
10 listopada 2020 r. w Narodowym muzeum-rezerwacie historyczno-

kulturalnym Nieśwież odbędzie się międzynarodowa konferencja 

naukowa «Los zbiorów magnackich rodów z terenów Białorusi». 

«Los zbiorów magnackich rodów z terenów Białorusi» 

Dziedzictwo kulturowe i historyczne Białorusi jest wieloaspektowym 

zjawiskiem, które bylo tworzone w ciągu stuleci. Wśród innych ze 

swojego wyjątkowego gustu i wdzięku znane kolekcje arystokracji z 

terenów Białorusi. Środowisko kulturowe, które istniało w rezydencjach 

magnackich w obecnych granicach Białorusi, przyczyniło się do 

powstania dzieł o wysokim poziomie artystycznym. W pałacach i 

zamkach na Białorusi można było zobaczyć obrazy Rembrandta i 

Rubensa, zbroję Kunza Lochnera, porcelanę Meissena, antyczne monety i 

wiele innych, które pełniły funkcje reprezentacyjne, zaskakując i 

zachwycając gości magnatów. 

Ogromna większość pałaców i zamków, które istniały w obecnych 

granicach Białorusi, to obiekty z zdewastowanymi wnętrzami, albo 

wzgórza z ruinami z cegły i kamienia, widoczne w niektórych miejscach 

jako przypomnienie przeszłości. Zmiana stylu życia i konflikty zbrojne 

doprowadziły do zniszczenia unikatowych kolekcji i rozproszenia 

zachowanych artefaktów na całym świecie. 

Konferencja przedstawi różne etapy rozwoju kolekcjonowania, a także 

nowoczesne podejścia do tworzenia i odnawiania kolekcji w dawnych 

arystokratycznych pałacach i zamkach, w tym z wykorzystaniem 

technologii cyfrowych. Digitalizacja dzieł sztuki z niegdyś ogromnych 

kolekcji mebli, zegarów, naczyń, broni itp. przyspiesza procesy naukowej 

atrybucji tych wartości kulturowych, przyczyniając się do readaptacji 

dawnych rezydencji magnackich i napełniania ich duchem historii. 

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki, 

pracowników domów aukcyjnych i pracowników muzeów i bibliotek. 

Proponowane zagadnienia: 

- Skarbiec magnacki - geneza i ewolucja; 

- Zbrojownia: tradycja kolekcjonowania broni; 

- Zbiory książek i rękopisów w magnackich bibliotekach i archiwach; 



- Magnackie naczynia kultu religijnego w kościołach katolickich, 

prawosławnych i protestanckich na Białorusi; 

- Dzieła sztuki w pałacach i zamkach: od galerii portretu sarmackiego do 

muzealizacji; 

- Akcesoria kuchenne i meble w pałacach i zamkach arystokratów; 

- Gabinety numizmatyczne w rezydencjach magnatów; 

- Ewakuacja zbiorów magnackich podczas konfliktów zbrojnych; 

- Białoruskie antyki na światowych rynkach sztuki; 

- Digitalizacja i wprowadzenie do obiegu naukowego przedmiotów ze 

zbiorów magnackich przeniesionych z terytorium Białorusi; 

- Wykorzystanie obiektów z rezydencji magnackich w interaktywnej 

pracy z publicznością muzealną. 

Informacje organizacyjne: 

Miejsce: Zespół pałacowy w Nieświeżu.   

Języki robocze: białoruski, rosyjski, ukraiński, polski i angielski  

Program konferencji zostanie skompilowany i przesłany uczestnikom po 

rejestracji. Oficjalne osobiste zaproszenie zostanie wysłane na żądanie. 

Udział w konferencji wymaga wysłania zgłoszenia wraz z artykułem do 

przyjęcia do 1 października 2020 r. Materiały konferencyjne zostaną 

przedstawione uczestnikom podczas sesji plenarnej. 

Materiały do druku należy przygotować wg następującego wzoru: 

artykuły o długości do 40 000 znaków należy wpisać czcionką Times 

New Roman o rozmiarze 14 punktów, z odstępami 1,5. Artykuł musi 

mieć streszczenie w języku angielskim o długości 100-150 słów. 

Odniesienia bibliograficzne muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

Wyższej Komisji Atestacyjnej! 

https://www.vak.gov.by/be/bibliographicDescription 

 

 

https://www.vak.gov.by/be/bibliographicDescription


Koordynatorzy: 

E-mail: navukanhkmz@gmail.com 

Karalenak Uladzimir,  

Sekretarz naukowy +375 1770 2 42 81 

Bliniec Andrej, 

Starszy naukowiec +375 1770 2 42 81 
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