
ПРАГРАМА 

ІІІ Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі” 

“Музей у новай крэатыўнай эканоміцы” 

30 верасня -2 кастрычніка 2016 г. 

Г. Магілёў 
Дзяржаўнае спецыялізаванае 

вучэбна-спартыўная ўстанова 

“Магілёўскі цэнтр алімпійскага  

рэзерву па лёгкай атлетыцы  

і гульнявых відах спорту” 

(далей СК “Алімпіец”) 

вул. 30 год Перамогі, 1а 

 

Час 

правядзення 

Назва мерапрыемства 

30.09.2016  

10.00-18.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў форуму і падрыхтоўка экспазіцыйных 

пляцовак 

01.10.2016 СК “Алімпіец” 

10.00-18.00 Работа галоўнай экспазіцыі форуму 

10.00-13.00 Дзелавая праграма (канферэнц-зала 1, канферэнц-зала 2: па асобных 

праграмах) 

10.00-14.00 Дэманстрацыйная праграма (галоўная сцэна форуму):  

- прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных, культурна-адукацыйных 

і асветніцкіх праектаў; 

- прэзентацыі кампаній, якія працуюць у сферы музейных 

індустрый; 

- прэзентацыі партнёраў форуму  

                        (па асобнай праграме) 

12.30-13.00 Прэс-канферэнцыя, прысвечаная ІІІ Нацыянальнаму форуму “Музеі 

Беларусі” (прэс-цэнтр СК “Алімпіец”) 

13.00-14.00 Абед  

14.00-14.30 Урачыстая цэрэмонія адкрыцця форуму 

14.30-16.30 Знаёмства членаў журы і гасцей форуму з асноўнай экспазіцыяй 

14.30-18.00 Дзелавая праграма (канферэнц-зала 1, канферэнц зала 2: па асобных 

праграмах) 

14.30-18.00 Дэманстрацыйная праграма (галоўная сцэна форуму) па асобнай 

праграме 

17.00-18.00 Урачыстае адкрыццё выстаўкі выяўленчага мастацтва ХІХ-ХХ стст. 

“Творчая гасціная” з удзелам дырэктара Траццякоўскай галерэі 

Трэгулавай З.І. Абласны мастацкт музей імя Масленікава П.В.(вул. 

Міронава, 33) 

18.00-19.00 Мерапрыемства музея гісторыі Магілёва “Дзень гарніста” (вул. 

Ленінская, 1а) 

02.10.2016 СК “Алімпіец” 

10.00-15.00 Работа галоўнай экспазіцыі форуму 

10.00-15.00 Дэманстрацыйная праграма (галоўная сцэна форуму):  

- прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных, культурна-адукацыйных 

і асветніцкіх праектаў; 

- прэзентацыі кампаній, якія працуюць у сферы музейных 

індустрый; 



- прэзентацыі партнёраў форуму  

                        (па асобнай праграме) 

10.00-13.00 Дзелавая праграма (канферэнц-зала 1, канферэнц-зала 2: па асобных 

праграмах) 

14.00-14.30 Прэзентацыя кнігі пра Спірыдона Собаля і магілёўскае 

кнігадрукарства XVII-XVIII стст. (выставачная зала, вул. Болдзіна, 

1) 

15.00-16.30 Урачыстая цэрэмонія закрыцця ІІІ Нацыянальнага форуму “Музеі 

Беларусі”. Узнагароджанне удзельнікаў (галоўная сцэна форуму) 

 
Заўвагі: 
1 кастрычніка 2016г. з 10.30 да 20.00 

- праводзіцца квэст-гульня “Шукаем музейны прадмет” (скачваць на смартфон у СК 

“Алімпіец”); 

- арганізуюцца экскурсіі па гораду “Музейнае кальцо Магілёва” (абласны мастацкі музей 

імя Масленікава П.В., музей этнаграфіі, абласны краязнаўчы музей імя Раманава Е.Р., 

музей гісторыі Магілёва, зала алімпійскай славы, музей МНС, выставачная зала з 

выстаўкай “Паўстагоддзя натхнення”, кафедральны касцёл, Мікалаеўская царква). 

1 кастрычніка 2016г. з 10.00 да 18.00 

- выстава-продаж вырабаў народных майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Магілёўскай вобласці “Горад майстроў” (перад будынкам СК “Алімпіец”); 

-гандаль прадпрыемстваў грамадскага харчавання на пляцоўцы перад будынкам СК 

“Алімпіец”. 

2 кастрычніка 2016г. з 10.00 да 15.00 

 - выстава-продаж вырабаў народных майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Магілёўскай вобласці “Горад майстроў” (перад будынкам СК “Алімпіец”); 

-гандаль прадпрыемстваў грамадскага харчавання на пляцоўцы перад будынкам СК 

“Алімпіец”. 

  

  

 


