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РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ
9.00–10.00
Правы бакавы ўваход
УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ
10.00–10.40
Круглая зала (2-гі паверх)
АДКРЫЦЦЁ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ
МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, доктар педагагічных навук, прафесар
ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ:
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7

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
10.40–11.15
Круглая зала (2-гі паверх)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі (Беларусь)
МІГАНЬ Кшыштаф, прафесар, доктар хабілітаваны (Польшча)
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Галіна Уладзіміраўна,
галоўны бібліёграф навуковадаследчага аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)
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Беларуси

Шваціньскі Томаш
(dr Tomasz Szwaciński),
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кандыдат гістарычных навук
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Главные направления
исследований в Отделе
истории библиотек
и чтения Института книги
и чтения Национальной
библиотеки в Варшаве

ПЕРАПЫНАК НА КАВУ
11.15–12.00
Галерэя «Ракурс» (2-гі паверх)

8

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(працяг)
12.00–13.00
Круглая зала (2-гі паверх)
Ярмошына
Алена Уладзіміраўна,
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Афанасьева
Ірына Уладзіміраўна,
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замежнага фонду Бібліятэкі
Расійскай акадэміі навук
(Расія)

Иностранные издания
из несвижской библиотеки
князей Радзивиллов
в иностранном «фонде Бэра»
Библиотеки Российской
академии наук: опыт
выявления и описания

Ярашэвіч-Пераслаўцаў Зоя
(prof. dr hab. Zoja JaroszewiczPieresławcew),
прафесар ВарміньскаМазурскага ўніверсітэта
ў Ольштыне, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Библиотека Жировичского
монастыря: попытка
реконструкции собрания
кириллических печатных
книг

Рагачэўская Кацярына
(dr Ekaterina Rogatchevskaia),
вядучы куратар
усходнееўрапейскіх калекцый
аддзела еўрапейскіх
і амерыканскіх калекцый
Брытанскай бібліятэкі, доктар
навук
(Вялікабрытанія)

Печатные издания
белорусской эмиграции
и диаспоры в фондах
Британской библиотеки
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ПЕРАПЫНАК НА АБЕД
13.00–14.00
кавярні (1-шы і 2-гі паверхі)

ПРАЦА СЕКЦЫЙ
14.00–16.20

АДКРЫЦЦЁ ВЫСТАВЫ
«Захавальнікі рарытэтаў»
(да 40-годдзя навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства)
16.30–17.30
Галерэя «Лабірынт», Музей кнігі
(3-ці паверх)
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СЕКЦЫЯ 1
ТЭОРЫЯ І МЕТАДАЛОГІЯ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ.
ТЭНДЭНЦЫІ КНІГАЗНАЎЧЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
4 КРАСАВІКА
14.00–16.20
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
ГАЎРЫЛАВА Славіна Вячаславаўна, загадчык філіяла «Музей
беларускага кнігадрукавання» Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-запаведніка (Беларусь)
ДОЎНАР Ларыса Іосіфаўна, прафесар кафедры бібліятэчнаінфармацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат педагагічных
навук, дацэнт (Беларусь)
Мігань Кшыштаф
(prof. dr hab. Migoń Krzysztof),
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Пути и путешествия книг.
О важном направлении в
исследованиях истории
книжной культуры

Доўнар
Ларыса Іосіфаўна,
прафесар кафедры
бібліятэчна-інфармацыйнай
дзейнасці Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Кнігазнаўчая метадалогія
Аляксандра Віктара
Багаткевіча (да 190-годдзя
адкрыцця курса «Усеагульная
бібліяграфія»)
Зборнік «Беларуская кніга
ў кантэксце сусветнай
кніжнай культуры»
(прэзентацыя выдання)
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Нець Гжэгаж
(prof. dr hab. Grzegorz Nieć),
прафесар Педагагічнага
ўніверсітэта імя Камісіі
нацыянальнай адукацыі
ў Кракаве, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Даследаванні чытання
ў Чэхаславакіі і Чэшскай
Рэспубліцы. Традыцыя –
сучаснасць – інавацыі

Гаўрылава
Славіна Вячаславаўна,
загадчык філіяла «Музей
беларускага кнігадрукавання»
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага
музея-запаведніка
(Беларусь)

Музей-бібліятэка Сімяона
Полацкага: 25 год у справе
захавання, прэзентацыі
і папулярызацыі кніжнага
збору Нацыянальнага
Полацкага гісторыкакультурнага музеязапаведніка

Герасімаў
Валеры Мікалаевіч,
кнігазнавец
(Беларусь)

Нацыянальная кніжная
спадчына як гарант
умацавання незалежнасці
і суверэнітэту Рэспублікі
Беларусь

Суша
Ксенія Віктараўна,
галоўны бібліёграф навуковадаследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, магістр
гуманітарных навук
(Беларусь)

Універсальная
энцыклапедыя як
нацыянальны праект

Савінаў
Аляксей Аляксандравіч,
малодшы навуковы

Президентская библиотека
Республики Беларусь:
история и современность

12

супрацоўнік аддзела
дакументазнаўства
Беларускага навуковадаследчага інстытута
дакументазнаўства і архіўнай
справы
(Беларусь)
Пажарыцкі
Міхаіл Багданавіч,
бібліятэкар 1-й катэгорыі
аддзела абслугоўвання
навуковай бібліятэкі
Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Янкі Купалы
(Беларусь)

Педагогические мысли
А.С. Макаренко
и библиотечнопедагогические рассуждения
Е.И. Хлебцевича:
типологические сходства

Пікулік
Алена Мікалаеўна,
старшы навуковы
супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
мастацтвазнаўства, дацэнт
(Беларусь)

В.Ф. Шматаў – мастак,
мастацтвазнавец,
даследчык кнігі

Кавальчук
Галіна Іванаўна,
дырэктар Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага, доктар
гістарычных навук, прафесар
(Украіна)

Книговедческие школы
Национальной библиотеки
Украины имени
В.И. Вернадского
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СЕКЦЫЯ 2
ГІСТАРЫЧНЫЯ КНІГАЗБОРЫ
4 КРАСАВІКА
14.00–16.20
Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
(3-ці паверх, аўд. 348)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
СЦЕФАНОВІЧ Аляксандр Віктаравіч, загадчык аддзела
рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)
ЯРАШЭВІЧ-ПЕРАСЛАЎЦАЎ Зоя, прафесар ВарміньскаМазурскага ўніверсітэта ў Ольштыне, доктар хабілітаваны (Польшча)
Дзярновіч
Алег Іванавіч,
вядучы навуковы
супрацоўнік Інстытута
гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Белаурсі,
кандыдат гістарычных навук
(Беларусь)

Фларэнтыйскі сабор і малая
царква: дзе ў Крэве маглі
захоўвацца кніжныя
рарытэты?

Мірановіч Марцін
(Marcin Mironowicz),
дактарант гісторыкасацыялагічнага факультэта
Беластоцкага ўніверсітэта
(Польшча)

Biblioteka bracka w monasterze
św. Ducha w Wilnie
w XVII–XVIII wieku
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Бачкоўская
Валянціна Рыгораўна,
дырэктар Музея кнігі
і кнігадрукавання Украіны
(Украіна)

Реконструкція книгозбірні
Почаївського монастиря
XVII – початку XIX cт. крізь
призму візитаційних актів,
архівних документів,
каталогів, сучасних
досліджень

Палунчанка
Вольга Мікалаеўна,
саіскальнік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў
(Беларусь)

Бібліятэка нясвіжскага Дома
трэцяй прабацыі і навіцыяту

Булаты
Павел Юр’евіч,
выкладчык Інстытута
менеджменту спорту
і турызму, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Парафіяльная бібліятэка
Ляхавіцкага каталіцкага
касцёла ў XVIІI ст.: праблема
даследавання

Рошчына
Таццяна Іванаўна,
кнігазнавец, заслужаны дзеяч
культуры Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Зборнік «Рэха беларускіх
кнігазбораў: лёсы прыватных
бібліятэк» (прэзентацыя
выдання)

Ахрыменка
Аляксандр Святаслававіч,
(Охріменко Олександр
Святославович),
асістэнт кафедры гісторыі
старажытнага свету і сярэдніх
вякоў Кіеўскага

Biblia Sacra ХІІІ ст. з колекції
графа Хрептовича в Щорсах
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нацыянальнага ўніверсітэта
імя Тараса Шаўчэнкі,
кандыдат гістарычных навук
(Украіна)
Сцефановіч
Аляксандр Віктаравіч,
загадчык аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
(Беларусь)

Виртуальная реальность:
к вопросу реконструкции
библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов
второй половины XIX –
январь 1941 г.

Верас
Нэлі Яўгеньеўна,
загадчык сектара
абслугоўвання навуковадаследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(Беларусь)

Кніжны збор князёў
Вяземскіх у фондах
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі

Лабынцаў
Юры Андрэевіч,
вядучы навуковы
супрацоўнік Інстытута
славяназнаўства Расійскай
акадэміі навук, доктар
філалагічных навук,
Шчавінская
Ларыса Леанідаўна,
старшы навуковы
супрацоўнік Інстытута
славяназнаўства Расійскай

Творческая лаборатория
протоиерея доктора Григория
Сосны и матушки Антонины
Трос-Сосны
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акадэміі навук, кандыдат
філалагічных навук
(Расія)
Раемскі
Юрый Аляксеевіч,
навуковы супрацоўнік
Магілёўскага абласнога
краязнаўчага музея
імя Е.Р. Раманава
(Беларусь)

Герой Советского Союза
О.Ю. Шмидт и его
библиотека в собрании
Могилевского областного
краеведческого музея
им. Е.Р. Романова
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СЕКЦЫЯ 3
РУКАПІСНЫЯ ПОМНІКІ І АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ
ЯК КРЫНІЦЫ ДАСЛЕДАВАННЯ ГІСТОРЫІ
І КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ
4 КРАСАВІКА
14.00–16.20
Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
ПАЛЯШЧУК Наталля Вікенцьеўна, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь)
СЦЕБУРАКА Анатоль Мікалаевіч, загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь)
Перавалава
Наталля Юр’еўна,
старшы навуковы
супрацоўнік аддзела гісторыі
беларускай мовы Інстытута
мовазнаўства Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Палеаграфічныя асаблівасці
рукапіснага помніка
старабеларускай пісьменнасці
«Арыстоцелевы вароты»

Чысцякова
Марына Уладзіміраўна,
вядучы навуковы супрацоўнік
Інстытута літоўскай мовы,
доктар гуманітарных навук
(Літва)

О назидательном разделе
псковской редакции Пролога
(на материале списка
Национальной библиотеки
Беларуси 096/4200К)
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Паляшчук
Наталля Вікенцьеўна,
загадчык аддзела гісторыі
беларускай мовы Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь)

«Статут полацкага брацтва»
як помнік старабеларускай
пісьменнасці

Рудэнка
Алена Мікалаеўна,
прафесар кафедры
тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар філалагічных навук,
прафесар
(Беларусь)

Граматы смаленскіх князёў
у доследах і каментарах

Дзербіна
Галіна Вячаславаўна,
старшы навуковы
супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
юрыдычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Статут Вялікага Княства
Літоўскага 1529 г.: прававая
традыцыя як фактар развіцця
еўрапейскага права

Валошчанка
Станіслаў Анатольевіч,
загадчык Музея
стараўкраінскай кнігі

Локалізація побутування
кириличних списків
Єрусалимського Уставу
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Львоўскай нацыянальнай
галерэі мастацтваў
імя Б.Р. Вазніцкага
(Украіна)
Іванова
Людміла Сяргееўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага архіва Беларусі
(Беларусь)

Выкарыстанне кнігі
Мікалая Рэя «Звярынец»
у судовых справах
Гарадзенскага земскага суда
ў канцы XVI cт.

Любая
Алёна Аляксандраўна,
дацэнт кафедры гісторыкакультурнай спадчыны
Беларусі Рэспубліканскага
інстытута вышэйшай школы,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Рэвізія 1631 года (569 кніга
Метрыкі ВКЛ) як гістарычная
крыніца і помнік рукапіснай
спадчыны

Сцебурака
Анатоль Мікалаевіч,
загадчык навукова-даследчага
аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Генеалагічныя крыніцы
ў фондзе навукова-даследчага
аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
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«Лісты да Жазефіны»:
навуковая і рамантычная
кніга на аснове рукапісаў
з фонду Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(прэзентацыя выдання)

Мажэйка
Ганна Мікалаеўна,
вядучы архівіст
Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Источники по истории
Евангелическо-реформатской
церкви Великого княжества
Литовского и европейский
иренизм XVII века

Комлева
Таццяна Рыгораўна,
саіскальнік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў
(Беларусь)

Воплощение образа книги
в европейской
художественной культуре
эпохи Средневековья

Лявонцьева
Святлана Іванаўна,
галоўны захавальнік фондаў
Веткаўскага музея
стараабрадніцтва
і беларускіх традыцый
імя Ф.Р. Шклярава,
кандыдат мастацтвазнаўства
(Беларусь)

Отражение идейного
содержания и мировоззрения
в орнаменте и его роль
в рукописной книге Ветки

Сарока-Скіба
Галіна Іванаўна,
выкладчык вышэйшай
катэгорыі Ваўкавыскага
каледжа ўстановы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
(Беларусь)

Личность и соборность
в средневековом обществе:
взгляд через призму
рукописных памятников

21

Рынкевіч
Вольга Аляксандраўна,
галоўны бібліятэкар
навукова-даследчага
аддзела бібліятэказнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

Гісторыя развіцця
бібліятэчнай справы
Беларусі: даследаванні,
здабыткі, перспектывы

Дзямідаў
Аляксей Сяргеевіч,
студэнт Мінскай духоўнай
семінарыі, магістр
гістарычных навук
(Беларусь)

История формирования
канона Геннадиевской
Библии 1499 г.

Казленка
Аляксей Уладзіміравіч,
дацэнт кафедры гісторыі
старажытнага свету
і сярэдніх вякоў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

История «папируса
Артемидора»
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СЕКЦЫЯ 4
ДРУКАВАНАЯ КНІГА XV–XVІІІ стст.
У АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ ЗБОРАХ
5 КРАСАВІКА
9.00–11.00, 11.30–13.00
Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
ЦІТАВЕЦ Алена Іосіфаўна, загадчык сектара кнігазнаўства
аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай
бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь)
ШУСТАВА Юлія Эдуардаўна, дацэнт кафедры дапаможных
гістарычных дысцыплін і археаграфіі Расійскага дзяржаўнага гуманітарнага ўніверсітэта, старшы навуковы
супрацоўнік навукова-даследчага аддзела рэдкіх кніг
Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, кандыдат гістарычных
навук, дацэнт (Расія)
Лаўрык
Юры Мікалаевіч,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага музея
Рэспублікі Беларусь, магістр
тэалогіі
(Беларусь)

Асноўныя тэндэнцыі развіцця
кірылічнага кнігадруку
ХV – першай паловы ХVІ ст.

Зварыка
Ірына Міхайлаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага музея

Партрэт Скарыны.
Нерасчытаная паверхня
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Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)
Любы
Андрэй Уладзіміравіч,
дацэнт кафедры гісторыі
Беларусі старажытнага часу
і сярэдніх вякоў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Візуальная рэпрэзентацыя
дынастыі Ягелонаў
у малітоўніках XVI ст.

Паршанкоў
Аляксандр Андрэевіч,
студэнт гістарычнага
факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
(Беларусь)

Самапрэзентацыя друкароў
кірылічных кніг Вялікага
Княства Літоўскага
XVI стагоддзя

Бондар
Наталія Пятроўна,
загадчык аддзела старадрукаў
і рэдкіх кніг Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага,
кандыдат гістарычных навук
(Украіна)

Издания Триодей типографии
Мамоничей и особенности их
экземпляров

Самусік
Андрэй Фёдаравіч,
дацэнт кафедры эканамічнай
гісторыі Беларускага
дзяржаўнага эканамічнага
ўніверсітэта,

Вучэбна-метадычныя выданні
віленскай друкарні
Я. Карцана (1580–1611)
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кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)
Губанава
Вольга Аляксандраўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Мастацкае аздабленне
«Духоўных размоў святога
айца нашага Макарыя
пустэльніка егіпецкага»
(Вільня, 1627)

Шустава
Юлія Эдуардаўна,
дацэнт кафедры дапаможных
гістарычных дысцыплін
і археаграфіі Расійскага
дзяржаўнага гуманітарнага
ўніверсітэта, старшы
навуковы супрацоўнік
навукова-даследчага аддзела
рэдкіх кніг Расійскай
дзяржаўнай бібліятэкі,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Расія)

Экземпляры киевского
издания Апостола 1630 г.
Спиридона Соболя
в собрании Российской
государственной библиотеки

Цітавец
Алена Іосіфаўна,
загадчык сектара
кнігазнаўства аддзела рэдкіх
кніг і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа

Магілёўскі «Апостал»
Спірыдона Собаля:
асаблівасці друку,
гісторыя асобніка
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Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)
Курганава
Алена Юр'еўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела старадрукаў і рэдкіх
выданняў Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага,
кандыдат філалагічных навук
(Украіна)

Ренесансні традиції та
барокове новаторство
в художньому оформленні
єв’їнського та київського
видання Євангелія
Учительного XVII ст.

Некрашэвіч-Кароткая
Жанна Вацлаваўна,
прафесар кафедры гісторыі
беларускай літаратуры
філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, доктар
філалагічных навук
(Беларусь)

Анімалістычныя алегорыі
ў вуснапаэтычнай
і кніжнай культуры Беларусі
эпохі Асветніцтва

Зяленскі
Тадэвуш Віктаравіч,
калекцыянер
(Беларусь)

Изложение Священного
Писания Мартином
Куженецким «oyczystym
wierszem» (Несвиж, 1769 г.)
в библиотеках Беларуси

Навуменка
Валерыя Георгіеўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг

«Печатано в типографии
Московского
университета»
(по материалам коллекции
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і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі
(Беларусь)

книг гражданской печати
ОРКиР ЦНБ НАН Беларуси)

Трыфанава
Наталля Якаўлеўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік аддзела
старажытнабеларускага
мастацтва Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь, кандыдат
мастацтвазнаўства
(Беларусь)

Антиминс XVIII в.
из собрания Национального
художественного музея
Республики Беларусь

Багданенкаў
Аляксандр Сяргеевіч,
пастар Царквы Хрысціян
Адвентыстаў Сёмага Дня
г. Барысава РРА
«Канферэнцыя Цэркваў
Хрысціян Адвентыстаў
Сёмага Дня ў Рэспубліцы
Беларусь», магістр багаслоўя
(Беларусь)

Место и роль канонического
процесса в теологических
предпосылках
книгоиздательской
деятельности Франциска
Скорины

Габрусевіч
Алег Уладзіміравіч,
пастар Царквы Хрысціян
Адвентыстаў Сёмага Дня
г. Жлобіна РРА
«Канферэнцыя Цэркваў
Хрысціян Адвентыстаў

Специфика богословских
схолий книги Даниила в
Брестской (Радзивилловской)
Библии
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Сёмага Дня ў Рэспубліцы
Беларусь», магістр багаслоўя
(Беларусь)
Забродская
Вольга Святаславаўна,
рэдактар 1-й катэгорыі
Мінскага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук
(Беларусь)

Старадрукі XVI стагоддзя:
геральдычны аспект

Харык
Арцём Аляксандравіч,
магістрант гістарычнага
факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
(Беларусь)

«Византия»
и Константинополь
в Торжественнике конца
XVI – начала XVII века:
методологические заметки
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СЕКЦЫЯ 5
ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ
ХІХ–ХХІ СТСТ.
5 КРАСАВІКА
9.00–11.00, 11.30–13.00
Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
(3-ці паверх, аўд. 348)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
АШУЕВА Вера Яўгенаўна, вядучы навуковы супрацоўнік
філіяла «Музей беларускага кнігадрукавання» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (Беларусь)
КІРЭЕВА Галіна Уладзіміраўна, галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі (Беларусь)
Суша
Аляксандр Аляксандравіч,
намеснік дырэктара па
навуковай рабоце
і выдавецкай дзейнасці
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат
культуралогіі
(Беларусь)
Коўкель Лілія
(dr Lilia Kowkiel),
супрацоўнік аддзела
польскага біяграфічнага
слоўніка Інстытута гісторыі
імя Тадэвуша Мантэйфеля

Вытокі першага падручніка
на беларускай мове
Першы «Буквар»:
да 400-годдзя выдання
(прэзентацыя выдання)

З гісторыі культурных
кантактаў сям’і Манюшкаў
з віленскімі кнігарамі
Завадскімі
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Польскай акадэміі навук,
кандыдат гістарычных навук
(Польшча)
Дзенісенка
Алена Пятроўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Прыжыццёвая спадчына
Станіслава Манюшкі
ў фондах Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі

Бярозкіна
Наталля Юр’еўна,
дацэнт кафедры культуралогіі
і псіхолага-педагагічных
дысцыплін Інстытута
павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў
установы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і
мастацтваў», кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Минск и Минская губерния
в краеведческой литературе
ХІХ – начала ХХ века

Корсак
Вольга Валер’еўна,
выкладчык
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Книжное наследие
статистических комитетов
пяти белорусских губерний
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Касенка
Дзмітрый Віталевіч,
бібліёграф 1-й катэгорыі
Прэзідэнцкай бібліятэкі
імя Б.М. Ельцына,
магістр гісторыі
(Расія)

Карты и планы местностей
и городов Беларуси в фонде
Президентской библиотеки

Лемцюгоў
Дзяніс Мікалаевіч,
мастацтвазнаўца аддзела
рэдкай кнігі Гомельскай
абласной універсальнай
бібліятэкі імя У.І. Леніна
(Беларусь)

Работы Павлищевых
в фамильной книжной
коллекции Паскевичей

Папко
Вольга Мікалаеўна,
саіскальнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Альбом з партрэтамі слуг
князёў Вітгенштэйнаў
пэндзля Яна Ксаверыя
Канеўскага (1805–1867)

Гарбачова
Вольга Васільеўна,
дацэнт кафедры этналогіі,
музеялоіі і гісторыі
мастацтваў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітета,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Адам Міцкевіч і выдавецкія
праекты Яўстафія Янушкевіча
(30–50-я гг. ХІХ ст.)

Зборнік «Библиотека
Паскевичей. История длиною
в полтора столетия»
(прэзентацыя выдання)
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Макмілін Арнольд
(McMillin Arnold),
філолаг-славіст, прафесар
(Вялікабрытанія)

Вывучэнне беларускіх кніг і
рукапісаў у Лондане: выданні
і людзі

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

«Коллекция (архив)
эмигрантской печати»
Института истории
Национальной академии наук
Беларуси в фондах
Национальной библиотеки
Беларуси:
библиографический обзор

Жук
Віталь Мікалаевіч,
старшы навуковы
супрацоўнік Беларускай
сельскагаспадарчай бібліятэкі
імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Издания – ровесники века
в фонде Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки

Ашуева
Вера Яўгенаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік філіяла «Музей
беларускага кнігадрукавання»
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музеязапаведніка
(Беларусь)

Заходнебеларускія
падручнікі ў фондах
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага
музея-запаведніка
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Ліс
Марына Маркаўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Беларускія энцыклапедычныя
выданні 1920–1940-х гг.:
невыдадзеныя энцыклапедыі

Слука
Надзея Міхайлаўна,
загадчык сектара
абслугоўвання чытальнай
залы аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Беларускія праваслаўныя
часопісы Польшчы
ў міжваенны перыяд
(па фондах аддзела рэдкіх
кніг і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі)

Скамарошчанка
Міхаіл Мікалаевіч,
загадчык аддзела публікацый
Нацыянальнага архіва
Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Из опыта подготовки
к публикации сборника
документов и материалов
«Белорусский штаб
партизанского движения.
Сентябрь – декабрь
1942 года»

Кірылава
Ніна Міхайлаўна,
загадчык навуковаэкспазіцыйнага аддзела
Брэсцкага абласнога
краязнаўчага музея
(Беларусь)

Газетные издания Брестчины
1940–1950-х годов в
документальной коллекции
Брестского областного
краеведческого музея
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Раманенкава
Галіна Мікалаеўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік экскурсійнага
аддзела Музея гісторыі
архітэктуры Сафійскага
сабора Нацыянальнага
Полацкага гісторыкакультурнага музеязапаведніка
(Беларусь)

К вопросу истории
создания полоцкой
городской газеты

Шумін
Мікалай Сяргеевіч,
загадчык музея Беларускага
дзяржаўнага медыцынскага
ўніверсітэта
(Беларусь)

Уплыў палітыкі беларусізацыі
на развіццё беларускай
медыцынскай кнігі
ў 20-я гады ХХ ст.

Мурашова
Іна Лаўрэнцьеўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
(Беларусь)

Коллекция миниатюрных
и малоформатных изданий
в фонде отдела редких книг
и рукописей Центральной
научной библиотеки
имени Якуба Коласа
Национальной академии наук
Беларуси

Бараноўскі
Міхаіл Аляксандравіч,
загадчык філіяла
«Літаратурны музей
Максіма Багдановіча»
Дзяржаўнага музея гісторыі

Кнігі перакладаў
Максіма Багдановіча
на замежныя мовы. Гісторыя
пытання і актуальная
сітуацыя
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беларускай літаратуры
(Беларусь)
Куліковіч
Уладзімір Іванавіч,
загадчык кафедры
рэдакцыйна-выдавецкіх
тэхналогій Беларускага
дзяржаўнага тэхналагічнага
ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь),
Тарасевіч
Ксенія Тарасаўна,
магістрантка Універсітэта
імя Адама Міцкевіча
ў Познані
(Польшча)

Польскамоўныя творы
ў беларускім кантэксце:
спецыфіка стварэння
і мастацкага афармлення
перакладных выданняў
у Беларусі

Багдановіч
Крысціна Віктараўна,
студэнтка факультэта
прынттэхналогій і
медыякамунікацый
Беларускага дзяржаўнага
тэхналагічнага ўніверсітэта
(Беларусь)

Тенденции издания
словарей XXI века
в Беларуси
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СЕКЦЫЯ 6
ДАСЛЕДАВАННЕ ПРАВЕНЕНЦЫЙ
5 КРАСАВІКА
9.00–11.00
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
ВАЙТКАВІЧУТЭ Вікторыя, загадчык аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Літоўскай нацыянальнай бібліятэкі імя Марцінаса Мажвідаса, доктар гуманітарных навук (Літва)
ЛІСЕЙЧЫКАЎ Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь)
Підлыпчак-Майеровіч
Марыя
(prof. dr hab. Maria PidłypczakMajerowicz),
старшыня праграмнага
камітэта Карпарацыі
вроцлаўскіх бібліятэкараў,
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Rękopiśmienne znaki
własnościowe na drukach
XV–XVІІІ wieku.
Podsumowanie badań

Вайткавічутэ Вікторыя
(dr Viktorija Vaitkevičiūtė),
загадчык аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Літоўскай
нацыянальнай бібліятэкі
імя Марцінаса Мажвідаса,
доктар гуманітарных навук
(Літва)

Владельческие знаки
белорусского происхождения
на инкунабулах Литвы
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Кжак-Вайс Катажына
(prof. dr hab. Katarzyna KrzakWeiss),
загадчык кафедры
дапаможных навук і
рэдагавання Універсітэта імя
Адама Міцкевіча ў Познані,
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Kilka uwag po zakończeniu
projektu poświęconego polskim
rękopisom iluminowanym
XVI wieku powiązanym z
warsztatem Stanisława
Samostrzelnika

Лісейчыкаў
Дзяніс Васільевіч,
намеснік дырэктара
Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

«Хто чытае, той спявае, хто
піша, той уздыхае»:
выкарыстанне кніг «Собраніє
припадковъ…» у якасці
нататнікаў парафіяльным
уніяцкім духавенствам
XVIII – пачатку XIX ст.

Скурко
Паліна Дзмітрыеўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Беларускія запісы XVII ст.
у старадруках
з найбуйнейшых кірылічных
калекцый Беларусі

Рошчына
Таццяна Іванаўна,
кнігазнавец, заслужаны дзеяч
культуры Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Кніжны свет
магілёўскага
мітрапаліта
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Жук
Таццяна Іванаўна,
загадчык сектара рукапісаў
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
(Беларусь)

Дарчыя надпісы на кнігах
са збору У. Дубоўкі
ў фондзе аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі

Сільнова
Людміла Данілаўна,
вядучы бібліёграф навуковадаследчага аддзела
кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

Кнігі з пячаткамі Інбелкульта
ў калекцыі «Бібліятэка
К. Грота ў фондах
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі»

Усава
Надзея Міхайлаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь
(Беларусь)

Неизвестный автограф
Корнея Чуковского
из личного архива Ларисы
Михальчук (Минск).
Из истории детской книги
Беларуси 1950-х годов

Кажамякін
Генадзь Вячаслававіч,
вядучы бібліятэкар
Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта
імя Максіма Танка,
кандыдат філалагічных навук
(Беларусь)

Уласныя штампы ў гісторыі
бібліятэкі Беларускага
дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма
Танка
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Люцко
Наталля Міхайлаўна,
вядучы рэдактар
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, магістр
педагагічных навук
(Беларусь)

Провененции на книгах
из фонда бывшей Научнопедагогической библиотеки

Тупчыенка-Кадырава
Люцыя Георгіеўна,
вядучы бібліёграф аддзела
карпарацыйнага
ўзаемадзеяння Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук
(Беларусь)

Нотные издания и автографы
композитора Уго Эрреры
в фонде редких изданий
Национальной библиотеки
Беларуси
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СЕКЦЫЯ 7
РОЛЯ І МЕСЦА КНІГІ Ў СУЧАСНЫМ
ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ.
ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ
5 КРАСАВІКА
11.30–13.00
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:
ВАЛЖЭНІНА Святлана Юр’еўна, намеснік дырэктара па
навукова-метадычнай дзейнасці Дзяржаўнай бібліятэкі
Югры, кандыдат педагагічных навук (Расія)
САПЕГА Таццяна Андрэеўна, загадчык сектара навуковапраектнай работы навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Беларусь)
Валжэніна
Святлана Юр’еўна,
намеснік дырэктара па навукова-метадычнай дзейнасці
Дзяржаўнай бібліятэкі Югры,
кандыдат педагагічных навук
(Расія)

Образ книги в современном
информационнокоммуникационном
пространстве

Саматый
Рэната Стэфанаўна,
загадчык навукова-метадычнага аддзела Навукова-тэхнічнай бібліятэкі Нацыянальнага ўніверсітэта «Львоўская
палітэхніка», кандыдат навук
па сацыяльных камунікацыях
(Украіна)

О популяризации редкой
книги в современном
информационном
пространстве
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Галкоўская
Юлія Мікалаеўна,
дэкан факультэта
інфармацыйна-дакументных
камунікацый Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
кандыдат педагагічных навук
(Беларусь)

Электронные книги
и библиотеки

Падпорын
Ігар Генадзьевіч,
дацэнт кафедры
міжнароднага бізнесу
Інстытута бізнесу
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
філасофскіх навук, дацэнт,
Садоўская
Кацярына Юр’еўна,
загадчык кафедры
міжнароднага бізнесу
Інстытута бізнесу
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
філасофскіх навук, дацэнт
(Беларусь)

Печатная и электронная
книга: два модуса
отношения человека к вещи

Сарна
Аляксандр Янісавіч,
дацэнт кафедры сацыяльнай
камунікацыі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт
(Беларусь)

Аудиокнига в системе
медиапотребления
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Максімава
Людміла Мікалаеўна,
загадчык аддзела абласных
праектаў Муніцыпальнай
аўтаномнай установы культуры Маскоўскай вобласці
«Маскоўская губернская
ўніверсальная бібліятэка»,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Расія)

Реализация международного
российско-белорусского
проекта «Под белыми
крыльями»: итоги
и перспективы
сотрудничества

Лаўрык
Таццяна Анатольеўна,
вядучы бібліёграф
інфармацыйна-аналітычнага
аддзела Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, магістр
філалагічных навук
(Беларусь)

Формы папулярызацыі
віртуальных праектаў у
Нацыянальнай бібліятэцы
Беларусі (на прыкладзе
праекта «На хвалі часу, у
плыні жыцця»: да 100-годдзя
Усебеларускага літаратурнага
аб’яднання паэтаў і
пісьменнікаў «Маладняк»)

Чаплева
Вікторыя Юр’еўна,
рэдактар газеты «Вместе!»,
магістар філалагічных навук
(Беларусь)

Прасоўванне кнігі
як элемента сацыяльнакультурнай рэабілітацыі
людзей з інваліднасцю

Сапега
Таццяна Андрэеўна,
загадчык сектара навуковапраектнай работы навуковадаследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(Беларусь)

Задачы і прынцыпы праекта
«У госці да кніг»
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
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Станіславенка
Ганна Рыгораўна,
вядучы метадыст навуковадаследчага аддзела
кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

Валанцёрскі досвед на
міжнароднай выставе
«Беларусь і Біблія»

Кавальчук
Таццяна Аляксандраўна,
аспірант Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
магістр педагагічных навук
(Беларусь)

Музейные коллекции
библиотек в цифровой
среде

Скок
Таццяна Сяргееўна,
навучэнка аддзялення
«Пачатковая адукацыя»
Ваўкавыскага каледжа
ўстановы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
(Беларусь)

Белорусские святыни
и их роль в сохранении
национального достояния

Падвядзенне вынікаў працы
XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў
5 КРАСАВІКА
13.00–14.00
Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)
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ПРАГРАМА
XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў
Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.
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