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Таким образом, действия А. Гелгуда в Литве, представлявшего польские 

регулярные силы, были в большей степени направлены на создание здесь 

структур административно-военного характера, что не в должной мере 

отвечало местным требованиям на данном этапе. И по существу он становится 

проводником неэффективной политики, реализуемой польским Националь-

ным правительством на литовско-белорусских территориях. 
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Рэзюмэ: У дакладзе разглядаюцца навуковыя праблемы, якія сталі 

тэмай для канферэнцый, што праводзіліся музеямі рэспублікі у перыяд з 1991 

па 2015 гг. Аўтар вылучае чатыры напрамкі канфэрэнцый: звазаныя з 

профільнымі навукамі, музеязнаўчыя, краязнаўчыя і справаздачныя. 

Keywords: museum, conference, museum network of the Republic of Bela-

rus 

Summary: Scientific problems that became topics for conferences held by 

museums of Belarus from 1991 to 2015 are considerated in the report. The author 

distinguishes four areas of the conferences: related to industry-specific sciences, 

local lore, museology, and reporting. 

 

Беларускія музеі за апошнія 25 гадоў прайшлі доўгі шлях па 

пераадоленню крызісных з’яў, пошуку свойго месца ў змяняючымся свеце і 

ўдакладненню ўласных сацыяльных функцый. Адным з важнейшых 

дасягненняў гэтага перыяда можна лічыць паступовае вяртанне навукі ў 

музеі. Шматгадовая дзяржаўная палітыка ўлад СССР ў музейнай справе пры-

вяла да таго, што ў сваѐй большасці музеі не разглядаліся як навуковыя ўста-

новы. Погляд на музей толькі як на праваднік пэўных ідэалагічных задач быў 

замацаваны яшчэ ў 1930 г. на І Усерасійскім музейным з’ездзе і вызначыў 

развіццѐ музейнай справы амаль да сярэдзіны 1980-х гадоў [1]. Змена 

палітычнай сітуацыі ў сувязі з пачаткам працэсаў перабудовы, грамадскі 

пад’ѐм, пачатак дэмакратызацыі не маглі не паўплываць на развіццѐ 

музейнай справы рэспублікі. У гэты перыяд пачалося пераасэнсаванне ролі і 

месца музеяў у культурным жыцці. Усведамленне крызіснага стану музеяў 

падштурхнула спецыялістаў Міністэрства культуры пачаць ў 1987 г. 

распрацоўку Праграмы ўдасканалення i развiцця музейнай справы ў 

рэспублiцы. Яна была накіравана на вырашэнне асноўных праблем музейнай 

справы, сярод якіх вызначаліся наступныя: незбалансаванасць тэматычнай 

накiраванасцi музейнай сеткi, слабая матэрыяльна-тэхнiчная база, нiзкая 

эфектыўнасць навукова-даследчай працы, дрэнныя ўмовы захоўвання 

музейных каштоўнасцей, аднатыпнасць экспазiцый. Галоўным шляхам 

вырашэння азначаных праблем было павышэнне навуковага ўзроўню 

музейнай дзейнасці [2]. 

Важным сведчаннем узроўню навукова-даследчай працы музеяў 

з’яуляецца ўдзел у навуковых канферэнцыях. Да пачатку 1990-х гадоў 

беларускія музейшчыкі рэдка прымалі ўдзел у навуковых канферэнцыях, а 

самі ў якасці іх арганізатараў сталі выступаць толькі з другой паловы 1980-х 

гг. З 1985 г. пачалася трацыцыя правядзення навуковых канферэнцый 

―Каласавіны‖ на базе Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Я. 

Коласа, Купалаўскія чытанні праходзілі на базе музея Я. Купалы [3]. Тады ж 

сталі праводзіцца і першыя краязнаўчыя канферэнцыі на базе Полацкага 

гісторыка-культарнага музея-запаведніка (Гісторыя і археалогія Полацка і 
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полацкай зямлі, 1987 г.), Браслаўскага гісторыка-краязнаўчага музея 

(Браслаўскія чытанні, 1989 г.). У гэты ж перыяд пачалося правядзенне 

штогадовых справаздачных унутрымузейных канферэнцый па выніках 

навуковай працы ў Дзяржаўным мастацкім музеі БССР, Дзяржаўным музеі 

БССР, Дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыта, Аб’яднанні 

літаратурных музеяў [4]. 

Што ж тычыцца перыяду з 1991 па 2015 гады, то за гэты час музеямі 

было праведзена больш за 250 навуковых канферэнцый [5]. Тэматыка іх 

даволі разнастайная, але ўмоўна іх можна падзяліць на чатыры групы: 

канферэнцыі, звязаныя з профілем музея (літаратурныя, мастацкія, 

археалагічныя і г.д.), краязнаўчыя канферэнцыі, канферэнцыі, прысвечаныя 

праблемам музейнай справы і ўнутрымузейныя справаздачныя канфэрэнцыі. 

Першая група, профільныя канферэнцыі, з’яўляецца найбольш 

прадстаўнічай: большая палова ўсіх праведзеных канферэнцый адносіцца 

менавіта да яе. Арганізатарамі такіх канфэрэнцый найчасцей з’яўляюцца 

музеі літаратурныя і мастацкія. Не перарвалася традыцыя ―Каласавін‖: ў 2015 

г. яны былі праведзены ў 29 раз [6]. Акрамя іх працягнулі сваѐ існаванне і 

Купалаўскія чытанні, з 1992 г. пачалі праводзіцца Дзяржаўным музеем 

гісторыі беларускай літаратуры Гарэцкія чытанні, а з 2001 г. Беларускі 

дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва арганізуе штогадовыя 

Ўзвышаўскія чытанні. Сярод мастацтвазнаўчых канферэнцый беларускіх 

музеяў найбольш даўнюю традыцыю мае Музей Марка Шагала: 

Міжнародныя Шагалаўскія чытанні пачалі праводзіцца яшчэ ў 1990 г. [7]. 

Акрамя таго, значнай з’явай з’яўляюцца Аладаўскія чытанні, якія ладзяцца 

Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь [8]. Арганізатарамі 

такога тыпу навуковых сустрэч з’яўляюцца таксама Нацыянальны 

гістарычны музей Беларусі, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны 

музей, Магілѐўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р. Раманава, Дзяржаўны 

музей гісторыі Вялікай айчыннай вайны і іншыя. 

Другой па распаўсюджанню групай з’яўляюцца краязнаўчыя 

канферэнцыі (да іх аўтар адносіць усе канферэнцыі, прысвечаныя вывучэнню 

гісторыі і культуры пэўнага рэгіѐна). Іх арганізатарамі найчасцей становяцца 

рэгіянальныя музеі краязнаўчага профілю. Як ужо адзначалася, пачатак іх 

правядзення прыпадае на канец 1980-х гг. з адраджэннем краязнаўчага руху ў 

рэспубліцы. Але і ў наступныя гады цікавасць да гэтай тэмы не прападае і 

былі арганізаваны краязнаўчыя канферэнцыі амаль ва ўсіх рэгіѐнах краіны. 

Сярод найбольш папулярных краязнаўчых канферэнцый можна назваць: 

―Гісторыя Магілѐва: мінулае і будучае‖ (Музей гісторыі Магілѐва, з 1999 г.), 

Лепельскія чытанні (Лепельскі раѐнны краязнаўчы музей, з 2004 г.), 

Віцебскія старажытнасці (Віцебскі абласны краязнаўчы музей, з 2009 г.). 

Вялікую цікавасць уяўляюць канферэнцыі, звязаныя з музейнай 

праблематыкай. Да разглядаемага перыяду на тэрытарыі Беларусі яны 

ўвогуле не праводзіліся. Першая такая канферэнцыя была праведзена з 1995 

г. на базе Гісторыка-культурнага музея-запаведніка ―Заслаўль‖ і была 

http://bdamlm.by/
http://bdamlm.by/
http://bdamlm.by/
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прысвечана праблемам музеефікацыі ўнікальных гістарычных тэрыторый. У 

далейшым розныя музеі звярталіся да музейнай тэматыкі, але найчасцей 

арганізатарамі навуковых форумаў такога напрамку былі Нацыянальны 

гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік, Беларускі дзяржаўны музей народнай 

архітэктуры і побыту, Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. Тэмы, якія 

абмяркоўвалі на гэтых канферэнцыях у 1990-я гг. сведчаць аб тым, што гэта 

быў пераходны перыяд, час, калі музеі шукалі выхад з крызісу і вывучалі 

вопыт іншых музеяу. Так, ў 1997 г. на базе Нацыянальнага музея гісторыі і 

культуры Беларусі была праведзена навукова-практычная канфэрэнцыя 

―Музей на мяжы стагоддзяў: традыцыйнае і новае ў канцэптуальных 

падыходах‖, дзе абмяркоўвалі навуковыя канцэпцыі і праекты выстаў [9]. У 

гэтым жа музеі праводзіліся навуковыя семінары і канферэнцыі па праблемах 

―Музейны прадмет: тэорыя, метадалогія, практыка‖ (1996 г.) і ―Музей і 

наведвальнік‖ (1998 г.), Рэстаўрацыя і кансервацыя музейных каштоўнасцей: 

праблемы і метады вырашэння (1999 г.) [10]. Але сапраўды папулярнай 

музейная тэматыка становіцца пасля 2010 г., калі падобныя канферэнцыі 

пачалі праводзіць некалькі разоў у год, а не адну ў некалькі год, як гэта было 

раней. 

Што ж тычыцца справаздачных унутрымузейных канферэнцый, то ў 

разглядаемы перыяд яны сталі традыцыйнымі ў Нацыянальным мастацкім 

музее Беларусі, Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеі-

запаведніку, Нацыянальным гістарычны музеі Рэспублікі Беларусь і інш. На 

такіх канферэнцыях абмяркоўваюцца дасягненні супрацоўнікаў музея ў 

розных напрамках музейнай дзейнасці (вынікі экспедыцый, агляды 

калекцый, даследванні ў сферы музейнай педагогікі, каталогі калекцый і г.д.). 

Але, на жаль, матэрыялы такіх канферэнцый не так часта публікуюцца. 

Трэба таксама адзначыць, што адносна нядаўна ў беларускіх музеях 

з’явілася традыцыя праводзіць канферэнцыі для школьнікаў, як правіла на 

краязнаўчую тэматыку. Прыкладам можна назваць штогадовыя Дзіцячыя 

Тышкевіцкія чытанні, арганізатарам якіх стаў Лагойскі гісторыка-краязнаўчы 

музей [11]. 

Такім чынам, можна адзначыць, што навукова-даследчая дзейнасць 

адрадзілася ў беларускіх музеях, сведчаннем чаго сталі шматлікія і 

разнастайныя навуковыя канферэнцыі. Нельга казаць, што гэты працэс 

раўнамерна ахапіў усе музейныя ўстановы краіны, але за разглядаемы 

перыяд склалася кола традыцыйных навуковых сустэч са сваѐй тэматыкай, 

традыцыямі і ўдзельнікамі. 
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Резюме: В статье рассмотрена роль туризма в популяризации этниче-
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Summary. The article considers the role of tourism in promoting ethnic tra-

ditions in the Ukrainian Carpathians. 
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