
Удзельнікі  3-го Нацыянальнага форума «Музеі Беларусі» (экспазіцыйная  і 

дэманстрацыйная  праграмы) 

№ 

п/п 

Вобласць, назва ўстановы 

Брэсцкая вобласть 

1 Установа культуры “Баранавіцкі краязнаўчы музей” 

2 Установа культуры “Брэсцкі абласны краязнаўчы музей” 

3 Установа культуры “Бярозаўскі гісторыка-краязнаўчы музей” 

4 Установа культуры “Ганцавіцкі раённы краязнаўчы музей” 

5 Дзяржаўная ўстанова культуры “Івацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей” 

6 Установа культуры “Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя А.В.Суворава” 

7 Лунінецкі раённы краязнаўчы музей 

8 Дзяржаўная ўстанова культуры “Мемарыяльны музей-сядзіба ім. Т.Касцюшкі” 

 

9 Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей гісторыі горада Брэста” 

10 Музей «Ружанскі палацавы комплекс Сапегаў” аддзела ідэалагічнай работы, культуры 

і па справах моладзі Пружанскага райвыканкама 

11 Установа культуры “Столінскі раённы краязнаўчы музей” 

  Усяго: 11 музеяў 

Віцебская вобласць 

12 Навукова-даследчая ўстанова культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў  

13 Дзяржаўная ўстанова “Бягомльскі музей народнай славы” 

14 Установа культуры “Віцебскі абласны краязнаўчы музей” 

15 Установа культуры “Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей” 

16 Установа культуры “Германавіцкі музей культуры і быта” 

17 Дзяржаўная ўстанова культуры “Глыбоцкі гісторыка–этнаграфічны музей” 

18 Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей” 

19 Установа культуры “Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка” 

20 Установа культуры “Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны” 

21 Дзяржаўная ўстанова “Пастаўскі раённы краязнаўчы музей” 

22 Дзяржаўная ўстанова “Талачынскі гісторыка-краязнаўчы музей” 

23 Установа культуры “Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза М.П.Шмырава” 

  Усяго: 12 музеяў 

Гомельская вобласць 

24  Дзяржаўная ўстанова культуры “Брагінскі гістарычны музей з карціннай 

галерэяй” 

25 Дзяржаўная ўстанова “Гомельскі гісторыка-краязнаўчы музей” 

26 Дзяржаўная ўстанова культуры “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль” 

27 Установа “Добрушскі раённы краязнаўчы музей” 

28 Дзяржаўная ўстанова культуры “Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей” 

29 Калінкавіцкі дзяржаўны краязнаўчы музей 

30 Дзяржаўная ўстанова культуры “Кармянскі раённы мемарыяльны музей П.М. 

Лепяшынскага” 

31 Карцінная галерэя ”Традыцыя” імя Г.М. Пранішнікава Аддзела ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Светлагорскага райвыканкама 



32 Дзяржаўная ўстанова культуры “Краязнаўчы музей г. Ельска” 

33 Дзяржаўная ўстанова культуры “Мазырскі аб’яднаны краязнаўчы музей” 

34 Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей бітвы за Днепр”. 

35 Дзяржаўная ўстанова “Музей гісторыі горада Гомеля” 

36 Дзяржаўная ўстанова культуры “Нараўлянскі гісторыка-этнаграфічны музей” 

37 Установа культуры “Рэчыцкі краязнаўчы музей” 

38 Дзяржаўная ўстанова культуры “Светлагорскі гісторыка-краязнаўчы музей” 

39 Дзяржаўная ўстанова культуры “Турўскі краязнаўчы музей” 

40 “Хойніцкі краязнаўчы музей” 

41 Дзяржаўная ўстанова культуры  “Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна” 

42 Дзяржаўная ўстанова культуры “Чачэрскі гісторыка-этнаграфічны музей” 

  

  Усяго: 19 музеяў 

Гродненская вобласць 

43 Установа культуры “Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей”  

44 Установа культуры “ Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі” 

45 Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ф.К. Багушэвіча 

46 Дзяржаўная ўстанова “Ваўкавыскі ваенна-гістарычны музей імя П.І.Баграціена” 

47 Установа культуры “ Дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку” 

48 Дзяржаўная ўстанова  “Лідскі гісторыка-мастацкі музей” 

49 Установа культуры “Мастоўскі дзяржаўны музей “Лес і чалавек” 

50 Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы” 

51 Дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова “Музей-сядзіба Міхала Клеафаса 

Агінскага” 

52 Установа культуры “Навагрудскі гістарычна-краязнаўчы музей” 

53 Установа культуры  “Слонімскі раённы краязнаўчы музей імя І.І.Стаброўскага” 

 

  Усяго: 11 музеяў 

Магілёўская вобласць 

54 Установа культуры  “Асіповіцкі  раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

55 Установа культуры “Бабруйскі краязнаўчы музей” 

56 Дзяржаўная ўстанова культуры “Бабруйскі мастацкі музей” 

1 Установа культуры “Бялыніцкі раённы мастацкі музей імя В.К.Бялыніцкага-Бірулі” 

57 Установа культуры “Быхаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

58 Дзяржаўная ўстанова культуры “Гістарычны музей г. Крычава” 

2 Дзяржаўная ўстанова культуры “Глускі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

59 Дзяржаўная ўстанова культуры “Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны музей” 

60 Дзяржаўная ўстанова культуры “Дрыбінскі раённы гісторыка-этнаграфічны музей” 

61 Установа культуры “Жіліцкі гістарычны комплекс-музей” 

62 Установа культуры “Касцюковіцкі краязнаўчы музей” 

63 Установа культуры “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музей” 

64 Установа культуры “Клічаўскі краязнаўчы музей” 

65 Дзяржаўная ўстанова культуры “Краснапольскі раённы гісторыка-этнаграфічны 

музей” 

66 Дзяржаўная ўстанова  “Круглянскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 



67 Установа культуры  “Музей гісторыі Магілёва” 

68 Установа культуры “Магілёўскі  абласны краязнаўчы музей імя Е.Р. Раманава” 

69 Установа культуры “Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В.Масленікава” 

70 Дзяржаўная ўстанова культуры “Хоцімскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

71 Установа культуры  “Чавускі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

72 Установа культуры “Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” 

  Усяго: 21 музей-2 

Мінская вобласць 

73  Дзяржаўная ўстанова “Барысаўскі аб’яднаны музей” 

74 “Валожынскі раённы краязнаўчы музей” 

75 Дзяржаўная ўстанова “Вілейскі краязнаўчы музей” 

76 Дзяржаўная ўстанова “Гісторыка-культурны музей-запаведнік “Заслаўе” 

77 Дзяржаўная ўстанова “Дзяржаўны мемарыяльны комплекс “Хатынь” 

78 Дзяржаўная ўстанова культуры “Жодзінскі краязнаўчы музей” 

79 Дзяржаўная ўстанова “Івянецкі музей традыцыйнай культуры” 

80 Дзяржаўная ўстанова “Капыльскі раённы краязнаўчы музей” 

81 Дзяржаўная ўстанова культуры “Лагойскі гісторыка-краязнаўчы музей імя 

Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў” 

82 Дзяржаўная ўстанова “Любанскі музей народнай славы” 

83 Дзяржаўная ўстанова “Мемарыяльны музей-майстэрня З.І. Азгура” 

84 Дзяржаўная ўстанова “Мінскі абласны краязнаўчы музей” 

85 Дзяржаўная ўстанова “Чэрвеньскі раённы краязнаўчы музей” 

86 Дзяржаўная ўстанова “Уздзенскі раенны гісторыка-краязнаўчы музей” 

  Усяго: 14 музеяў 

Рэспубліканскія музеі 

87  Установа “Беларускі Дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту” 

88 Установа “Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны” 

89 Установа “Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа” 

90 Установа “Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры “ 

91 Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” 

92 Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь” 

93 Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы” 

94 Дзяржаўная ўстанова “Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-герой” 

95 Нацыянальны мастацкі музей 

96 Навукова-даследчая і асветная ўстанова культуры “Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік” 

97 Установа “Музей “Замкавы комплекс “Мір” 

  Усяго: 11музеяў 

 Прадпрыемства 

98 Научно-производственное коммерческое общество с ограниченной ответственностью 

«Сатмен» 

99  Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоТех» 

100  Індывідуальны прадпрымальнік Міронаў Мікалай Алегавіч (мастак) член Саюза 

мастакоў РБ 

  Усяго: 3 



 Музеі ад установы адукацыі 

101 Музей гісторыі ўстановы адукацыі “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 

акадэмія” 

102 Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа №34 г. Магілёва” 

103 Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Дашкаўская сярэдняя школа” Магілёўскага 

раёна 

 


