
1 
 

Дзяржаўная ўстанова 

"Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь" 

 

 

ПРАТАКОЛ 

пасяджэння экспертнага савета па пытаннях аднясення музейных прадметаў, 

уключаных у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь, да асабліва каштоўных музейных 

прадметаў 

 

30 чэрвеня 2016 г. № 2              г. Мінск 

 

Старшыня: Калымага Н.У. 

 

Прысутнічалі: 

 

Балабаеў А.А., Кур’янава З.М., Ляскоўская Г.К., Нярэзька 

З.В., Паўлоўская  

 

Аб узгадненні рашэнняў музеяў аб аднясенні 

музейных прадметаў, уключаных у Музейны 

фонд Рэспублікі Беларусь, да асабліва 

каштоўных музейных прадметаў 

 

 

ПАРАДАК ПАСЯДЖЭННЯ: 

 

1. Разгляд і ўзгадненне (або адмаўленне ва ўзгадненні) рашэнняў аб аднясенні 

музейных прадметаў да асабліва каштоўных музейных прадметаў. 

 

2. Разгляд абгрунтаванняў аб прычыне аднясення музейных прадметаў да 

асабліва каштоўных, звесткі аб якіх былі разгледжаны на папярэднім 

паседжанні экспертнага савета па пытаннях аднясення музейных прадметаў, 

уключаных у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь, да асабліва каштоўных 

музейных прадметаў;  узгадненне (або адмаўленне ва ўзгадненні) 

абгрунтаванняў музеяў. 

 

1.1. ВЫСТУПІЛІ: 

члены экспертнага савета аб аднясенні прадстаўленых музейных прадметаў 

да асабліва каштоўных. 

 

1.2. ПАСТАНАВІЛІ:  

          1.2.1. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Брэсцкай вобласці: Баранавіцкага краязнаўчага музея; 

            

 1.2.2. Адносна Баранавіцкага краязнаўчага музея: 
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 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 07/16 ад 15.06.2016 года); 

 

 1.2.3. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Гродзенскай вобласці: Гродзннскага дзяржаўнага музея 

гісторыі рэлігіі; 

 

 1.2.4. Адносна Гродзннскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 12 ад 30.05.2016 года); 

  

 1.2.5. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Мінскай вобласці: Барысаўскага аб’яднанага музея; 

Гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”; Капыльскага раённага 

краязнаўчага музея; Музея гісторыі Клеччыны; 

 

 1.2.6. Адносна Барысаўскага аб’яднанага музея: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы КП 017552 – 017635, якія 

прадстаўлены ў спісе музея на разгляд экспертнага савета; 

 адмовіць у аднясенні да асабліва каштоўных астатнія музейныя прадметы, 

якія прадстаўлены ў спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска пратакола 

фондава-закупачнай камісіі № 6 ад 26.05.2016 года); 

 

 1.2.7. Адносна Гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 5 ад 08.04.2016 года); 

  

 1.2.8. Адносна Капыльскага раённага краязнаўчага музея: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 6 ад 17.06.2016 года); 

 

 1.2.9. Адносна Музея гісторыі Клеччыны: 

 музею на наступнае пасяджэнне экспертнага савета даць абгрунтаванне аб 

прычынах аднясення да асабліва каштоўных музейных прадметаў прадметы, якія 

прадстаўлены ў спісах (выпіскі з пратаколаў фондава-закупачнай камісіі № 3 ад 

25.03.2016 года, № 6 ад 24.06.2016 года); 
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 1.2.10. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў рэспубліканскага падпарадкавання: Нацыянальнага 

мастацкага музея Рэспублікі Беларусь; 

 

 1.2.11. Адносна Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь: 

 музею на наступнае пасяджэнне экспертнага савета даць абгрунтаванне 

прычыны аднясення да асабліва каштоўных, прадстаўленыя музейныя прадметы: 

КП-005531  БЖ-02453, КП-005566  БЖ-02454, КП-005563  БЖ-02455, КП-005676 

БЖ-02456, КП-002664 БЖ-02458, КП-005528  БЖ-02459, КП-005529  БЖ-02460, 

КП-005494  БЖ-02461, КП-005542  БЖ-02462; 

 аднесці да асабліва каштоўных астатнія музейныя прадметы, якія 

прадстаўлены ў спісе музея на разгляд экспертнага савета. 

 

 

2.1. ВЫСТУПІЛІ: 

члены экспертнага савета адносна абгрунтавання аб прычыне аднясення музейных 

прадметаў да асабліва каштоўных ад Нацыянальнага гісторыка-культурнага 

музея-запаведніка “Нясвіж”. 
 

2.2. ПАСТАНАВІЛІ: 

2.2.1. Адносна Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 

“Нясвіж”: 

 аднесці музейныя прадметы КП 005962, КП 006224, да асабліва каштоўных. 

         

 

 

 

   

      

 

Старшыня савета                                                        Н.У. Калымага 

 

Сакратар                                              А.А. Балабаеў 

 


