
Дзяржаўная установа культуры  
“Музей-сядзіба Пружанскі палацык” 

 
“Пружанскі дыярыуш” 

 
VІ навукова-краязнаўчая канферэнцыя 

 
Тэрыторыя Пружаншчыны разам з іншымі землямі сучаснага 

беларуска-польска-украінскага памежжа – гэта своеасаблiвы гісторыка-
культурны і прыродна-геаграфічны рэгіён. Ён звязаны з многімі гераічнымі і 
трагічнымі падзеямі мінулага, а таксама імёнамі шэрагу асоб, якія ўнеслі 
пэўны ўклад у гісторыю, культуру, навуку, грамадска-палітычнае жыццё не 
толькі Беларусі, але і іншых краін і народаў свету.  

З часоў свайго заснавання мэтанакіраваную работу па зборы і 
захаванні матэрыяльнай і духоўнай спадчыны малой радзімы вядзе “Музей-
сядзіба Пружанскі палацык”. Музей таксама працуе ў накірунку 
назапашвання звестак аб мінуўшчыне і сучаснасці і іх асвятленні для 
шырокага кола грамадскасці. Навуковыя супрацоўнікі установы маюць 
даволі разнастайную тэматыку даследаванняў. Музей цесна супрацоўнічае з 
краязнаўцамі і навукоўцамі ў галіне вывучэння спадчыны раёна.  

З 2012 г. у музеі-сядзібе штогод праводзяцца навукова-краязнаўчыя 
канферэнцыі, ужо выдадзена 4 зборнікі дакладаў: “Заходнебеларускі рэгіён у 
паўстаннні 1863 – 1864 гг.” (Брэст, 2013), “Падзеі Першай сусветнай вайны ў 
лёсе Заходняй Беларусі” (Брэст, 2014), “Імя ў гісторыі: Заходнепалескі 
рэгіён” (Брэст, 2016), “Белавежжа: мінулае і сучаснасць” (Брэст, 2016).  

З 2017 г. канферэнцыя атрымала пастаянную назву “Пружанскі 
дыяруш”  і будзе далей садзейнічаць вывучэнне самых розных бакоў жыцця 
роднага краю. 

Трэба адзначыць, што на сённяшні дзень даволі вялікае кола 
навукоўцаў і краязнаўцаў займаецца вывучэннем гістарычных падзей, 
культурнага жыцця, навакольнага асяроддзя, дзейнасці знакамітых асоб. 
Таму ёсць неабходнасць абагульнення матэрыялаў навуковых і краязнаўчых 
даследаванняў з мэтай найбольш поўнага і аб’ектыўнага асвятлення жыцця 
Пружаншчыны і суседніх тэрыторый ў розныя эпохі і перыяды, а таксама 
вызначэння далейшых накірункаў ў справе вывучэння ўзгаданага рэгіёну. 

На VІ-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Пружанскі дыяруш” у 
“Музеі-сядзібе Пружанскі палацык” тэматыка дакладаў не абмяжоўваецца 
пэўным перыядам ці накірункам даследаванняў. Да разгляду прымаюцца 
навуковыя работы, аб’ектам вывучэння ў якіх з’яўляецца рэгіён беларуска-
польска-украінскага памежжа.  

Прыярытэт пры адборы дакладаў на канферэнцыю аддаецца тэмам, 
звязаным з  Пружаншчынай і суседнімі тэрыторыямі. Сярод юбілейных і 
памятных дат, якія звязаны з Пружаншчынай магчыма адзначыць:  

- 205 год з дня нарадэння Ю.І. Крашэўскага;  
- 160 год з дня нараджэння П.М. Жуковіча; 



- 125 год з дня нараджэння Р.Р. Шырмы; 
- 125 год з дня нараджэння А. Дзяконскага; 
- 120 год з дня нараджэння К.С. Львовай;  
- 115 год з дня нараджэння Я. Хвораста; 
- 80 год з дня нараджэння М.С. Купрэева; 
- 400 год Троіцкаму касцёлу ў Ружанах; 
- 380 год з часоў набыцця Магдэбургскага права Ружанамі; 
- 225 год зацвяржэнню герба Шарашова; 
- 205 год Гарадзечненскай бітвы;  
- 95 год з дня адкрыцця Пружанскай гімназіі імя А. Міцевіча і інш. 

 
Па выніках навукова-краязнаўчай канферэнцыі будзе выданы 

навуковы зборнік дакладаў.  
 

Праблемы для абмеркавання: 
 

 Гістарычнае мінулае рэгіёну: ад старажытнасці да сучаснасці; 
 Помнікі гісторыка-культурнай спадчыны; 
 Страчаная спадчына; 
 Асоба ў гісторыі і культуры: славутыя і забытыя імёны; 
 Гісторыя сям’і ў гісторыі краіны; 
 Літаратурная і мастацкая спадчына; 
 Моўныя і этнічныя асаблівасці; 
 Народныя майстры: імёны, традыцыі, школы; 
 Рамёствы і промыслы; 
 Этнаграфічная спадчына; 
 Рэлігійнае краязнаўства; 
 Турыстычны патэнцыял рэгіёну; 
 Геаграфічныя асаблівасці рэгіёну; 
 Біялагічная разнастайнасць; 
 Карысныя выкапні і прыродныя рэсурсы; 
 Ахова прыроды; 
 Белавежская пушча: мінулае і сучаснасць; 
 Развіццё адукацыйнай справы; 
 Сістэма аховы здароўя; 
 Ваеннае мінулае; 
 Будаўніцтва і камунікацыі; 
 Эканоміка рэгіёну: праблемы і перспектывы; 
 Спартыўныя дасягненні і інш. 

 
 Час правядзення канферэнцыі: 28 красавіка 2017 г.  

 
 Месца правядзення канферэнцыі – г. Пружаны, ДУК “Музей-сядзіба 

Пружанскі палацык”. 
 Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па 3 красавіка.  Тэксты 

дакладаў па  9 красавіка 2017 г.    Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору 



заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў! Пацвярджэнне аб удзеле ў 
канферэнцыі будзе даслана да 13 красавіка 2017 г. 

 У заяўке паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, 
навуковая ступень і званне, пасада, назва даклада, назва ўстановы, якую ён 
прадстаўляе, адрас (хатні ці ўстановы) і кантакты. 

 Патрабаванні да тэкстаў дакладаў: электронны варыянт не болей за 20 
тыс. знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай 
старонцы. Абавязкова  – пазначыць УДК і ББК! 

 Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, украінская, польская. 
 Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце:  

 
Кантакт: Зялевіч Юрый Сяргеевіч,   
 225133, г. Пружаны, вул. Савецкая, 50, 
Тэл. (016) 329-03-06,  
 маб. +375333711342 (МТС),  
тэл/факс (016) 322-18-96 
 е-mail: palacyk@tut.by 
 
 Праезд і харчаванне аплочваецца ўдзельнікамі канферэнцыі.  
  

Аргкамітэт 

 
 
 
 
 
 
 

 

Накіраваць у аргкамітэт па 03 красавіка 2017 г. па электроным адасе: е-mail: 
palacyk@tut.by 

Заяўка ўдзельніка VІ навукова-краязнаўчай канферэнцыі 

“Пружанскі дыярыуш” 

Прозвішча, імя, імя па бацьку: __________________________________________ 

Пасада, навуковая ступень, званне: ______________________________________ 

Установа: ___________________________________________________________ 

Адрас: _____________________________________________________________ 

Тэлефон:___________________Факс:_________________E-mail: _________________ 

Тэма даклада: ________________________________________________________ 



Государственное учреждение культуры  
“Музей-усадьба Пружанский палацик” 

 
“Пружанскі дыярыуш” 

 
VІ  научно-краеведческая конференция 

 
Территория Пружанщины вместе с другими землями современного 

белорусско-польско-украинского пограничья – это особый историко-
культурный и природно-географический регион. Он связан с многими 
героическими и трагическими событиями прошлого, а также именами ряда 
деятелей, которые внесли определенный вклад в историю, культуру, науку, 
общественно-политическую жизнь не только Беларуси, но и других стран и 
народов мира.  

Со времени своего основания целенаправленную работу по сбору и 
сохранению материального и духовного наследия малой родины ведет 
“Музей-усадьба Пружанский палацик”. Музей также работает в направлении 
накопления сведений о прошлом и современности и их освещении для 
широкого круга общественности. Научные сотрудники учреждения имеют 
довольно разнообразную тематику исследований. Музей тесно сотрудничает 
с краеведами и учеными в сфере изучения наследия района.  

С 2012 г. в музее-усадьбе ежегодно проводятся научно-краеведческие 
конференции, уже издано 4 сборника докладов: “Заходнебеларускі рэгіён у 
паўстаннні 1863 – 1864 гг.” (Брест, 2013), “Падзеі Першай сусветнай вайны ў 
лёсе Заходняй Беларусі” (Брест, 2014), “Імя ў гісторыі: Заходнепалескі 
рэгіён” (Брест, 2016), “Белавежжа: мінулае і сучаснасць” (Брест, 2016). С 
2017 г. конференция получила постоянное название “Пружанскі дыярыуш” и 
будет содействовать дальнейшему изучению самых разных сторон жизни 
родного края. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день довольно большой 
круг ученых и краеведов занимается изучением исторических событий, 
культурной жизни, окружающей среды, деятельнасти известных личностей. 
Поэтому есть необходимость обобщения материалов научных и 
краеведческих исследований с целью наиболее полного и объективного 
освещения жизни Пружанщины и соседних территорий в разные эпохи и 
периоды, а также определение дальнейших направлений в деле изучения 
указанного региона. 

На VІ-й научно-краеведческой конференции “Пружанскі дыярыуш” в 
“Музее-усадьбе Пружанский палацик” тематика докладов не ограничивается 
определенным периодом или направлением исследований. К рассмотрению 
принимаются научные работы, объектом изучения в которых является регион 
белорусско-польско-украинского пограничья.  

Приоритет при отборе докладов на конференцию отдается темам, 
связанным с  Пружанщиной и соседними территориями. Среди юбилейных и 
памятных дат, которые связаны с Пружанщиной можно отметить:  



- 205 лет со дня рождения Ю.И. Крашевского;  
- 160 лет со дня рождения П.Н. Жуковича; 
- 125 лет со дня рождения г.Р. Ширмы; 
- 125 лет со дня рождения А. Дзеконского; 
- 120 лет со дня рождения К.С. Львовой;  
- 115 лет со дня рождения Я. Хвороста; 
- 80 лет со дня рождения Н.С. Купреева; 
- 400 лет Троицкому костелу в Ружанах; 
- 380 лет со времени приобретения Магдебургского права Ружанами; 
- 225 лет утверждения герба Шерешево; 
- 205 лет Городечненской битвы;  
- 95 лет со дня открытия Пружанской гимназии имени А. Мицевича 

и др. 
 

По итогам научно-краеведческой конференции будет издан научный 
сборник докладов.  
 

Проблемы для обсуждения: 
 

 Историческое прошлое региона: от древних времен до современности; 
 Памятники историко-культурного наследия; 
 Утраченное наследие; 
 Личность в истории и культуре: известные и забытые имена; 
 История семьи в истории страны; 
 Литературное и художественное наследие; 
 Языковые и этнические особенности; 
 Народные мастера: имена, традиции, школы; 
 Ремесла и промыслы; 
 Этнографическое наследие; 
 Религиозное краеведение; 
 Туристический потенциал региона; 
 Географические особенности региона; 
 Биологическое разнообразие; 
 Полезные ископаемые и природные ресурсы; 
 Охрана природы; 
 Беловежская пуща: прошлое и современность; 
 Развтие образования; 
 Система охраны здоровья; 
 Военное прошлое; 
 Строительство и коммуникации; 
 Экономика региона: проблемы и перспективы; 
 Спортивные достижения и др. 

 Время проведения конференции: 28 апреля 2017 г.  
 Место проведения конференции – г. Пружаны, ГУК “Музей-усадьба 

Пружанский палацик”. 



 Заявки на участие в конференции принимаются по 3 апреля 2017 г. 
Тексты докладов - по 9 апреля.   Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора заявок на участие в конференции и текстов докладов! Подтверждение 
об участии в конференции будет выслано до 13 апреля 2017 г. 

 В заявке сообщается имя, отчество и фамилия докладчика, научная 
степень и звание, должность, название доклада, название учреждения, 
которое он представляет, адрес (домашний или учреждения) и контакты. 

 Требования к текстам докладов: электронный вариант не более 20 тыс. 
знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на кдждой странице. 
Обязательно  – присвоить УДК и ББК! 

 Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, 
польский. 

 Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте:  
 

Контакт: Зелевич Юрий Сергеевич,   
 225133, г. Пружаны, ул. Советская, 50, 
Тел. (016) 329-03-06,  
 моб. +375333711342 (МТС),  
тел/факс (016) 322-18-96 
 е-mail: palacyk@tut.by 
 
 Проезд и питание оплачивается участниками конференции.  
  

Оргкомитет 

 

Направить в оргкомитет до 03 апреля 2017 г. по электронному адесу: е-mail: 
palacyk@tut.by 

Заявка участника VІ научно-краеведческой конференции 

“Пружанскі дыярыуш” 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________ 

Должность, научная степень, звание: ______________________________________ 

Учреждение: ___________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________ 

Телефон:___________________Факс:_________________E-mail: _________________ 

Тема доклада: ________________________________________________________ 


