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The preservation of the archeological site "Zamachak"-early Slavic settlement
Main results which has been accomplished:
•

One month staying in the Warsaw Center for the Preservation of Historic Landscape
(Poland) to study materials for a draft project research, foreign experience, local features
of museification of archeological cites;

•

Looking for conceptual approach to the variants of preservation of archeological Slavic
settlement "Zametchek"

•

Archeological research of the settlement;

•

Rough draft design-project of preservation of the settlement has been done;

•

The book Museum Notebook, or Introduction to New Museology on the theory and
practice of Museology, modern approach to museofication of historical environment was
published;

•

Computer-textbook for Museology courses was prepared;

•

The new lecture course Belarusian Cultural Zones for students who specialized in the
sphere of Museology and cultural heritage preservation was created on the Art faculty of
EHU.

•

On the 2-3 of September of 2000 in Zaslawje and on the site "Zametchak" the
Celebration of the 7th Days of Writing will be held. I am going to present my papers
Museum-preserve "Zaslawje"-Myths and Realities. Materials of the conference will be
published.
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Вынiковая справаздача
17 Лiпня 2000 г.
Праект адаптацыі славянскага археалагічнага помніка гарадзішча "Замэчак"
Што зроблена:
•

•
•
•

Месячная праца ў Варшаўскім Цэнтры аховы гістарычнага асяроддя (Польшча); з
мэтаю пошуку матэр"ялаў да перадпраектных даследаванняў, вывучэння замежнага
вопыту, асаблівасцяў музеяфікацыі аб"ектаў археалагічнай спадчыны;
Распрацоўка варыянтаў канцэптуальных падыходаў да музеяфікацыі славянскага
археалагічнага гарадзішча "Замэчак";
Археалагічнае даследаванне тэрыторыі гарадзішча;
Распрацаваны эскізны дызайн-праект адаптацыі археалагічнага помніка гарадзішча
"Замэчак";

•

Была завершана праца і выданна манаграфія "Музейны дыярыўш, ці ўваходзіны ў
новую музеялогію" прысвечаная праблемам тэорыі і практыкі музеялогіі, сучасным
падыходам да музеяфікацыі асяроддзя;

•

Распрацаваны лекцыйны курс "Культурныя зоны Беларусі" на факультэце
мастацтваў ЕГУ для студэнтаў спецыяльнасці "Музейная справа і ахова помнікаў"

•

Падрыхтаваны электронны навучальны дапаможнік;

•

2-3 верасня 2000 года ў горадзе і на тэрыторыі археалагічнага гарадзішча "Замэчак"
адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 7-х Рэспубліканскіх Дзён пісьменства і
міжнародная навуковая канферэнцыя, дзе плануецца выступленне па тэме
"Запаведнік "Заслаўе"- міфы і рэаліі" і выданне матэр"ялаў канферэнцыі.

