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Панэль 13.6.1
Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму:
канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада?
Пятніца, 27 верасня 11.30-13.00
Мадэратар: Ірына Балуненка
Panel 13.6.1
Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism:
conflict of interest or mutual benefit?
Friday, September 27th, 11.30 – 13.00
Moderator: Iryna Balunenka
Ірына Балуненка
Беларусь ДНУ "Цэнтр
Помнік архітэктуры як
даследаванняў
атракцыён для турыстаў:
Iryna Balunenka
Belarus
беларускай культуры,
супярэчнасці архітэктурнай
()
мовы і літаратуры НАН
рэстаўрацыі
Беларусі" , кандыдат
мастацтвазнаўства
Architectural monunent as a tourist
attraction: contradictions of
The Center for Culture,
Belarusian architecture restoration
Language, and Literature
Research of the NAS of
Памятник архитектуры как
Belarus, PhD in Art
туристический аттракцион:
противоречия архитектурной
реставрации
Святлана Пацыенка
Беларусь УА "Беларускі дзяржаўны Ахова гісторыка-культурнай
ўніверсітэт культуры і
спадчыны ў кантэксце
Sviatlana Patsyienka
Belarus
мастацтваў", кандыдат
развіцця турызму
()
культуралогіі
Preservation of historical and
The belarusian state
cultural heritage in the сonteхt of
university of culture and
tourism development
arts, PhD in Culture
Уладзімір Ганскі
Беларусь Інстытут
Трансфармацыя
прадпрымальніцкай
функцыянальных якасцей
Uladzimir Ganski
дзейнасці, кандыдат
гісторыка-культурнай
()
Belarus
эканамічных навук

Еўстраценка Анжаліка

Беларусь

Yeustratsenka
Anzhalika

Belarus

спадчыны: еўрапейскі і
Institute of Entrepreneurial беларускі кантэкст
Activity, PhD in Economics
Transformation of functional
qualities of historical and cultural
heritage: European and Belarusian
context
Беларускі дзяржаўны
Аўтамабільныя дарогі Беларусі:
універсітэт транспарта,
пытанні уладкавання і захавання
магістр архітэктуры
культурнай спадчыны
Belarusian State University
of Transport, MA in
architecture

Евстратенко
Анжелика

Katarzyna Kącka

Польшча

Katarzyna Kącka
()

Poland

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
doktor (historia)
Nicolaus Copernicus
University in Toruń, PhD
in History

Roads of Belarus: questions of
arrangement and preservation of
cultural heritage
Автомобильные дороги
Беларуси: вопросы
обустройства и сохранения
культурного наследия
Гістарычная спадчына як
інструмент арганізацыі
сімвалічнай прасторы дзяржавы
ў час пост-памяці
Historical heritage as a tool for
organization of the state symbolic
space in post-memory era
Dziedzictwo historyczne jako
narzędzie organizacji przestrzeni
symbolicznej państwa w dobie
postpamięci

Панэль 13.6.2
Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму:
канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада?
Пятніца, 27 верасня 18.00-19.30
Мадэратар: Ірына Балуненка
Panel 13.6.2
Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism:
conflict of interest or mutual benefit?
Friday, September 27th, 18.00 – 19.30
Moderator: Iryna Balunenka
Алена Жасткова
Беларусь Рэспубліканская
Замкавыя руіны як
навукова-тэхнічная
самастойны аб’ект турызму
Alena Zhastkova
Belarus
бібліятэка, магістр
()
даследванняў спадчыны
Сastle ruins as an individual
tourist destination
Republican Scientific and
Technical Library, MA in
Heritage
Аляксандр Агееў
Беларусь Магілёўскі дзяржаўны
Аўтэнтычнасць ратушных
ўніверсітэт імя А.А.
будынкаў беларусі, як фактар
Aliaksandr Aheyeu
Belarus
Куляшова, кандыдат
аховы гісторыка-культурнай
гістарычных навук
спадчыны і плённага
выкарыстання

Mogilev State University
named after A.A.
Kuleshov, PhD in History

Марэк Фігура

Польшча

Marek Figura
()

Poland

Instytut Wschodni,
Wydział Historyczny,
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Dr. hab. in History
Institute of Eastern
Studies, Faculty of
Historical Studies, Adam
Mickiewicz University in
Poznań, Dr. hab. in
History

Яўген Калбовіч

Беларусь

Yauhen Kalbovich

Belarus

ТДА "Сіці Арт сэрвіс",
спецыяліст архітэктуры
Additional Liability
Company "City Art
service", BA in
Architecture

The authenticity of the Town Hall
buildings of the Belarus, as a
factor of protection of historical
and cultural heritage and the
effective use of
Камемарацыя князеў Вялікага
княства Літоўскага ў
гістарычнай палітыцы
сучастнай Беларусі
Commemoration of the rulers of
the Grand Duchy of Lithuania in
the historically-oriented policy of
contemporary Belarus.
Kwestia upamiętnień władców
Wielkiego Księstwa Litewskiego
w polityce historycznej
współczesnej Białorusi.
Смаляны як шаблон па
рэвіталізацыі гістарычных
паселішчаў Беларусі
Smalyany as a template for
revitalization historic settlements
of Belarus

Панэль 13.6.3
Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму:
канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада?
Субота, 28 верасня, 09.00-10.30
Мадэратар: Ірына Балуненка
Panel 13.6.3
Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism:
conflict of interest or mutual benefit?
Saturday, September 28th, 09.00 – 10.30
Moderator: Iryna Balunenka
Алена Каховіч
Беларусь ініцыятывы "Брэсцкі
Актуалізацыя мадэрнісцкай
канструктывізм",
спадчыны і яе ахова на
Alena Kakhovich
Belarus
спецыяліст гістарычных
прыкладзе ініцыятывы
()
навук
"Брэсцкі канструктывізм".
"Brest constructivism"
initiative, BA in History
Кацярына
Андрэйчык

Беларусь
Belarus

Katsiaryna Andreichyk
()

Полацкі дзяржаўны
універсітэт , магістр
гістарычных навук
Polotsk State university,
MA in History

Actualization of modernist
heritage and its protection by the
example of the initiative "Brest
constructivism".
Міжнароднае супрацоўніцтва
па зберажэнні матэрыяльных
нерухомых гісторыкакультурных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь (19922001 гг.)

Алена Шчасная

Беларусь

Alena Shchasnaya

Belarus

УП "Інстытут
Гроднаграмадзянпраект",
магістр архітэктуры
Institut
Grodnograzhdanproyekt,
MA in architecture

Алег Трусаў

Беларусь

Aleh Trusau
()

Belarus

Галина Виноградська

Украіна

Galyna Vynogradska
()

Ukraine

Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і
мастацтва, кандыдат
гістарычных навук
Belarusian State University
of Culture and Arts, PhD
in History
Інстытут народознаўства
Нацыянальнай Акадэміі
Навук Украіны, магістр
гісторыі
The Ethnology Institute of
the National Academy of
Sciences of Ukraine, MA
in History

International cooperation on the
preservation of tangible
immovable historical and cultural
values of the Republic of Belarus
(1992-2001).
Аналіз магчымасцей аховы і
турыстычнага патэнцыялу
сакральнай спадчыны
Гродзенскага краю
Analysis of the possibilities of
preservation and of the tourist
potential of the sacred heritage of
the Grodno region
Анализ возможностей
сохранения и туристического
потенциала сакрального
наследия Гродненского края
Візантыйскі перыяд у
гісторыі беларускага
мураванага дойлідства
The Byzantine period in the
history of the Belarusian stone
architecture
Калекцыя народнага тэкстылю
Музея этнаграфіі і мастацкага
промыслу Інстытута
народазнаўства НАН Украіны ў
сучасных дастедчых праектах
замежных вучоных
Collection of folk textile at the
Museum of Ethnography and Arts
Institute of Ethnology of NAS of
Ukraine in modern research
projects of foreign scientists
Збірка народного текстилю
Музею етнографії та
художнього промислу
Інституту народознавства
НАН України у сучасних
дослідницьких проектах
зарубіжних вчених

