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Вестка 
з м1шстэрства 

Атрымана ш с ь м о М М с т э р с т в а адукацьп Р э с п у б л Ы 
Беларусь « А б практыцы разгляду атэстацыйных спрау 
па прысваенню вучоных званняу у Рэспублщы Бела-
русь». ** 

Сягоння мы д р у к у е м яго у скарачэнш. 

Анал1з атэстацыйных спрау 
саккальшкау вучоных зван-
няу прафесара i дацэнта, 
пастушушых у Атэстацыйную 
калепю за перыяд з 17 снеж-
ня 1992 года па 5 сакавжа 
1993 года паказвае, што 
большасць дакументау пра-
дстауляюцца вучонылм рада-
Mi з парушэнняАы патраба-
ванняу Палажэння аб па-
радку прысуджэння вучоных 
ступеняу i прысваення вучо-
ных званняу (Пастанова Са-
вета Мжктрау СССР ад 
30.12.1989 г. № 1186) i Па-
радку атэстацьм навукова-
педагапчных работжкау, звя-
занай з прысваенкем вучо-
ных званняу прафесара i 
дацэнта (Рашэнне калеги 
Дзяржадукацьн СССР ад 
17.04.1990 г. № 3). 

Мае месца значны рост 
колькасщ спрау, яжя пра-
дстауляюцца да прысваення 
вучонага звання у парадку 
выключэння. Не ул1чваецца 
выключнасць факту прыс-
ваення вучонага звання да-
цэнта i прафесара саккальж-
кам, яжя не маюць адпа-
ведных вучоных ступеняу. 
У вытку прадстауляюцца 
вучоным1 радам! справы без 
дастатковых на тое падстау. 

У сувяз! з гэтым Атэста-
цыйная калепя вымушана 
была вынесц|' адмоунае ра-
шэнне па шэрагу спрау caic-
кальжкау, значная колькасць 
намравана на экспертизу. 

Атэстацыйная калепя рэка-
мендуе вучоным радам пры 
вырашэнж пытання аб прыс-
ваенж вучоных званняу пра-
фесара i дацэнта саккальж-
кам, яюя не маюць адпа-
ведных вучоных ступеняу 
доктара i кандыдата навук, 
зыходзщь з таго, што су-
купнасцю неабходных умоу 
з яуляюцца у першую чар-
гу: 

1 — буйныя дасягненж у 
навуковай i вучэбна-метады-
чнай дзейнасцН 

2 — абавязковае чытанне 
асноуных лекцыйных курсау 
на высоюм навукова-метады-
чным узроуж; 

3 — асабктае аутарства па-
дручжкау, дапаможжкау для 
В НУ з грыфам Мжктэрства 
адукацьп (асабл1ва за апош-
жя 2—3 гады); 

4 — актыуны удзел caic-
кальжка вучонага звання 
прафесара у падрыхтоуцы 
навуковых i навукова-педага-
пчных кадрау. 

К. ВЕРБАВА. 

Высок! госць з Турцьн 

Ужо стела доброй традыцыяй прымаць 
у нашым ужвератэце замежных гасцей 
з розных краш свету. 

Нядауна у нас пабывау нават Надзвычай-
ны i Паунамоцны пасол Турэцкай РэспублЫ 
Тансу Мехмед Акандан. 

Пасла 3anpacini у госц| Цэнтр кламскай 
культуры i рэктарат нашага ужвератэта. 

НА З Д Ы М К У : у час сустрэчы студэнтау 
з Надзвычайным i Паунамоцным паслом 
Турэцкай Р э с п у б л т у Беларуа Тансу 
Мехмед Аканданам. 

Фота У. CAPOKIHA. 

У Bbieonw? госця адбыуея tmp^r 'устрэч 
з рэктарам i юраужцтвам ужвератэта 
i факультэтау. Размова ш л а аб адкрыцщ 
факультэта нацыянальных культур, абмене 
студэнтамг на кантрактнай аснове, уста-
науленж супрацоунщтва i культурных сувя-
зяу. 

Л. ЛЕБЕДЗЕВА. 

Лбаратл1 
дысертацьй 

Kaneri па працы, студэнты, 

супрацоужж цёпла i сардэч-

на вжшавал1 нядауна за-

гадчыка кафедры агульнай 

i тэарэтычнай ф1з1ю Леажда 

Мжалаев1ча Ювачл з нагоды 

абароны доктарскай дысер-

тацьн. Яго навуковая праца 

атрымала станоучы водгук, 

мае актуальнае тэарэтычнае 

i практычнае значэнне. 

Л. М. К|'вачу прысвоена сту-

пень доктара ф|'з1ка-матэма-

тычных навук. 

Кандыдатам1 навук C T a n i 

Данута Рамуальдауна Мыш-

ко (фшалапчны факультэт) 

i Сяргей Аляксеев1ч Аляк-

сандрау з факультэта ф|-

31чнай культуры. 

Рэдакцыя далучаецца да 

шчырых вжшаванняу i зы-

чыць нядаужм дысертантам 

плёну у навуковай i педага-

пчнай дзейнасць 

Навуковая 
канферэнцыя 

21 красавжа адбудзецца 
навукова-практычная канфе-
рэнцыя «1нтэнафжацыя на-
вучання студэнтау ужвератэ-
та». 

Плануецца, што у яе рабо-
те прымуць удзел не толью 
выкладчым, асшранты i caic-
кальжю нашага ужвератэта, 
але ! госц| з Мжска, Кшынё-
ва, Брэста, Польшчы. 

У першай палове дня 

пройдзе пленарнае пася-
джэнне, а затым удзельж-
Ki кафедрау будуць лраца-
ваць па секцыях. 

Пачатак канферэнцьп у 
10 гадзж у ауд. № 3 будынку 
факультэта беларускай фша-
логп i культуры. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч, 
метадыст вучэбна-метады-

чнага аддзела. 

Чарговы Bi3iT 
навукоуцау са ЗША 

НА З Д Ы М К У : дырэктар М1жнароднага кам1тэта малога 61знесу, прафесар ужвератэта 
г. Дайтон Эуген Г. Гамолка (у цэнтры) i рэктар ужвератэта А. В. Бадакоу у час сустрэчы 
з першым намеснжам старшын1 аблвыканкама М. Я. Калацэем. 

Фота CAPOKIHA. 
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Народ, яю не ведае сваей роднай мовы i культуры,— гэта 
абкрадзены лёсам народ. Паступова, |дучы па цяржстаму 
шляху, беларускае нацыянальнае адраджэнне становщца 
рэальнай справай. Веданне культуры, мовы, лпаратуры, ceaix 
традыцый вучыць чалавека быць адказным перад продкам1 
i нашчадкамь У значнай частж насельнщтва забыта родная 
мова, зжшчаны i жшчацца n o M H i K i духоунай i матэрыяльнай 
культуры... Але трэба заставацца аптымктам!, бо усё ж TaKi 
глыбока у нашых душах укараншася нацыянальная годнасць. 
Памятаеце, у Якуба Коласа: «Я мужык, а гонар маю, гнуся, 
але да пары...» Думаю, што гэтая пара прыйшла. 

Магутны iMnynbc нацыя-
нальнага адраджэння патра-
буе душы, сэрца i розуму 
людзей маладых, таленав!-
тых, жыццярадасных. Толью 
ад так1х можна чакаць поу-
най аддачы i плённай працы 
на карысць роднай Беларуа. 

ЛюбЩь беларускую мову 
i лааратуру, цжавщца гкто-
рыяй свайго краю, адра-
джаць забытае i прапаганда-

цэнт кафедры беларускай 
мовы i лпаратуры П. I. Ма-
ляука. Тут на самай справе 
ёсць чаму павучыцца. Дзе 
словам захапляючым, дзе 
адпаведным! жэстам i MiMi-
кай, дзе прыкладам ёмктым, 
а дзе i проста позеркам 
стараецца Пётр 1ванав1ч да-
несц1 да ceaix слухачоу сут-
насць праблемных пытанняу. 

ПаклЫау час 
ваць адноуленае — гэта сум-
ленне нашага маладога пака-
лення, у прыватнасц), слуха-
чоу факультэта давузаускай 
падрыхтоукь Слу'хачы ФДП 
павжны стаць сапраудным1 
беларусам!, знауцам! сваёй 
пстарычнай i культурней спа-
дчыны. Бо $ т а нашыя зау-
трашжя стуДэнты, зацжауле-
ныя сваёй будучай прафе-
аяй, жтэлектуальна развпыя 
людз1, дзейсныя, яюя воб-
разна мысляць i шырока 
глядзяць наперад. I нам 
хочацца бачыць у вобразе 
будучага студэнта перш за 
усё чалавека, са ceaiMi здоль-
насцямь захапленням1, са 
ceaiMi каштоунасцямь 

Вырашэннем гэтых неад-
кладных задач заклапочана 
аддзяленне беларускай лпа-
ратуры ФДП. Гэта нашы 
мары, спадзяванж i, нарэш-
це, трывоп. Нашы выклад-
чык| добра разумеюць вы-
значаныя праблемы, працу-
юць сумленна, таму i чакаем 
мы добрага плёну i аддачы 
ад нашай працы. 

Эмацыянальна, запамЖа-
льна i досыць захапляюча 
укладвае свае словы у сэрцы 
• душы навучэнцау факультэ-
та правазнауства дацэнт ка-
федры беларускай культу-
ры М. А. Янкоусж. Кожнае 
слова яго — гэта вобраз, гэта 
адбпак, гэта жывы промень, 
яю высвятляе цьмяныя i не-
акрэсленыя плямы у нашай 
свядомасцк 3 вялннм твор-
чым запалам абуджае MiKo-
ла Apxinaei4 нацыянальную 
самасвядомасць нашага пад-
растаючага пакалення, звяр-
таючыся да далёкае мжуу-
шчыны i знаходзячы менавпа 
там каран1 дабра i зла, яжя 
так несуладна кнуюць сёння 
побач i так часта суты-
каюцца. «KiHb саромецца 
мовы сваёй, зваць сябе бела-
русам пачж...» — вось адзж 
з наюрункау адданай плён-
най працы М. А. Янкоускага. 

3 творчым захапленнем, 
аддана працуе са слухачам! 
б1ялапчнага факультэта i фа-
культэта neAaroriKi i методы-
Hi пачатковага навучання да-

Як старэйшы малодшых, ву-
чыць П. I. Маляука будаваць 
«мосщж» праз рубяжы 
ricTopbii, свядомасц1 i Mapani, 
знаходзщь caniHKi у вобра-
зах, жравацца сва1м уласным 
поглядам, i толью тады 
робщь адпаведныя вывады. 

Прафесжна, шчыра i са-
мааддана праводзщь занятж 
ст. выкладчык кафедры бе-
ларускай лЬаратуры Ю. А. 
Якубов1ч, яж !мкнецца пад-
весц| навучэнцау, чулых i ра-
жмых, да вытокау маралк 
Кожная эпоха, асоба аутара, 
твор, вобраз, тып i, нарэшце, 
чалавек , р а з г л я д а ю ц ц а 
Юрыем Аляксеев1чам грун-
тоуна i па-майстэрску кры-
тычна, спрабуючы аргумен-
таваць сувязК факты, абстав1-
ны у развщц1 гкторьп нашай 
кражы. 

Аргажчнасцю, удумл1вым 
асэнсаваннем, аб 'ектыунай 
строгасцю i патрабавальнас-
цю вызначаюцца занятж у 
слухачоу факультэта ф!з!чна-
га выхавання выкладчыцы 
кафедры беларускай мовы 
i лпаратуры С. М. Тарасавай. 

Цжава, змястоуна, суладна 
працуюць над л1таратурай на 
гктарычным, жжынерным, 
фшалапчным, фЫчным i 
правазнаучым факультэтах 
настаужю беларускай мовы 
i лпаратуры гарадсжх школ 
Н. П. Хвашчынская, А. I. Ха-
ружык, С. I. Палубятка, яжя 
дасканала улгчваюць твор-
чыя магчымасц! слухачоу 
i жруюцца багатым вопытам 
набыткау школьнага наву-
чальна-выхаваучага працэсу. 
Поруч з героями яюя густа 
«насяляюць» жыццёвую пра-
стору творау MHorix аутарау, 
•дуць навучэнцы Н. П. Хва-
шчынскай i А. I. Харужык, 
крочаць TbiMi ж самым! 
пуцявжам1, бачаць тыя ж са-
мыя справы, але погляд ix 
больш удумл1вы i пран1кл1вы. 

Н'жа Пшшауна i Алена 1ва-
науна навучаюць разважл|-
васць праудз1васц1 i аргу-
ментавальнай доказнасц! 
уласных думай. Шчыруе у 
выкладанж лпаратуры i ма-
ладая настаунща Святлана 
1ванауна Палубятка. Яе по-
шукавыя па характеры за-
нятк1 патрабуюць ад мала-
дых навучэнцау правазнауча-
га i ф(з1чнага факультэтау 
глыбокага анал(зу i асэнса-
вання не тольк1 лпаратур-
ных, але i грамадска-сацы-
яльных з яу... 

Нашы намаганж i nocnexi 
звязаны са шчырымг пакутл1-
вым1 развагам1, мэтанак1ра-
ванай i сумленнай працай 
K i p a y H i K a аддзялення бела-
рускай лпаратуры М1калая 
Уладз1м1рав1ча М1кул1ча, пау-

сядзённы клопат якога нак1-
раваны на найбольш прый-
мальнае i правтьнае выра-
шэнне праграмных пытанняу 
i арган1зацыйных праблем, 
часам досыць спрэчных i 
складаных. 

У цэлым, ёсць у нас на 
аддяленн1 беларускай л1тара-
туры чым ганарыцца, але 
ёсць i неадкладныя прабле-
мы, у вырашэнж яшх патрэб-
ны дзейсны удзел ycix. 

Па-першае, спецыфжа ад-
дзялення беларускай мовы 
i лпаратуры заключаецца 
у тым, што беларускую мову 
i лйтаратуру вывучаюць слу-
хачы ФДП на ycix факультэ-
тах. А спецыялктау па гэтых 
дысцыплжах шукаць трэба, 
як гаворыць народная муд-
расць, днём з агнём. Усе 
нашы выкладчык! кафедры 
беларускай лпаратуры з-за 
вялжай нагрузк!, на жаль, не 
могуць праводзщь занятю, 
але на падмогу прыходзяць 
HacTayHiKi гарадск1х школ 
(Хвашчынская Н. П., Хару-
жык А. I., Палубятка С. I.). 

Па-другое, няма адзшай 
прынятай праграмы. Адны 
творы (Я. Лучыны, А. Гуры-
новвча, М. Гарэцкага, Я. Кола-
са, Я. Купалы, А. Мрыя, 
У. Караткев1ча i !нш.) частко-
ва вывучаюцца у школе, 
друпя — зус1м не вывучаюц-
ца, трэц1я — дадзены на са-
мастойнае вывучэнне. 

Па-трэцяе, кнуе розны 
падыход да некаторых гра-
мадск1х працэсау, з яу, фак-
тау. Мы часта пытаемся 
у слухачоу: вы любще бела-
рускую л!таратуру, а — за 
што! I сапрауды, як адгадаць 
жывое дыханне лйтаратурна-
га героя! Як можна пра-
брацца праз адны голыя 
щэйныя фармулёуж да цэ-
ласнага с1стэмнага анал1зу 
мастацкага твора! А так 
хочацца зараз падвесц! слу-

хачоу да л!таратуры не як да 
простага прыдатка пэунай 
iflsanorii, а як да феномена 
мастацтва, культуры, да 
страчанага роднага слова, 
вобраза, эпох!... 

Па-чацвёртае, на шырож 
дыяпазон лпаратурных тэм 
выдзелена м!зэрная коль-
касць гадзж для кантроль-
ных прац слухачоу (ix сачы-
неннях, вольных роздумау 
i абгрунтаваных лаг!чных тэ-
з1сах-доказау). Гэта датычыц-
ца слухачоу i вячэрняга, 
i завочнага аддзяленняу. На-
шы слухачы пав1нны прайсц|-
ся ад м!нуушчыны да су-
часнасц1, спрактыкавацца у 
H a n i c a H H i вольных тэм (а лю-
бая вольная тэма — гэта сво-
ечасовы iMnynbc, спектр поу-
ных |дэй, вобразау, розных 

эпох, сабраных у цэлым). 
Г эта — Усяслау Чарадзей, Ф . 
Скарына, М. Гусоусж, Я. Ку-
пала, Я. Колас, К. Чорны, 
П. Броука, А. Куляшоу. 
П. Панчанка, М. Танк, I. Ша-
мяк!н, I. Мележ, В. Быкау, 
У. Караткев1ч. А. Разанау, 
В. Адамчык, А. Дударау... i 
мнопя !ншыя. Ды i ni мае 
сэнс поуны дакладны пе-
paniK! Кожны вобраз — гэта 
эпоха, гэта адметнасць часу... 
А што значаць гэтыя заплана-
ваныя у навучальных планах 
8—10 тэм! Да чаго яны 
будуць прыстасаваны! Ад-
куль так! разлж! Каб пазбег-
нуць схематычнасць умо-
уных стандартау, мы абавя-
заны прапанаваць слухачам 
некапьж варыянтау тэм на 
адз!н мастацк! твор, а атры-
моуваецца лпаральна наад-
варот: уся лпаратура «змяш-
чаецца» у нейк!м адзжым 
дзесятку. I caMi мы, хочам 
гэтага щ не, абмяжоуваем 
творчыя здольнасц1 вучняу, 
заганяем ix пад стандарт..., 
а нам патрэбна жывая твор-
часць, свежая думка, поуная 
уласнае разваг! i абгрунтава-
насцЬ 

Па-пятае, лпаральна ня-
дауна на жжынерным фа-
культэце i факультэце фЬ 
з|чнага выхавання уведзены 
уступны вусны экзамен па 
беларускай мове i лпарату-
ры. Гэта, несумненна, уск-
ладняе сам змест падрыхтоу-
Ki да незапланаванага на 
пачатку года курса бела-
рускай мовы. 

Па-шостае, пад завяршэн-
не працы аддзялення бела-
рускай мовы i лпаратуры на 
ФДП закрыл! беларуска-по-
льскае аддзяленне на фша-
nariHHWM факультэце. Гэты 
нечаканы «ход» падзей мож-
на прапанаваць слухачам вы-
шэйназванага аддзялення ад-
31ны выхад: переход на 
руска-польскае, руска-бела-

рускае ц| беларускае аддзя-
ленн1. А гэта таксама не без 
праблем. 

I, нарэшце, мы хочам, каб 
лпаратура глядзелася у люс-
тра нацыянальнай культуры 
i бачыла там сваю жывую 
i рэальную выяву. I наадва-
рот — сама станав!лася пра-
удз1вым люстрам нацыяналь-
най культуры. Мы хочам, каб 
беларуская мова успрымала-
ся HauibiMi выхаванцам! не як 
сума npaBin, законау i арфа-
грам, а — як асноуны пер-
шаэлемент культуры, душа 
i волратка народа. I, у сваю 
чаргу, каб культура маулен-
ня характарызавала прыга-
жосць думж. А рэальных 
магчымасцяу, пэуных умоу 
пакуль не хапае. Таму, бяс-
спрэчна, неабходна мэтанак1-
равана вырашыць гэтыя ба-
лючыя праблемы, бо нашы 
слухачы займаюцца на фа-
культэце давузаускай падры-
xoyKi, i мы абавязаны ста-
ранна падрыхтаваць ceaix 
выхаванцау да сур езных 
кпытау. Час гэты не за 
rapaMi. Спадзяёмся, што усе 
недах опы у буду чым будуць 
выпраулены, каб, нарэшце, 
зраб1ць выбар перад ceaiM 
сумленнем. 

Хутка на аддзяленн! бела-
рускай мовы i лйтаратуры 
адбудзецца аднадзённая се-
eifl для слухачоу ycix факуль-
тэтау завочнай формы наву-
чання ФДП. Тут нашым наву-
чэнцам прадставщца магчы-
масць с!стэматызаваць свае 
веды, домыслы, развап, кан-
крэтызаваць кнуючыя пра-
блемы, выясн!ць i удаклад-
нщь пэуныя няяснасц! у вы-
сланых, правераных i ацэ-
неных кантрольных працах. 
Гэта будзе шчырая размова 
выкладчыкау са ceaiMi наву-
чэнцам!, поуная pa3Bari i на-
к!раваная на пс!халапчную 
настроенасць ceaix выхаван-
цау на сур 'ёзныя кпыты. 

А у слухачоу вячэрняй 
формы навучання ФДП за-
сталося таксама небагата 
часу да уступных экзаменау. 
Лпаральна 2-3 тыдж. Таму 
будучыя аб1турыенты ужо 
хвалююцца. I гэта натураль-
на. Бо за плячыма немалы 
цяжар ведау, асэнсаваных 
уяуленняу, усвядомленых 
думак i меркаванняу, яквя 
трэба будзе выкласц! грун-
тоуна, лапчна i эмацыяналь-
на. 

Спачатку яны, слухачы (a ix 
сёлета на аддзяленн! бела-
рускай мовы i лпаратуры 
каля 800) pa6ini выбар. Нехта 
дауно ужо вырашыу пасту-
паць ва ужверспэт, жшыя 
ж CTasini пытанне: куды кц! 
вучыцца! I таксама прыйшл! 
сюды... Наперадзе чакаецца 
складаная барацьба. Вытры-
маюць яе, будзем спадзя-
вацца, лепшыя, падрыхтава-
ныя, мэтанамраваныя хлопцы 
i дзяучаты. Яны — наша бу-
дучыня, наша надзея, наша 
апора. 

А . АСТРАВУХ, 
сакратар аддзялення бела-

рускай лпаратуры ФДП. 

Сувяз1 умацоуваюцца 
Па некальюх напрамках ажыц-

цяуляюцца у нас м1жнародныя 
cye«3i i супрацоунщтва. АдзЫ 
з ix звязаны с выкананнем 
дагзворау аб супрацоун1цтве 
з Польскай Рэспубл1кай. Ун1вер-
ciT»T рыхтуе зараз студэнтау па 
спецыяльнасцях «беларуская i 
польская мова i niraparypa», 
«руская i польская мова i 
лпаратура», на яюх навучаецца 
204 чалавекг Выкладчыю ка-
федрау польскай мовы, лпара-
туры i культуры разам з 
польсюм! калегам! распрацавал! 
неабходную вучэбна-метадыч-
ную дакументацыю, укамплекта-
Bani кабшеты. Польск1я ВНУ, 
навукова-даследчыя шстытуты i 
б|бл)ятэк1 аказал! нам дапамогу 
вучзбнай лпаратурай, якую да-
ставгу прадпрыймальжк з су-
седняй крашы Сташслау Гушча. 

Для чытання лекцый запраша-
Л1СЯ навукоуцы польск1х вну 
прафесары Зянон Урыга, Хенры-
ка Дзв1лев1ч, Лешак Бяднарчук, 
ХалЫа Бурштыньска, Ганна 
СпульнЫ i шш. 

Летась у нашым ун1верс1тэце 
па урадаваму пагадненню наву-
чаш'ся 23 грамадзяне Поль-
шчы — выпускник! 6enapycKix ni-

цэяу. У Гданьском ун1верс1тэце 
i Вышэйшай Кракаускай педага-
г1чнай школе прайшл! л!тара-
турна-Л1нгв1Стычную практику 
61 студэнт II курса ф1лфака, 
i стольк| ж студэнтау з польсюх 
ВНУ пабывал! у нас. У час ix 
завязвалкя кантакты, мацнела 
сяброуства. 

Друг) наю'рунак супрацоунщт-
ва з замежжам абумоулены 
навуковым! сувязям! рэктарата, 
дэканата, кафедрау i асобных 
вучоных ужверспэта. Амаль усе 
факультэты маюць дагаворы аб 
супрацоун1цтве з замежным| 
ВНУ. Праведзены шэраг канфе-
рэнцый, с!мпоз1умау i «круглых 
сталоу», у HKix прымал! удзел 
вучоныя з Полыичы, ЗША, |ншых 
кра!н. 

Некаторыя нашы вучоныя i 
студэнты удзельн1чал1 у М1жна-
родных канферэнцыях i семжа-
рах, дзе выступал! э дакладамi. 
Так, дацэнт кафедры усеагуль-
най ricjopwi Т. А. Бадзюкова 
зрабша даклад на тэму «Стан 
даследаванняу па г!сторы1 пауд-
нёва-усходн1х абласцей II Рэчы 
Паспал1тай» у Беластоку, прафе-, 
cap П. У. Сцяцко i да-
цэнт К. I. Лецка выступал! 

з дакладам! на тэму «Польска-
усходнеславянсюя моуныя куль-
турныя сувязЬ). 

Удзельн|чал| у м1жнародных 
канферэнцыях i актыуна высту-
пал! таксама I. Д. Разенфельд, 
С. С. Ануфрык, I. В. Гушчын, 
дацэнты I. А. Фёдарау, С. В. Па-
луцкая. А. М. Нечухрын, 
В. В. Швед, В. Ц. Леанавец, 
студэнты А. В. Джумкова, I. I. 
Баинаров|ч i !ншыя. 

Некаторыя нашы вучоныя апу-
6niKaBani у замежных выданиях 
вын!к1 ceaix навуковых даслед-
ванняу. Так, прафесар А. I. Вас-
кабоеу змясц|у артыкул у часош-
се «Б1я1нжынерыя» (Гермашя). 
1м нап1саны тэзкы на кангрэс па 
6iHT3XHanorii «А31Я i xiMifl» (Ki-
тай). Прафесар I. Д. Разенфельд 
апублжавау артыкул у зборн1ку 
матэрыялау семшара м|жнарод-
нага цэнтра ужвератэцк!» вы-
кладчыкау яурэйскай цыв1Л1за-
цьп (1зра1ль), прафесар В. А. 
Струк, дацэнты В. A. Jliena, 
А. П. Сямашка, Ю. М. Рычкоу 
у зборн1ку дакладау XIV Еура-
пейскай крышталаграфЛ у Амс-
тэрдаме i г. д. 

Свае даследаванш у зборн1ку 
«Наш радавод» лмжнароднай 
канферэнцы! «Царква i культура 

народау Вллжага княства П\-
тоускага i Eenapyci 13— 
п. 20 стст», якая праходзша 
мжулагодняй восенню у Гродне, 
апублжавал! вучоныя Швейца-
ры!, Англм, Польшчы, Л|твы, 
Украшы. 

Трэц1 нак|рунак нашай работы 
звязаны са стварэннем з дапамо-
гай замежных партнёрау адука-
цыйных устаноу у сферы малога 
бгзнесу. Эфектыуна працуе шко-
ла 6i3Hecy, вучэбны план якой 
распрацаваны сумесна са спе-
цыял!стам1 з Беластока. Выкон-
ваецца пагадненне пам1ж нашым 
ушверспэтам i навуковым! цэнт-
paMi з ЗША, i мы хутка станем 
сведкам! адкрыцця новых наву-
чальных устаноу на камерцый-
най аснове. 

Варта сказаць i яшчэ аб адным 
нак!рунку работы-супрацоунщт-
ве з ф|рмали замежных KpaiH 
у сферы камерцыйнай дзей-
насц1. Падпканы дагавор з ф|р-
май «Салярыс оптыкс» (Поль-
шча), добры я кантакты наладжа-
ны з ф1рмай «Тотус» з Беластока. 
Ужверспэт актыуна супрацоуш-
чае з цэнтрам) фатаграфм i рас-
паусюджання рэкламы «Кла-
ciK — студыа» (Польшча). Наш 
студэнцт тэатр «СТЭМ» удзель-

н|чау у прэзентацьп гэтай ф!рмы. 
Наш спартыуны клуб «Бела-

русь» i клуб «Падлессе» (Бела-
сток) працягваюць даследаванн! 
па вывучэнню функцыянальнага 
стану, статаюнетычнай ус той л i 
васц| i ф!з1чнай падрыхтаванасц! 
барцоу i лёгкаатлетау. 

Для арган!зацы! падрыхтоук! 
замежных студэнтау устаноуле-
ны кантакты з навучальным) 
цэнтрам! К!тая «Бялькерс» i «1н-
кар-вуз». 

Гэта няпоуны nepaniK усяго 
таго, што робщца у нашым 
ун1верс!тэце. Справы iuini б на-
многа лепш, Kani б мы не 
адчувал! недахопу сродкау. Вось 
чаму ун!верс!тэт выйшау з хада-
тайнщтвам перад м!н!стэрствам 
аб дадатковым выдзяпенн! 6ю-
джэтных сродкау на пашырэнне 
навуковага супрацоунщтва з iH-
шым| Kpa iHaMi . На гэтыя мэты 
будуць адпускацца i грошы, 
заробленыя ад камерцыйнай 
дзейнасц!. Усё гэта дазв'ол!ць 
нам лепш аргажзаваць падрых-
тоуку спецыялктау высокай ква-
Л1ф1кацы1, як!Я патрэбны сёння 
нашай суверэннай Eenapyci. 

Л. ЯРУНЦАВА, 
супрацоушк аддзела марке-

тингу, м1жнародных сувязяу i 
права. 

* 
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На вучонай радзе 
ужверсггэта 

Амалъ acadicrae 
Усведамляю, што жаль аб мжулым ёсць доля пэунага 

узросту. I усё ж, нават рызыкуючы здацца старой 
i безнадзейна выкшутай з часу, хачу падзялщца ceaiM 
настальпчным роздумам аб тым, што зжкла з нашага жыцця, 
з надзеяй на тое, што — хто ведае!! — гэта можа аказацца 
успамжам пра будучае. 

Першыя гады маёй працы 
ва ушвератэце прыйшлгся на 
той час, яю цяпер называюць 
часам застою. I дз$на, яюм{ 
ярк!м1, щкавым1 был1 гэтыя 
гады! Магчыма, менав1та таму, 
што усё тады было наюравана 
на падауленне жывой думю, 
жывога слова, але жыццё 
бурл1ва кшела. Штогод вясной 

вулщы горада у час на-
цыянальных святау. Xi6a гэта 
не цудоуна? А славу ты 
«СТЭМ», на выступленш яко-
га па-ранейшаму не могуць 
папасщ усе, хто пажадае?! 
I наогул — xi6a вы хочаце 
заставщь кагосыц жыць щка-
вым жыццём? Хай кожны сам 
вынаходзщь, як рэал1заваць 

Успамшы 
пра будучае 

праводзшся Дш факультэтау, 
сярэдзша навучальнага года 
адзначалася «прысвячэннем 
у студэнты» — святам перша-
курснжау; каля кожнага нова-
га выпуску факультэцмх на-
сценгазет зб1рауся натоуп 
чытачоу. I КОЛЬК! выдумк1, 
кольм вясёлых жартау i вост-
рых сатырычных намёкау 
змяшчалася у гэтых студэнц-
Kix «капуснжах» i вечарах! 
Для ycix нас, выкладчыкау 
i таг^часных студэнтау, гэтыя 
вечары, выпуск1 насценгазет 
не оьин «мерапрыбмствам1», 
яюя, як можа здацца цяпе-
рашжм маладым, праводзиюя 
«дзеля галачю», пад пшьным 
наглядам парткама. Не, гэта 
быу спосаб супрацьстаяння 
аф1ёзму тагачаснага жыцця, 
спосаб захаваць жывую душу 
у мёртвым царстве застою. 
Таму i сягоння з т а и м 
светлым пачуццём успамша-
юцца мне, ды i не толью мне, 
вечары «прысвячэння у сту-
дэнты» на матэматычным i ф ь 
з1чным факультэтах, не кажу-
чы у ж о пра родны фитфак. 
А тое свята студэнцкага жыц-
ця у Палацы «Юнацтва», кал1 
перад перапоуненай залай 
npaftm.ii праграмы «прысвя-
чэнняу» _ ycix факультэтау?! 
Xi6a можна забыць гэта 
адчувайне маладосщ, радас-
най творчасцд студэнцкага 
брацтва, якое паспытал1 у той 
вечар усе, каму пашчасл1в1ла-
ся nanacLii у гэтую залу? 

Хтосьщ можа мне пярэчыць: 
«Аб чым Вы сумуеце? Усё 
гэта ёсць i сягоння. Хочуць 
факультэты праводзщь «прыс-
вячэнш» — праводзяць, як ра-
oini гэта (pieiKi, ricTopbiKi, 
факультэт ф!звыхавання. I за-
хавау жа пачфак свой славуты 
струнны аркестр. I новыя 
традыцьп узшкаюць — пагля-
дзще, як цжава жывуць сту-
дэнты факультэта беларускай 
ф т а л о г п i культуры: ствары.гп 
фальклорны ансамбль, выхо-
дзяць са ceaiMi праграмам1 на 

свой творчы патэнцыял!» 
Усё прашльна, i з гэтым1 

пярэчанням! уяуных апанен-
тау цяжка не згадзщца. Але 
чаму ж тады з таюм жалем 
успамшаецца мшулае? Не 
адразу знайшоуся адказ. 
А потым узншла такая аса-
цыяцыя: як пасля распаду 
былога Саюза усе рэспублш 
разышшнся па ceaix суве-
рэнных «кватэрах», так i у нас 
ва ушверстоце у апошшя 
гады цжавае жыццё щзе 
дзесьщ на асобных факультэ-
тах, а вось адчування У т -
верс!тэта як агульнага Дому, 
сапрауды Альма Матер, якое 
так звязвала, аб ядноувала 
нас ycix раней, Kaai «прысвя-
чэнн1 у студэнты» праводзий-
ся на конкурснай аснове, кал! 
кожны факультэт раушва 
прыглядауся да таго, што 
цжавага i новага прыдумал! 
«суседзЬ>, гэтага адчування 
сягоння, на жаль, няма. 

М!ж тым, на мой погляд, 
гэтае адчуванне Ушверсггэ-
та — агульнага Дому, Ся-
м 'i — неабходна кожнаму з 
нас. Таму што Ушвератэт — 
гэта не вывеска, не сцены, гэта 
LUTOCbui большае, што хутчэй 
можна абазначыць TaKiMi непа-
пул яр ным1 сягоння словам!, 
як «Дух», «Душа». I, думаю, 
мённа сягоння, у эпоху ка-
мерцыял1зацьп усяго навокал, 
гэты ушверстоцю дух, пат-
рэбны нам нават больш, чым 
раней. 

Шчыра прызнацца, я велыш 
асцерагаюся, што мае розду-
мы будуць успрыняты як залш 
«рэашмаваць» старыя формы 
жыцця — былыя насценгазе-
ты, мшулыя вечары прыс-
вячэння. Не, я цудоуна разу-
мею, што новы час нараджае 
новыя necHi. Мэта мая шшая: 
хацелася б, каб гэтая заметка 
стала пачаткам агульнай раз-
мовы аб тым, як зрабшь наш 
вуз Ужвератэтам, Альма Ма-
тер. 

Т. АУТУХОВ1Ч, 
дацэнт кафедры рускай 

i замежнай штаратуры. 

Адбылося чарговае пасяД-
жэнне Вучонай рады ужвер-
атэ та . 

Заслужена справаздача аб 
с1стэме павышэння квал1ф-
жацьм i мерах па яе удаска-
наленню, з якой в ы с т у т у 
першы прарэктар А . I . Васка-
боеу. Адзначалася , шт& на 
сённяшж дзень магчымасф 
нашых выкладчыкау планава 
паехаць у тую ц1 ж ш у ю 
установу былога Саюза i 
навучыцца у буйных навуко-
уцау ui педагогау зводзяцца 
амаль што да нуля. Па-
першае, гэта звязана з тым, 
што зараз камандз|ровачныя 
расходы работжкау , HaKipa-
ваных на павышэнне квал^ф-
|кацьн, выплочваюцца на 
працягу усяго перыяду пад-
рыхтоук1, а не месяца, як гэта 
было раней. Па-другое, апла-
та стажыровак iдзе за кошт 
камандзйровачнага фонда . 
А на сённяшн1 дзень c y T K i у 
гасцжщы абыходзяцца 3000 

руб. Таму шэраг мерапрыем-
ствау на павышэнню квал1ф-
iKau,bii трэба праводз1ць са-
мастойна ва уласнай устано-
ве. 

Вучоная рада заслухала 
таксама справаздачу дацэнта 
кафедры псторьм Бела-
р у а Э. С. Я р м у а к а аб рабоце 
вучэбна-метадычнага аддзе-
ла. Было адзначана, что 
аб 'ём выдадзенай лпарату-
ры у 1992 г. склау 306 ул1ко-
ва-выдавецк|х аркушау. На 
1993 г. запланавана выдаць 
больш 310. Распрацаваны 
больш масштабны план, яю 
уключае падрыхтоуку ма-
н а г р а ф т тэкстау лекцый, 
тэрм1налаг1чнай л1таратуры, 
навуковых зборн1кау. У тым 
л т у — тэксты лекцый па 
ф|ласофИ, гкторы1 Беларус! , 
руска-беларуск1я слоун1к1 
(ф|з1чны i юрыдычны) , шэраг 
новых падручн1кау i 1нш. 

Вучоная рада разгледзела 
i жшыя nbiTaHHi. 

Л. НАВ1ЦКАЯ 

% И" % * 

I Чарговы Bi3iT | 
I навукоуцау са ЗША I 

и* * 

Н- Як i планавалася яшчэ у касфычнжу, у час 
* першага Bi3iTy навукоуцау са З Ш А , нядауна 
Н- прэз1дэнт цэнтра развщця прадпрыймаль-
^ нщтва г. Чыкага Рэндз) Роллшсон i дырэктар 

М1жнароднага кампэта малога б<знесу, 
прафесар ушверспэта г. Дайтон Эу-
ген Г. Гамолка зноу стал! нашым1 гасцямК 
Яны прыехал1, каб прадоужыць работу па 
адкрыцц1 у Гродне Беларуска-амерыканс-
кага Вышэишага б1знес-каледжа. 

На гэты раз госц1 сустрэл|ся з Ki-
раун1цтвам ун1верспэта, першым намесн1-
кам старшын! аблвыканкама Калацэ-
ем М. Я., са старшынёй гарвыканкама 
Домашам С. М., старшынёй гандлёвай 
палаты, з прадпрыймальнжам!, прафе-
сарска-выкладчыцюм саставам будучага 
б|знес-каледжа. 

Эуген Г. Гамолка прачытау лекцыю для 
студэнтау I курса факультэта правазнауства 
i выкладчыкау бонес-каледжа на тэму 
падрыхтоую кадрау KipayHiKoy для сферы 
прадрыймальнщтва, 6i3Hecy i фшансау. 

Насычанай была i культурная праграма 
Bi3iTy. Дацэнт кафедры сусветнай культуры 
Бяспамятных М. М. пазнаём|у гасцей са 
славутасцямй горада. 

— Да прыезду гасцей павжен быу быць 
гатовы устаноучы дагавор па адкрыцц1 
б|'знес-каледжа,— зазначае загадчык ад-
дзела маркетынга, м!жнаролных сувязяу i 
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права Белавусау А. Л. .— Але, як кажуць, 
першы блж комам. План атрымауся не 
3yciM удалы. I Рэндз1 Роллшсон дапамог 
дапрацаваць яго, азначыу тыя юруню, па 
як1х трэба працаваць. ён зазначыу, што 
адкрыццё б1знес-каледжа у верасн! нерэ-
альна. У першую чаргу таму, што няма 
падрыхтаваных кадрау, яюя магл1 б весц* 
занятк1, не адпрацавана да канца навучаль-
ная праграма i не знойдзены крынщы яе 
фжансавання. Дарэчы, зараз у З Ш А 
шукаюць гэтыя крынщы. 

А пакуль на гэты раз госф са З Ш А 
прывезл1 многа лпаратуры па маркетыкгу, 
менеджменту, прадпрыймальнщтву, кам-
п 'ютарныя праграмы, фарбы, паперу 
i многае шшае, неабходнае для навучальна-
га працэс^. 

Навукоуцы са З Ш А згодны чытаць наву-
чальныя курсы, аказваць матэрыяльную 
i жшую дапамогу, якая неабходна для 
адкрыцця i работы б^знес-каледжа. У oni-
жэишы час амерыканск1я госц1 прапанавал! 

Hieepci-
айтонск1 

нажраваць некальк! выкладчыкау 
тэта для навучання у 1лжойсж i , . 
ун1веоспэты, а з нашага боку патрабуецца 
дапрацаваць навучальную праграму б1знес-
каледжа. 

Наступны Bi3iT навукоуцау (Л З Ш А запла-
наваны на май. 

Л. Н1КАЛАЕВА. 

На здымках: сустрэча у 
старшьж1 Гродзенскага гар-
выканкама С. М. Домаша ; 
Эуген Г. Гамолка са сту-
дэнтам! юрыдычнага факуль-
тэта. 

Фатальный даты 
Напалеон нарадз1уся у 1760 

годзе. 
Птлер нарадз1уся у 1889 го-

дзе. 
Розжца у 129 гадоу. 
Напалеон прыйшоу у Вену 

у 1809 годзе. 
Птлер прыйшоу у Вену у 

1938 годзе. 
Рознща у 129 гадоу. 
Напалеон прыйшоу да улады 

у 1804 годзе. 
Птлер прыйшоу да улады 

у 1933 годзе. 
Рознща у 129 гадоу. 
Напалеон напау на Рас1ю 

у 1912 годзе. 
Птлер напау на Paciio у 

1941 годзе. 
Розн1ца у 129 гадоу. 
Напалеон прайграу вайну у 

1816 годзе. 
Птлер прайграу вайну у 

194S годзе. 
Рознща у 129 гадоу. 
Абодва напал| на Paciio, Kani 

iM было па S2 гады. 
Абодва прайграл! вайну, Kani 

iM было па S6 гадоу. 

Лшкольн стау Прэз1дэнтам 
ЗША у 1860 годзе. 

Кенэдз! стау Прэз^энтам 
ЗША у 1860 годзе. 

Рознща у 100 гадоу. 
Абодва был! забпы у пятнщу. 
Абодва был! заботы у пры-

сутнасц1 жонак. 
Пераемн|кам /Инкольна пасля 

забоиства стау Джонсан. 
Пераемжкам Кенэдз! пасля 

забоиства стау Джонсан. 

Джонсан, яю заняу пасаду , 
Шнкольна, нарадз1уся у 1808 го-
дзе. 

Джонсан, як| заняу пасаду 
Кенэдз!, нарадзгрся у 1908 годзе. 

Рознща у 100 гадоу. 
Забойца ЛЫкольна — Уше — 

нарадз1уся у 1829 годзе. 
Забойца Кенэдз! — Ос-

вальд — нарадз1уся у 1929 го-
дзе. 

Рознща у 100 гадоу. 
Абодва забойцы был! забпы 

fls суда. 
Сакратар Лжкольна па проз-

в̂ шчу Кенэдз! настойл!ва paiy не 
хадзщь у тэатр у вечар за-
бой ства. 

Сакратар Кенэдз! па проз-
вучу Лжкольн таксама настой-
вау на адмене паездк: у Да л а с 

Падрыхтавау Ю. ШАСТАК. 



У anouiHi час у наша жыццё увайшло мноствэ новых слоу 
i паняццяу (ycix, зразумела, не пералйчыш). I сярод ix таюя як 
«палпычная культура*, «пстарычиая культура». I Kani з першим мы 
больш-менш знаемы, то другое ланяцце нават сярод спецыяяктау-
псторыкау не можа не выклжаць самыя разнастайныя пытаиш. 
Галоунае сярод ix: што такое «гктарычная культура» i яюя аднооны 
яна мае да кожиага з нас? 

Як з 'явшася у навуцы гэтае 
ланяцце! Сваю першую фарму-
лёуку яно атрымалз у большасц! 
кравн Еуропы у пачажу XX 
стагоддзя. Вялжую цжавасць да 
гктарычнай культуры спецыялк-
ты праяулял) таксама ад разу 
пасля закаичэни» другой сусвет-
най ванны. Цялер ва yciM свеце 
адбываецца ковы усллеск yeari 
да предмету i лрыроды гкта-
рычнай культуры. 

Сёння у тэорьй i практыцы 
ужываюцца у асноуным два 
паияцц| гктарычнай культуры. 
У гершым выпади у пстарычиая 
культура — гэта прынятая у гра-
мадстве сукупиасць каштоунас-
цей i узорау паводз!н, зЪязаиых 
з пазнаннем i як бы «перажы-
ваннем» мшулага азначанай са-
цыяльнай групай, а таксама 
прымяненнем набытых, дзякую-
чы гэтаму, гктарычных ведау 
у працэсе асэнсавання сучаснасц! 
i будучыж. 

Зраб|ушы лэуны акцэит на 
сацыяльны, грамадск! аспект 
гктарычнай культуры, а перш за 
усё ён акрэсл!вае яе уэровень, 
мы не сцвярджаф/b, што нельга 
гаварыць аб шдыЫдуальнай ric-
тарычнай культуры канкрэтнага 
палкыка, скажем, Льва Caneri, 
шсьменжка Увадз1М|ра Каратке-
Bi4a Ц) мастака Mixaina Сзвщка-
га. I усё-таю, гктарычная культу-
ра — гэта заусёды э ява са-
цыяльная, грамадская, хоць, бе-
зумоуна, яна i не выклжае 
ceaix Ыдыв|дуальных ацэнак, не-
пауторнасш погпядау i каларыту. 

Аднак звернем увагу да вы-
шэйзгаданага паняцця, а канк-
рэтна да TaKix яе эпементау як 
каштоунасц! i узоры паводзш. 
Гаворачы аб каштоунасцях, мы 
маем на увазе, перш за усё, 
узровень пстарычнага мыслен-
ня, характэрнага да дадзенага 
грамадства Ц1 сацыяльнай групы, 
у адносжах да гктарычнай пра-
уды, дынам1зму бачання сённяш-
няй грамадскай скуацьи, крыты-
цызму i г. д. Гэта якраз тыя 
каштоунасц!, яюя характэрны 
для сучаснай навуковай культу-
ры. Што датычыцца да так 
званай папулкцкай культуры, то 
яна больш за усё цэжць экзоты-
ку ц| забауныя сюжэты у псто-
рьн. Але у канчатковым вытку 
гэтыя плыж перакананы у тым, 
што гкторыя нечаму вучыць, 
выконваючы канкрэтныя дыдак-
тычныя функцьы. 

3 вызначаным! кашгоунасцялм 
звязаны узоры паводз!н. Тут 
размова !дзе аб працэсе пазнан-
ня, перажывання, a K a n i хочаце, 
i суперажывання i практычнага 
прымянення пстарычных ведау. 
Звычайна вызначаюць дзевяць 
асноуных адзнак ц1 прыкмет у гэ-
тых паводз!нах: добрасумлен-
насць, аб 'ектыунасць, памяр-
коунасць у ацэнках, настрое-
насць на разумение i паразу-
менне, тэарэтычная падрыхтава-
насць, рацыянашзм, крытыцызм, 
«глабальнасць» мыслення i па-
мяркоуны скептыцызм. 

Гаворачы аб навуковых пады-
ходах у сферы гктарычнай куль-
туры, нельга не сказаць аб так 

званых М1фалапчных падыхо-
дах. Для людзей, яюя aneni-
руюць «атзгорыямг М1фау, мжу-
лае — гэта не столью прадмет 
зацжауленасц!, кольк! веры. Тут 
iMi улгчваецца тое, што зна-
ходзщца у згодзе з ix асабктым 
бачаннем свету, жыцця, а ад-
сюль гарачае ймкиение выдаваць 
пажаданае за сапрауднасць. Таю 
ладыход характэрны пры ацэнцы 
аутарау тых Ц1 жшых канцэлцый: 
адным ёсць вера, друпм — 
няма. М|фалапчная гкторыя мае 
характар надзвычай эмацыяна-
льны, а таму э цяжкасцю ладда-
ецца ацэнкам розуму. 

Пам1ж падыходам) навуковы-
Mi i м1фалаг!чным! кнуе мноства 
паняццяу прамежкавых, прычым 
нязвыкла цяжюх для клаафнса-
цы!. Неабходна памятаць аб тым, 
што у жыцц! навуковыя падыхо-
ды не аддзелены так званай 

ютайсхай сцяной ад ладыходау 
М1фалапчньп. Кавука разб^вае 
м!фы, але часам! сама ix стварае. 
1накш кажучы, элементы м>фа-
лапчнага мьклення можна знай-
сц| i у людзей, як!я стаяць на 
навуковых паэщыях i наадварот: 
элементы навук! — у м|фалапч-
кым мысленж. 

Kani мы гаворым пра мадэл1 
i узоры лаводз!н, яюя звязаны 
з пазнаннем, перажываннем i 
выкарыстаннем гктарычных ве-
дау, то маем на увазе не толью 
пытанн! глабальныя, тэарэтыч-

ныя, але i таюя, як веданне (ц| 
няаеданне) гктарычнай тэрм!на-
norii, умение {ц| няуменне) 
крытычна падыходзщь да гкта-
рычных крынщ, бачанне (ц! 
нябачанне) рэлжтау мжулага 
у сучасным жыцц! i г. д. Азиача-
ная акоёма мае аднос!ны да 
гктарычнай культуры i патрабуе 
бопьшай, чым раней, yeari да 
сябе з боку даследчыкау. 

Настулным элементам гкта-
рычнай культуры, акрамя мадэ-
ляу i узорау паводз!н, з 'яу-
ляюцца канкрэтныя праявы яе 
кнавания. Тут маюцца на увазе 
звестю аб мшупым, што зна-
ходзяцца Ц1 знаходзшкя у гра-
мадскйм звароце, запканыя на 
магн1тнай, фота i к!настужцы. 
Сюды адносяцца таксама матэ-
рыялы бйл1ятэк i apxieay, леташ-
сы, xponiKi, сучасныя навуковыя 
працы, навукова-папулярныя кж-
ri, школьныя i вузауск!я падруч-
HiKi, мастацкая, мемуарная лпа-
ратура, пубшцыстыка. Вял1кую 
ролю у якасц! паказчыка i сты-
мулятара развщця Г1старычнай 
культуры адыгрывае жывапк, 
а таксама вусныя традыцьп i ле-
генды. Асобиа трэба сказаць пра 
дакумектальныя крын!цы, а так-
сама noMHiKi гкторы! культуры. 
1х вызначэнне, ахова i даступ-
насць з 'яуляюцца важнай рысай 
сучаснай гктарычнай культуры. 

Зразумела, што назваць усе 
праявы i паказчыю гктарычнай 
культуры немагчыма. 3 iMi мы 
сустракаемся усюды, дзе фарм1-
руецца г|старычная свядомасць, 
якая праяуляецца не тольк! 
у гктарычных дзеяннях, a i 
у сямейным, грамадскш жыцц|, 
абрадах, музыцы, рэл1Г1Йных ве-
раваннях i г. д. ВялЫя магчы-
масц| закладзены у складанн! 
сямейных радаводау. 

Частка помнгкау гктарычнаи 
культуры з даужх часоу была 
предметам гктарычных даследа-
ванняу. Сярэдневечиым! xponi-
кам|, як npaBina, займаюцца 
крын|цазнауцы, г!сторыяй гкта-
рычнай навую — гкторыяграфы, 
падручн1кам! — выкладчыю ric-
Topui, навукоуцы, дыдактык), 
гктарычным! аповесцям! i рама-
нам1 — г1сторык1 лкаратуры. гк-
тарычным) жывапкам! — мас-
тацтвазнауцы, гкторык! мастацт-
ва i г. д. У сувяз! з гэтым узн!кае 
пытанне, а у якой меры да-
следчык гйстарычнай культуры 
можа уварвацца у недаследчыц-
кае поле названых дысцыллш! 
У пошуках адказу на гэта пы-
танне неабходна зауважыць, што 
у гэтых напрамках гктарычнай 
творчасц! даследаванн! право-
дзяцца з пазщыи вызначаных, 
зразумела са зместам асноунай 
дысцыпл1ны. Напрыклад, дас-
ледчык гктарычнай культуры, 
яю цтав|цца праблемай чытання 
людзьм! гктарычных рама-
нау У. Караткев1ча, н! у яюм разе 
не адн1ме хлеб у гкторыка 
лпаратуры, ён, наадварот, толью 

пашырыць i пагл^6>ць нашы 
веды па гэтан тэмашци. Так!м 
чынам адбь:заецца узаемаузба-
гачэнне навук!. ! галоунае тут не 
тое, хто ккую д<>1сцыпя!ну лрад-
стауляе, а у якой меры кожны 
з даследчыкау змог паиырыць 
свае уяуленн! у спецыф!чных для 
гктарычнай культуры пробле-
мах. 

Праявы гктарычнай культу-
ры — самыя разнастайныя. Най-
больш тыповыя, раслаусюджа-
ныя сярод ix—адлюстраванне на 
ycix дасягальиых да запку срод-
ках, а таксама У чалавечай 
памяц!, мшулых падзей; выяу-
пенне i захаванне гктарычных 
дакументау, ахова помЫкау гк-
торы! i культуры, правядзение 
гктарычных даспедаванняу, ук-
лючаючы лакальныя Ц1 рзпяналь-
ны я {у нас гэта называецца 

гктарычнае крынвцазнауства); 
прапаганда гктарычных ведау. 
Адным з важных паказчыкау 
гктарычнай культуры з 'яупяец-
ца удзельная вага KHir па псто-
ры1 сярод агульнай масы друка-
ваных выданняу. На жаль, мы не 
маем тут дакладнай статыстыю 
(гэта было б цжава), але знаём-
ства з тым, што ёсць на палщах 
нашых кнкарняу i б!бл!ятэк, не 
радуе. Тое ж самае можна 
сказаць пра пстарычную пе-
рыёдыку. У Benapyci яе пра-
ктычмэ дагэтуль не было. I таму 
зразумела тое нецярпенне, з 
як!м мы чакаем нумароу аБела-
рускага пстарычнага часопка». 
Вельмз цжава было б ведаць, яю 
працэнт i яюя сацыяльныя колы 
з 'яуляюцца чытачам! пстарыч-
ных творау-

Адзначаючы выхаванне i iH-
шыя сацыяльныя функцы! гкто-
ры!, мы не дабшкя такой 
колькасцв гадз1н па гкторы! 
у планах навучання у сярэдняй 
школе, якая задавальняла б 
патрэбы грамадства, i зразуме-
ла, што гэта у першую чаргу 
адносщца да выкладання гкто-
ры! Benapyci. Суверэжтэт, сап-
раудная незалежнасць Рэспублн 
Ki Беларусь вылучаюць у складзе 

arym-кых праблем выкладячня 
гктарычных дысцыплж яи загад 
нумар адз!н стварэкне яе прг 
удзшам гкторы!. На пад ставе 
якой канцэлцьм! Тольк! нацыя-
нальнай! Але дзе f тамм разе не 
тольк! агульнапстарычнае мыс-
пение, гктарычная культура i 
наогул навука! I яшчэ, не можа 
быць лоунай i гграудзкай гкто-
рыя Senapyci без паглыбленага 
паралельнагг вьшучэння разам 
з ёй I >сторыi яе суседзяу — 
славянских кра!н Польшчы, Pacii, 
Украины, таксама Прыбалтыю. 
Гэта мояса быць асобны курс лад 
назван Гкторыя нашых сусе-
дзяу». Я не бачу и> навуковасц!. 
Hi гктарычнай культуры у су-
джэннях на узроунв: лакольк! 
немал: PaciB i Польшча не бачьш! 
гкторы! Senapyci, то i мы зараз 
не зауважаем. 

Пстарычиая культура як пра-
блема мае ке тольк! тэарэтычны, 
але i лрактычкы аспект, у тым 
л!ку прымяняецца да школы, да 
выкладчыкау гкторы!. 3 прычы-
ны крызку у гктарычнай навуцы, 
увядзення у грамадск! абарот 
моцна пал!тызаванан гктарыч-
най шфармацьн, змены канцэл-
цый, школьных праграм i пад-
ручнжау мног1я выкладчык! гк-
торы! аказалкя у стане разгуб-
пенасц!.- як быць, як працаваць! 
I па-старому нельга, а па-новаму 
цяжка. Часам можна чуць i так!я 
суджэнЫ сярод выкладчыкау: 
навукоуцы пав!нны даспедаваць 
мйнулае, спрачацца, а наша 
справа простая — давайце нам 
новыя праграмы, падручнж!, 
метадычныя дапаможшю — i мы 
будзем выкладаць. Зразумела, 
лопка у TaKix разважаннях ёсць, 
але чалавек, тым больш на-
стаунЫ, валодаючы гктарычнай 
культурай, не зможа быць бяз-
думным праваднжом праз r i cTO-

рыю пал!тычных поглядау новага 
к|раун!цтва. Розум i сэрца пста-
рычна культурных людзей, мне 
здаецца, не пагодзяцца з любым 
манапал13мам у навуцы з наяу-

касцю тольк! адной-адзЫай кан-
цэлцы!, якая зацверджана у са-
мых высоких !нстанцыях, i якая 
выключав, як у недалёк!м м!ну-
лым, ллюрал!зм |д»й. альтэрна-
тыунасць падыходау. 

Апрауданым i заслугоуваю-
чым yeari шляхам далуч>мч« 
моладз! да гктарычнай ч^льтуры 
з 'яуляецца усё бол«.ш практы-
куемае на Захадзе выклэдаине 
ужо f сярэдняй школе гкто-
рыяграф!* як гкторы! гктарыч-
най навук!. Дарэчы, гэтую дыс-
цыплжу у якасц! спецкурса вось 
ужо год я выкладзю у Гродзенс-
кай школе-г!мназ!<. Вынж! гэтай 
работы сёння даюц» плен. I г!м-
назкты не топьк! знаем яцца 
з прадстаунгкам! высокай гкта-
рычнай культуры, ix працам!, 
канцэпцыям), але i маюць магчы-
масць знайсц! адказы на мнопя 
пытанн!, як!я ix хвалююць. На-
лрыклад, лазнаёмпгшыся з 
асноуным! налрамкам! дзяржау-
най лалкыю у галше гктарычнай 
адукацы! на працягу стагоддзяу, 
яны разумеюць, чаму на змену 
падручижу па гкторы! СССР 
прыйшоу новы — «История Оте-
чества». Сёння з явшкя i новыя 
падручн1К1 па ricropui Benapyci, 
але чаму у ix няма гкторыягра-
ф|чнай частк!, у якой было 
б напкана, ян вывучалася гэтая 
дысцыплша раней, чаму зараз аб 
мжулым мы думаем жакш, на 
яюя крыжцы мы спасылаемся 
i гэтак далей. Вось у мяне 
падручнш Дзмкрыя 1лавайскага 
для старэйшых класау рускай 
пмназн выпуску (не паверь^це!) 
18/0 года. Дык вось, нягледзячы 
на шматлжую крытыку на праця-
гу звыш стагоддзя у адрас 
аутара за афщыяльна-манарх!ч-
ны налрамак падручн!ка, ён мае 
не талью грунтоунае абасна-
ванне канцэпцы! падручн!ка, але 
i, што aca6niea цжава, г!сто-
рыяграф!чную частку, у якой 
даецца не тольк! каротю нарыс 
ricropbii г!старычнай навук! у Pa-
cii, але ! асноуная б!бл!яграф1я 
яе. Гэта, кал| хочаце, : праграма 
для самастойных заняткау па 
гкторы!. Не усё кепска, што 
быпо некал1. 

Зразумела, што мною был! 
закрануты толью некаторыя тэа-
рэтычныя i практычныя пытанн! 
праблемы «Пстарычиая культу-
ра». Сур ёзная размова пра 
месца яе у нашым жыцц! яшчэ 
тольк! пачынаецца. 

На фотаконкурс 

Жывая сувязь пакаленняу. . . 

Фота У. CAPOKIHA. 
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