Валерый Вячаслававіч,
пісьменнік, краязнавец

16:00–16:30 Цырымонія перадачы

электроннага мультымедыйнага
выдання «1000-годдзе Брэста:

праз прызму старадаўніх
дакументаў» установам
культуры Брэсцкай вобласці

Падвядзенне вынікаў круглага
стала

г. Брэст,
4 верасня 2019 г.

