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НОВЫ ФАРМАТ:
iнфармацыя змяняе свет

У

ЖО нiкога не здзiўляюць электронныя
кнiгi i базы даных, Zoom-канферэнцыi,
вiртуальныя музейныя экспазiцыi i экскурсii.
Дзякуючы дапоўненай рэальнасцi ствараюцца
макеты разбураных замкаў i палацаў. Гiсторыкi
аб'ядноўваюцца з айцiшнiкамi, каб ствараць новыя
прадукты, якiя могуць выкарыстоўвацца ў музеях,
у адукацыйным працэсе, у турызме. QR-коды
i мабiльныя праграмы дапамагаюць турыстам
больш даведацца пра пэўныя гiстарычныя аб'екты.
Асобныя рэсурсы змяшчаюць фатаграфii помнiкаў, сядзiб, палацаў, старых могiлак, успамiны сведкаў падзей,
аўдыя- i вiдэазапiсы, на якiх бабулькi спяваюць народныя
песнi, «занатавана» iх традыцыйная гаворка. Праз сецiва
можна весцi пошук блiзкiх, там з'яўляюцца спiсы герояў i
ахвяр вайны, рэпрэсаваных асоб. Аблiчбоўваюцца архiвы,
слоўнiкi, карты i нават фальклорныя бабiнныя запiсы, якiя
старанна збiралiся беларускiмi вучонымi-фалькларыстамi.
Бясспрэчна, новыя тэхналогii спрыяюць таму, што ў сучаснiкаў расце цiкавасць да гiсторыi i культуры сваёй краiны.
Але як яшчэ яны могуць змяняць асяроддзе i нас самiх? I як
не заблытацца ў такiм масiве iнфармацыi?

З 2004 года дзейнiчае беларуская «Вiкiпедыя», ужо створаны дзясяткi тысяч артыкулаў. Вiртуальная прастора папаўняецца матэрыяламi, прысвечанымi гiстарычным падзеям i выдатным асобам нашай краiны, але наколькi можна
давяраць iнфармацыi з сецiва? Iнтэрнэт дае магчымасць
выказвацца ўсiм. У вынiку даволi часта размываюцца межы
памiж экспертнымi i неэкспертнымi ведамi.
Праб ле ма яшчэ i ў тым, што на пi са ны ама та рам
інтэрнэт-артыкул, у якiм iнфармацыя можа падавацца
фрагментарна, з акцэнтамi на нейкiх «смажаных» дэталях, а то i зусiм скажацца, часта набiрае больш праглядаў
i «лайкаў», чым тэкст, прысвечаны гэтай жа тэме, але
зроблены прафесiйным гiс торыкам. I трэба ўжо падумаць пра тое, як абаранiць (а можа, i накiраваць) дзяцей
i моладзь, якiя адказы на пытаннi, звязаныя з гiс торыяй,
шукаюць у iнтэрнэце. Сёння беларускiя ВНУ i iнстыту ты
Нацыянальнай акадэмii навук выдаюць вялiкую колькасць
кнiг i маюць свае электронныя рэсурсы, але трэба яшчэ
шмат шчыраваць над тым, каб яны былi запатрабаваныя

 Магчымасцi

«Нацыяналка» прапануе...
Больш за чатыры тысячы нумароў часопiсаў, што выходзiлi ў мiжваенныя гады, сталi даступныя анлайн. Нацыянальная бiблiятэка
Беларусi запрашае пазнаёмiцца з iмi на сваiм рэсурсе.
Сёння ў электроннай калекцыi «Беларуская лiтаратурная спадчына. Часопiсы
1919—1939 гадоў» змешчана 270 найменняў перыядычных выданняў, што выходзiлi
на тэрыторыi БССР i Заходняй Беларусi.
Сярод iх — «Нёман», «Маладняк», «Узвышша», «Наш край», «Мас тацтва i рэвалюцыя», «Працаўнiк асветы», «Штэрн»,
«Рунь», «Полымя», «Заходняя Беларусь»,
«Беларускi летапiс», Znicz, выданнi для дзяцей, моладзi i жанчын.
Калi пагартаць адсканiраваныя старонкi,
можна адчуць, чым жылi нашы папярэднiкi,
якiя тэмы хвалявалi маладых лiтаратараў,
вакол якiх выданняў яны гуртавалiся. Вы
даведаецеся, як развiвалася прамысловасць, якiмi прыладамi i тэхнiкай карысталiся сяляне, наколькi шырокi быў краязнаўчы рух, калi па вулiцах Мiнска пабеглi першыя трамваi, як выглядаў Дом
урада i як будаваўся студэнцкi гарадок БДУ, якiя святы i як адзначалi, з
якiмi цацкамi гулялi малыя ў дзiцячых садках, як жанчыны змагалiся за
свае правы, чым швейная фабрыка «Кастрычнiк» уражвала замежную
дэлегацыю, як працавалi лiкпункты, што адказвалi за лiквiдацыю непiсьменнасцi, якую касметыку i iншыя тавары можна было набыць, якое ў тыя
часы было надвор'е i многае iншае.
Вялiкая ўвага ўдзялялася ў тагачаснай
прэсе дзецям i моладзi. Абмяркоўвалiся
школьныя праграмы, настаўнiкi дзялiлiся
сваiмi напрацоўкамi i прапановамi, узнiмалi пытаннi аб тым, якой павiнна быць вучэбная праграма, не забывалiся не толькi
на палiтычнае, але i на палавое выхаванне
падлеткаў. Дзяцей прывучалi да сацыяльна
адказнай працы, дзейнiчала многа гурткоў.
Дарослыя нават хвалявалiся, цi не перагружаны малыя рознымi карыснымi заняткамi.
У той час актыўна развiваўся стаханаўскi
рух, але з публiкацый вынiкае, што ўдарна
людзi працавалi не толькi за iдэю: у 1930-я
гады найлепшыя работнiкi атрымлiвалi грашовыя прэмii i рэчавыя ўзнагароды (гэта
магло быць палiто, мэбля, швейная машынка). Былi свае стымулы i ў школьнiкаў — напрыклад, мне сустрэўся здымак, на якiм пiянерку за выдатную вучобу каталi на самалёце.
Электронная калекцыя часопiсаў вартая ўвагi ўсiх, хто цiкавiцца гiсторыяй, культурай, эканомiкай, медыцынай, а таксама карысная супрацоўнiкам
архiваў i музеяў, краязнаўцам, настаўнiкам.
Для зручнасцi карыстальнiкаў выданнi падаюцца па прадметных рубрыках:
«Адукацыя i выхаванне», «Ахова здароўя
i медыцынскiя навукi», «Краязнаўства»,
«Палiтыка i грамадства», «Эканомiка»,
«Статыстыка» , «Сельская гаспадарка»,
«Мастацтва» i iншыя. Часопiсы, прысвечаныя лiтаратуры i лiтаратуразнаўству,
знаходзяцца ў розных раздзелах у залежнасцi ад таго, дзе яны выдавалiся: на
тэрыторыi Заходняй Беларусi, у БССР цi
за мяжой.

ў карыс тальнiкаў i, самае галоўнае, каб да iх звярталiся
педагогi i вучнi.
Тэхналогii мяняюць погляд на гiсторыю, на метады даследаванняў i прэзентацыi даных. Сёння ўжо гавораць пра
з'яўленне новай дысцыплiны — лiчбавай гiсторыi. Сучасныя
магчымасцi, калi можна аналiзаваць вялiкiя аб'ёмы iнфармацыi, дазваляюць убачыць нешта большае, чаго не заўважалi раней, глядзець на праблемы глабальна, вызначаць
пэўныя заканамернасцi ў развiццi чалавецтва.
За мяжой ужо вядуцца дыскусii пра лiчбавую гiсторыю.
Адна з iх звязана з даступнасцю iнфармацыi. Вялiкая колькасць персанальных звестак знаходзiцца ў архiвах, але
што будзе, калi гэтыя даныя будуць пераведзены ў лiчбу i
выкладзены ў сецiва? Як абаранiцца чалавеку, якi жадае
застацца незаўважаным у гiсторыi, не хоча, каб звесткi пра
яго сваякоў трапiлi ў агульны доступ, як рэалiзаваць права
на забыццё? Шмат пытанняў i наконт таго, як iнтэрпрэтаваць новыя веды i працаваць з крынiцамi, вызначаць, якiя
з iх прыдатныя для аналiзу.


Iнiцыятыва

Як змянiць жыццё
i захаваць
гiстарычныя аб'екты?

Не абы яка выя i твор чыя
жыха ры Брэс та шу ка юць
но выя шля хi за ха ван ня i
папулярызацыi спадчыны.
Грамадскiя арганiзацыi ствараюць новыя прадукты i сэрвiсы, звязаныя з гiсторыяй,
культурай горада, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым
лiку ў турыстычнай галiне i ў
сферы адукацыi. Яны ж ладзяць гарадскiя фестывалi
ды iншыя мерапрыемствы.
Нават на суботнiкi гараджане збiраюцца дзякуючы iнтэрнэту — iнiцыятыва сфармiравалася вакол навiннага
партала. Так, бернардынскi
манастыр, што знаходзiцца
на тэрыторыi Брэсцкай крэпас цi, быў абне се ны агароджай, каля яго паставiлi
шыльду.
Абуджаць любоў да роднага
горада дапамагаюць экскурсii.
Мясцовыя даследчыкi распрацоўваюць новыя маршруты. Напрыклад, адзiн з iх прысвечаны
гарадской спадчыне 30-х гадоў
мiнулага стагоддзя. Валанцёры
iнiцыятывы «Брэсцкi канструктывiзм» iнвентарызавалi больш
за сто аб'ектаў, пабудаваных у
горадзе ў мiжваенныя гады, стварылi анлайн-базу даных, нанеслi
аб'екты на карту i склалі даведнiк па архiтэктуры Брэста гэтага перыяду. У вынiку мясцовыя
жыхары сталi цiкавiцца такiмi
аб'ектамi, больш ашчадна да iх
ставiцца i клапацiцца пра тое, як
iх захаваць.
Новыя, сучасныя фарматы накшталт хакатонаў дапамагаюць
прыцягнуць аўдыторыю, з якой
не так проста працаваць, — моладзь.
«Мы ствараем пляцоўкi i праекты, дзе ўзаемадзейнiчаюць прадстаўнiкi розных структур: грамадскiх арганiзацый, медыя, бiзнесу,
мясцовых улад. Гэта спроба выбудаваць дыялог, абмеркаваць
сумесны кiрунак дзейнасцi», —
дзелiцца намеснiк дырэк тара
фон ду «Раз вiц цё Брэсц кай
крэпасцi» Алiна ДЗЕРАВЯНКА.
Актывiсты далучаюцца да даследаванняў, працуюць у расiйскiх
архiвах, а здабытай iнфармацыяй

Вiртуальнае падарожжа
па Брэсцкай крэпасцi.

дзеляцца з супрацоўнiкамi Брэсцкага мемарыяльнага комплексу i
размяшчаюць яе ў сецiве.
Менавiта ў Брэсце былi прыду ма ны пра ек ты, якiм ня ма
аналагаў. Новыя прадукты ўзнiклi на стыку розных дысцыплiн, у
тым лiку мас тацтва i сучасных
тэх на ло гiй. На асно ве ар хiўных дакументаў быў створаны
аў ды яс пек такль-гiд, пры свеча ны тра гiч най па дзеi Дру гой
сусветнай вайны — знiшчэнню
брэсц кай яў рэй скай аб шчы ны
(у той час яна налiчвала больш
за 20 тысяч чалавек). Дзякуючы
спецыяльнай мабiльнай праграме турыст арыентуецца па карце, на якую нане се ны аб'ек ты
яў рэй скай спад чы ны цi звя заныя з ва ен най гiс то ры яй, што
захавалiся да нашага часу, а ў
навушнiках чуе галасы з мiнула га. Аўды яс пек такль ство раны на аснове ўспамiнаў рэальных сведак падзей, яго агучылi
прафе сiй ныя ак цё ры. Ле тась
праект Brest Stories Guide быў
прызнаны адным з найлепшых
пад час кон кур су «Спад чы на ў
дзеяннi», якi праводзiў ICOMOS
(Міжнародны савет па захаванні
помнікаў і славутасцяў).
Сёння брас таўчане ак тыўна
працуюць з дапоўненай рэальнасцю, спрабуюць стварыць макеты
манастыроў сярэдневяковага горада. Дзякуючы новым тэхналогiям, можна будзе гуляць па сучасным горадзе i бачыць, як ён

выглядаў у папярэднiя стагоддзi.
Мясцовы дабрачынны Фонд
развiцця Брэсцкай крэпасцi таксама запрашае ў вiртуальнае падарожжа па аб'ектах фартыфiкацыi
ХIХ стагоддзя, дзе звычайна не
водзяць турыстаў. Матэрыялы для
вiртуальнага падарожжа па Брэсцкай крэпасцi падрыхтаваныя з выкарыстаннем архiўных звестак.
Клапоцяцца ў рэгiёне i пра захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны — на спецыяльным iнфармацыйным партале
размяшчаюць запiсы, якiя збiраюць на Палессi. Так фарміруецца
карта дыялектаў.
Ак ты вiс ты ўпэўнены: на ват
тым аб'ектам, якiя сёння малавядомыя i занядбаныя, таму што на
iх не хапае грошай, можна дапамагчы — варта толькi прыцягнуць
да iх больш увагi за кошт простых прадук таў. Ужо створаныя
каляндар i турыстычны маршрут
па малавядомых сядзiбах i аб'ектах Брэсцкай вобласцi.
Пастаянная прысутнасць у сацыяльных сетках дазваляе фармiраваць супольнасць людзей, неабыякавых да гарадской спадчыны.
Грамадскiя арганiзацыi шукаюць новыя шляхi прыцягнення рэсурсаў для таго, каб здзяйсняць
добрыя справы. Гэта можа быць,
напрыклад, краўдфандынг цi супрацоўнiцтва з бiзнес-структурамi, калi пэўны працэнт ад продажу тавараў i паслуг адлiчваецца
на культурныя праекты.

