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РАЗ МО ВА 
ПА СУТ НАС ЦI

«Бе ла рус кая на ву ка па-

ста ян на сiл ку ец ца з края-

знаў чых кры нiц. На пра ця гу 

ўсёй гiс то рыi На цы я наль-

най ака дэ мii на вук усе гу-

ма нi тар ныя да сле да ван нi па 

гiс то рыi, куль ту ры, фальк ло-

ры, эт на гра фii i мно гiх iн шых 

ас пек тах, з якiх скла да ец ца 

аб лiч ча на ро да, грун ту юц-

ца ме на вi та на края знаў-

чых кры нi цах, — пад крэс лiў 

на ад крыц цi фо ру му ды-

рэк тар Цэнт ра да сле да-

ван няў бе ла рус кай куль-

ту ры, мо вы i лi та ра ту ры 

НАН Бе ла ру сi Аляк сандр 

ЛА КОТ КА. — Усё гэ та кла-

дзец ца ў скар бон ку на ву ко-

ва га края знаў ства i пра цуе 

на роск вiт i раз вiц цё на шай 

дзяр жа вы».

За апош нiя сто га доў у 

края знаў чым кi рун ку ў Бе ла-

ру сi бы ло зроб ле на ня ма ла. 

Так, ужо да па чат ку 1928 го-

да ў Бе ла ру сi прай шло два 

ўсе бе ла рус кiя з'ез ды края-

знаў цаў i дзей нi ча ла больш 

за 300 края знаў чых ар га нi-

за цый, пра ца ваў шэ раг края-

знаў чых му зе яў. Стар шы ня 

ГА «Бе ла рус кi фонд куль-

ту ры» Та дэ вуш Стру жэц кi 

пры га даў iн шыя зна ка выя 

па дзеi i фак ты: у 1965 го дзе 

бы ло ство ра на Бе ла рус кае 

доб ра ах вот нае та ва рыст-

ва ахо вы пом нi каў гiс то рыi 

i куль ту ры, ак ты вiс ты яко га 

пры пад трым цы мяс цо вых 

ор га наў ула ды ад кры лi ка ля 

800 на род ных ме ма ры яль-

ных му зе яў i па ко яў; у дру гой 

па ло ве 1980-х з iнi цы я ты вы 

Нi ла Гi ле вi ча бы ло за сна ва-

на Та ва рыст ва бе ла рус кай 

мо вы iмя Фран цыс ка Ска ры-

ны; у гэ ты ж час НАН Бе ла-

ру сi пад рых та ва ла i вы да ла 

шэ раг края знаў чых эн цык-

ла пе дыч ных вы дан няў; на 

пра ця гу 1985—2005 га доў 

быў па спя хо ва рэа лi за ва ны, 

на пэў на, са мы маш таб ны 

дзяр жаў ны i гра мад скi края-

знаў чы пра ект — вый шла ў 

свет 146-том ная гiс та рыч-

на-да ку мен таль ная хро нi ка 

«Па мяць»; у 1998 го дзе бы-

ла ар га нi за ва на ўсе бе ла рус-

кая ту рыс тыч на-края знаў чая 

экс пе ды цыя «Наш край»...

Вель мi важ на, што до-

свед i тра ды цыi па пя рэд нi-

каў ак тыў на пра цяг ва юць 

сён няш нiя да след чы кi, руп-

лiў цы края знаў ча га ру ху з 

усiх рэ гi ё наў. На прык лад, 

дзя ку ю чы пра цы вi лей-

скiх края знаў цаў на ча ле 

з Анато лем Ро га чам у ра ё-

не з'я вi ла ся ка ля двух дзя-

сят каў па мят ных зна каў 

i ме ма ры яль ных до шак, 

бы ла ўша на ва ная па мяць 

знiк лых вё сак (а iх на Вi-

лей шчы не за апош нiя паў-

ста год дзя ста ла аж но 253); 

Ва лян цi на Лог вiн скла ла 

мяс цо вую эн цык ла пе дыю 

бы лых вё сак Асi по вiц ка га 

ра ё на «Не знi кай, мая вё-

сач ка»; Тац ця на Ка на пац-

кая з Лу нiн ца вы да ла сем 

края знаў чых кнiг се рыi «Лу-

нi нец кая па мяць» — змяс-

тоў ных i цi ка вых да дат каў 

да ра ён  най эн цык ла пе дыi 

«Па мяць», а Ар кадзь Пад-

лiп скi з Вi цеб ска — 10 кнiг 

се рыi «Бiя гра фiя вi цеб ска га 

до ма» пра цi ка выя бу дын кi 

i па мят ныя ад ра сы род на га 

го ра да. І гэ ты пе ра лiк апан-

та ных лю дзей i здзейс не ных 

iмi спраў мож на пра цяг ваць 

вель мi доў га.

Зрэш ты, у тым i ад мет-

насць рэс пуб лi кан ска га 

края знаў ча га фо ру му, што 

пра мо вы тут га ва ры лi не па-

боч ныя на зi раль нi кi, а са мi 

ак ты вiс ты, прак ты кi края-

знаў ча га ру ху. Згад ва лi пра 

вы бiт ных асоб ма лой ра дзi-

мы — ад сла ву та га ака дэ мi-

ка Яў хi ма Кар ска га да са ма-

быт най мас тач кi Нi ны Бо хан, 

рэ дак та ра га зе ты «Бе ла рус-

кая спра ва» Але ся Вiль чыц-

ка га, кi раў нi ка слуц кiх млы-

ноў у га ды НЭ Па куп ца Гут-

цай та, пер ша га глы боц ка га 

края знаў ца Ген ры ка Вiнь чу i 

мно гiх iн шых. Ра бi лi ак цэн ты 

на асоб ных эпi зо дах гiс то рыi 

i рас каз ва лi пра маш таб ныя 

пра ек ты, якiя ўда ло ся рэа-

лi за ваць. Дзя лi лi ся на пра-

цоў ка мi ў вы ву чэн нi ма тэ-

ры яль ных i не ма тэ ры яль ных 

аб' ек таў гiс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны: ся дзiб ных 

комп лек саў, пар каў, кры-

нiц i рэк, па гор каў, род ных 

вё сак, асоб ных пло шчаў i 

ву лiц, а так са ма ста ра жыт-

най бат лей кi i су час на га 

стрыт-ар ту, разь бяр ства па 

дрэ ве, ільна вод ства, ткац-

тва, пча ляр ства, ган чар на га 

май стэр ства i на ват пер нi ка-

ва га про мыс лу. Вы хо дзя чы 

за ме жы гiс то рыi i эт на гра-

фii, за кра на лi пы тан нi эка-

ло гii, геа гра фii, лi та ра ту ры, 

раз вiц ця ту рыс тыч на га па-

тэн цы я лу рэ гi ё наў, па тры я-

тыч на га вы ха ван ня, рэ кан-

струк цыi тра ды цый праз 

твор часць... Сло вам, раз на-

стай насць iн та рэ саў удзель-

нi каў фо ру му пры му сi ла па-

шка да ваць толь кi пра ад но: 

што нель га раз дзя лiц ца на 

мност ва час так, па бы ваць 

ад на ча со ва на ча ты рох сек-

цы ях i школь най кан фе рэн-

цыi ды аса бiс та па слу хаць 

усе дак ла ды, аб мер ка ван нi 

i дыс ку сii.

МЫ З БУ ДУ ЧЫ НI
Ка жуць, уся кая спра-

ва жы вая, ка лi яна цi ка вая 

дзе цям i мо ла дзi. Яскравы 

до каз гэ та га мы ўба чы лi i 

на фо ру ме. Па-пер шае, на 

сек цыi «Края знаў ства ў ву-

чэб на-вы ха ваў чым пра цэ се 

ўста ноў аду ка цыi», дзе пе-

да го гi дзя лi лi ся кан крэт ным 

до све дам, як за цi ка вiць 

школь нi каў i сту дэн таў гiс то-

ры яй i геа гра фi яй, куль ту рай 

i тра ды цы я мi ма лой ра дзi мы 

(тут, як па каз вае прак ты ка, 

спра цоў ва юць са мыя роз-

ныя спо са бы: му зей ныя за-

ня ткi i ўдзел у рэ кан струк цыi 

ма тэ ры яль ных ды не ма тэ-

ры яль ных аб' ек таў спад чы-

ны, по шу ка выя экс пе ды цыi i 

су мес нае скла дан не ле та пi-

су сва ёй вёс кi цi го ра да, рас-

пра цоў ка iн тэр нэт-пра ек таў i 

квэс таў, твор чыя кон кур сы, 

у тым лi ку з удзе лам баць-

коў, i шмат iн шых за ха даў, 

якiя пры дум ля юць i рэа лi зу-

юць на стаў нi кi). А па-дру гое, 

на ўпрост у му зей ных ка лi-

до рах.

Ме на вi та тут мы па зна ё-

мi лi ся, ба дай, з са мым юным 

удзель нi кам края знаў ча га 

фо ру му — Мац ве ем Ма-

ка рэ вi чам, якi ву чыц ца ў 

чац вёр тым кла се ся рэд няй 

шко лы № 3 Стоўб цаў. На 

фо рум ён пры вёз да сле да-

ван не пра ве ка выя дрэ вы 

Стаўб цоў шчы ны, тэ му яко га 

пад ка за ла яму ма цi — на-

стаў нi ца па чат ко вых кла саў 

Тац ця на Вац ла ваў на. Хлоп-

чык з за хап лен нем ус па мi-

нае, як ма ма пра па на ва ла 

да знац ца, коль кi ж га доў 

ста ро му ду бу i пар ку ў па-

сёл ку Школь ны, дзе за ха ва-

лi ся рэшт кi бы лой ся дзi бы 

шля хец ка га ро ду Лен скiх; 

як пры яз джа лi на ву коў цы 

з Ака дэ мii на вук, аб мя ра лi 

дрэ вы, бра лi ўзо ры кер ну i 

на зва лi пры блiз ны ўзрост 

пар ку — 135 га доў. «А ду-

бу, па на шых раз лi ках, яшчэ 

больш — 170 га доў, але дак-

лад на ска заць нель га, бо 

ўнут ры дрэ ва вя лiз нае дуп-

ло вы шы нёй 3 мет ры i шы-

ры нёй ка ля 1,5 мет ра. Ця пер 

у нас мэ та — каб гэ тыя дрэ-

вы на бы лi ста тус пом нi каў 

пры ро ды мяс цо ва га зна чэн-

ня», — рас каз вае Тац ця на 

Ма ка рэ вiч. А Мац вей за не-

каль кi хвi лiн па спя вае пе ра-

ка заць нам гiс то рыю кас цё-

ла ў Школь ным i па хва лiц ца 

здым ка мi з тэ ле фо на, дзе 

вi даць, як ста ры дуб ледзь ве 

ад бы ма юць пяць ча ла век...

Сту дэн ты По лац ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 

ўра зi лi су час ным па ды хо дам 

да вы ву чэн ня спад чы ны. Хi-

ба маг ло га доў двац цаць 

та му ка му-не будзь з края-

знаў цаў прый сцi ў га ла ву 

да сле да ваць ген дар ныя 

ас пек ты шкод най ма гii ў на-

род най куль ту ры бе ла ру саў 

Па дзвiн ня? А Iры на Бон дар 

пра вя ла ра бо ту ме на вi та ў 

гэ тым кi рун ку i вы клi ка ла 

на сту дэнц кай кан фе рэн цыi 

«Мо ладзь i края знаў ства» 

шчы рую за цi каў ле насць. На-

огул пя цёр ка сту дэн таў з по-

лац ка га гiст фа ка рас пра ца-

ва ла вель мi цi ка выя i не звы-

чай ныя тэ мы: Ган на Баб ко ва 

рас ка за ла пра дзi ка рос лыя 

рас лi ны ў ку паль скай аб рад-

нас цi бе ла ру саў Па дзвiн ня, 

iх сiм во лi ку i ры ту аль ныя 

функ цыi; Дзя нiс Жу каў пра-

ана лi за ваў воб раз чор та ў 

мi фа ла гiч ных уяў лен нях 

на шых су час нi каў, Юрый 

Згiр скi да сле да ваў «жыц цё 

за Поль шчай» па ўспа мi нах 

вяс ко ва га на сель нiц тва Док-

шыц кай гмi ны, а На стас ся 

Цы ган ко ва пра дэ ман стра-

ва ла, якiм па спя хо вым мо-

жа быць вы ву чэн не ка лян-

дар най аб ра да вас цi, ка лi за 

края знаў чую спра ву твор ча 

i ста ран на бя рэц ца фальк-

лор ны гурт «Вар ган».

— Ча го мы ча ка ем ад 

фо ру му? — пе ра пыт вае за 

ўсiх Дзя нiс Жу каў. — Па-

гля дзець, што гэ та на огул 

за пля цоў ка, як яна пра цуе. 

Бо нам ёсць што ска заць, i 

ка лi гэ та бу дзе ак ту аль на, то 

вы ка жам свае мер ка ван нi.

За ўва жым: на пры кан цы 

фо ру му ўсе ра бо ты «по лац-

ка га дэ сан ту» ма дэ ра тар 

сту дэнц кай кан фе рэн цыi 

«Мо ладзь i края знаў ства» 

зга да ла як глы бо кiя i яр кiя. 

Спа дзя ём ся, роз ныя па ка-

лен нi да след чы каў на сам-

рэч па чу лi i за цi ка вi лi ад но 

ад на го.

ЧАС АБ НАЎ ЛЯЦЬ 
«ПА МЯЦЬ»

Пад вод зя чы вы нi кi кон-

кур су края знаў чых вы дан-

няў за 2017—2019 га ды, 

ар га нi за та ры ста ра лi ся не 

абы сцi ўва гай са праў ды вар-

тыя ра бо ты, якiх ака за ла ся 

вя лi кае мност ва, — та му ў 

лi ку пе ра мож цаў i дып ла-

ман таў у роз ных на мi на цы ях 

не каль кi дзя сят каў ча ла век, 

а так са ма ўста но вы куль ту-

ры, аду ка цыi, iн фар ма цыi 

i на ву кi. Гран-пры i маг чы-

масць вы дан ня кнi гi за кошт 

дзяр жа вы атры маў Iгар Пра-

ка по вiч — вя до мы на ўсю 

кра i ну ўра джэ нец Па стаў, 

пiсь мен нiк, ге ог раф, края-

зна вец i пе да гог, вы нi кам 

руп лi вай пра цы яко га ста-

лi ўжо 45 кнiг края знаў чай 

тэ ма ты кi. I хоць аса бiс та 

пе ра мож ца вiн ша ван няў не 

па чуў, па коль кi зна хо дзiў ся ў 

шпi та лi, ка ле гi i ад на дум цы 

за воч на вi та лi яго ны ты тул 

шчы ры мi ава цы я мi.

Па вы нi ках на сы ча най 

пра цы тэ ма тыч ных сек цый 

удзель нi кi фо ру му вы лу чы лi 

шэ раг пра па ноў на перс пек-

ты ву. Ад на з iх, якая паў та-

ра ла ся най больш час та, — 

не аб ход насць пе ра вы дан ня 

ле та пi су бе ла рус кiх га ра доў 

i ра ё наў «Па мяць». Ма тэ ры-

я лы для збор нi ка збi ра лi ся 

яшчэ ў 90-я га ды мi ну ла-

га ста год дзя, i з та го ча су 

мяс цо выя края знаў цы i на-

ву коў цы на за па сi лi шмат 

но вай iн фар ма цыi. Так са ма 

боль шасць края знаў цаў па-

цвер дзi ла, што на спе ла не-

аб ход насць ства рыць рэс-

пуб лi кан скае края знаў чае 

та ва рыст ва, якое аб' яд ноў-

ва ла б усе iнi цы я ты вы i аказ-

ва ла ме та дыч ную да па мо гу 

рэ гi ё нам. Гэ тыя мер ка ван нi, 

да рэ чы, увай шлi ў вы нi ко-

вую рэ за лю цыю фо ру му, 

так са ма як iдэя вы дан ня 

«Эн цык ла пе дыi края знаў цаў 

Бе ла ру сi» (яе ўжо ўхва лi ла 

вы да вец тва «Бе ла рус кая 

Эн цык ла пе дыя iмя Пет ру ся 

Броў кi») i пра па но ва ла дзiць 

рэс пуб лi кан скi фо рум не ра-

дзей чым раз на два га ды 

i аба вяз ко ва за пра шаць на 

яго не толь кi ай чын ных да-

след чы каў, але i ды яс па ры, 

бе ла ру саў за меж жа, мно гiя 

з якiх вя дуць ак тыў ную края-

знаў чую дзей насць.

Ся род iн шых гу ча лi 

прось бы да Мi нiс тэр ства 

iн фар ма цыi — па шы рыць 

iн фар ма цый ную пад трым ку 

края знаў ства на ўсiх уз роў-

нях, у пры ват нас цi, ства рыць 

у ра ён ных СМI па ста ян ную 

руб ры ку па края знаў чай 

тэ ма ты цы, да Мi нiс тэр ства 

аду ка цыi — увес цi на пе да га-

гiч ных спе цы яль нас цях курс 

«ме то ды ка края знаў ства», 

каб бу ду чыя на стаў нi кi ўжо 

ме лi ўяў лен не, як ар га нi за-

ваць гэ ту ра бо ту на мес цы. 

Але най больш удзель нi кi га-

ва ры лi пра важ насць та кiх 

су стрэч. «Дзя куй за рас ко шу 

края знаў чых ста сун каў!» — 

эма цы я наль на рэ зю ма ва ла 

агуль ныя ўра жан нi лаў рэат-

ка кон кур су края знаў чых вы-

дан няў Тац ця на Ка на пац кая 

з Лу нiн ца.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

I Рэс пуб лi кан скi края знаў чы фо рум 
стаў квiн тэ сен цы яй гэ тых па няц цяў

Ша на ваць сваёШа на ваць сваё

З
ВЫШ 230 удзель нi каў з усёй кра i ны — су пра цоў-

нi кi ўста ноў куль ту ры, аду ка цыi i на ву кi, края знаў-

цы-ама та ры, жур на лiс ты, пiсь мен нi кi, на ву чэн цы 

школь ных i сту дэнц кiх гурт коў, прад стаў нi кi дзяр жаў-

ных ве дам стваў i гра мад скiх ар га нi за цый. 220 ра бот — 

прэ тэн дэн ты на ўзна га ро ды ў сямі на мi на цы ях кон кур су 

края знаў чых вы дан няў за 2017—2019 га ды i маш таб ная 

вы стаў ка гiс то ры ка-края знаў чай лi та ра ту ры, у тым лi ку 

з фон даў На цы я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi. У мi ну лую 

пят нi цу ў ста лi цы прай шоў I Рэс пуб лi кан скi края знаў-

чы фо рум, зла джа ны На цы я наль ным гiс та рыч ным му-

зе ем i Бе ла рус кiм фон дам куль ту ры пра пад трым цы 

мi нiс тэр стваў куль ту ры, аду ка цыi i iн фар ма цыi, Са ю-

за пiсь мен нi каў i Вы да вец ка га до ма «Звяз да». Ме ра-

прыем  ства, якое мож на без пе ра боль шан няў на зваць 

доў га ча ка ным, ста ла но вай, важ най i вель мi па трэб най 

пля цоў кай для дыя ло гу ад на дум цаў, аб ме ну во пы там 

i iдэ я мi, аб мер ка ван ня праб лем i перс пек тыў ай чын на-

га края знаў ства — або, па вод ле трап на га вы зна чэн ня 

пiсь мен нi ка Ана то ля Бу тэ вi ча, лан цуж ка «края знаў ства, 

ра дзi маз наў ства i ра дзi ма люб ства».

РА ДЗI МАЗ НАЎ СТВА 
I РА ДЗI МА ЛЮБ СТВА


