
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 
 

22 снежня 2016 г. № 3              г. Мінск 
 

Старшыня: Калымага Н.У. 
 

Прысутнічалі: 
 

Балабаеў А.А., Кур’янава З.М., Нярэзька З.В., Рак А.К., 
Шышанаў В.А., Карпенка В.У.  

 
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 № 12/16 ад 14.12.2016 года); 
 
 1.2.1. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Віцебскай вобласці: Гарадоцкага раѐннага краязнаўчага 
музея; Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея; 

  
 1.2.2. Адносна Гарадоцкага раѐннага краязнаўчага музея: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 
спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 11 ад 09.09.2016 года); 
 

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

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 
камісіі № 9 ад 21.09.2016 года); 

 
 
 1.2.3. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Гродзенскай вобласці: Гродзенскага дзяржаўнага музея 
гісторыі рэлігіі; 

 
 1.2.4. Адносна Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 
спісе музея на разгляд экспертнага савета; 

  
 1.2.5. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў Мінскай вобласці:Гісторыка-культурнага музея-запаведніка 
“Заслаўе”; Музея-сядзібы “Дзяржынава”; Мінскага абласнога краязнаўчага 

музея; Любанскага музея народнай славы; Капыльскага раѐннага 
краязнаўчага музея; Музея гісторыі Клеччыны; Слуцкага краязнаўчага 
музея;  

  
 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 № 9 ад 08.11.2016 года); 
 

 1.2.7. Адносна Музея-сядзібы “Дзяржынава”: 
 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 
камісіі № 9 ад 26.11.2016 года); 
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 1.2.7. Адносна Мінскага абласнога 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 14.09.2016 года); 

 
  1.2.7. Адносна Любанскага музея народнай славы: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 
спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 

камісіі № 8 ад 25.08.2016 года); 
 

 1.2.8. Адносна Капыльскага раѐннага краязнаўчага музея: 
 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 

спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-закупачнай 
камісіі № 9 ад 10.09.2016 года); 

 
 1.2.9. Адносна Музея гісторыі Клеччыны: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейны прадмет КП 7568, які прадстаўлены 
ў спісе музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-
закупачнай камісіі № 9 ад 30.09.2016 года); 

 
 1.2.9. Адносна Слуцкага краязнаўчага музея: 

 музею на наступнае пасяджэнне экспертнага савета даслаць фатаздымкі 
музейных прадметаў КП-10385 ЖГ-6, КП-11723 ЖГ-39, КП-11724 ЖГ-40, КП-

11725 ЖГ-41, КП-11726 ЖГ-42, КП-11727 ЖГ-43, КП-11728 ЖГ-44, КП-11729 ЖГ-
45, КП-11730 ЖГ-46, КП-11731 ЖГ-47, КП-11732 ЖГ-48, КП-11733 ЖГ-49, КП-

11734 ЖГ-50, КП-11735 ЖГ-51, КП-11766 ЖГ-82, КП-11767 ЖГ-83, КП-11737 ЖГ-
53, КП-11738 ЖГ-54, КП-9604 Вм-429; 

 аднесці да асабліва каштоўных астатнія музейныя прадметы КП-1609 Н-315, 
КП-3237 Н-683, КП-6234 Н-1460, КП-6355 Н-1474, КП-6359 Н-1478, КП-3386/3 Ф-

439, КП-3386/4 Ф-440, КП-4314 Ф-739/2, КП-18970 Ф-2620, КП-18972 Ф-2622, КП-
11739 ЖГ-55, якія прадстаўлены ў спісе музея на разгляд экспертнага савета;  
  

 
 1.2.10. Адносна музейных прадметаў, прадстаўленых на разгляд экспертнага 

савета ад музеяў рэспубліканскага падпарадкавання:Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры; 

 
 1.2.11. Адносна Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры: 

 аднесці да асабліва каштоўных музейныя прадметы, якія прадстаўлены ў 
спісах музея на разгляд экспертнага савета (выпіска з пратакола фондава-

закупачнай камісіі № 7 ад 05.12.2016 года (філіял “Літаратурны музей Петруся 
Броўкі), выпіска з пратакола фондава-закупачнай камісіі № 10 ад 03.11.2016 года); 
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2.1. Абгрунтаванняў музеяў аб прычыне аднясення музейных прадметаў да 
асабліва каштоўных, звесткі аб якіх былі разгледжаны на папярэдніх 

пасяджэннях экспертнага савета, не прадстаўлена. 
 
 

 
         

 
 

 
   

      
 

Старшыня савета                                                        Н.У. Калымага 
 

Сакратар                                              А.А. Балабаеў 
 


