
9 кастрычніка 2019 г. СВЕТАГЛЯД 9

За ня ткі стар та ва лі 

2 каст рыч ні ка 1944 го да і 

ла дзі лі ся на ба зе мін скіх 

школ № 13 і № 35 з пер-

шы мі 30 сту дэн та мі (а ў 

кан цы 1950-х га доў на фа-

куль тэ це на ву ча ла ся ўжо 

больш чым 200 сту дэн таў). 

Ся род пер шых вы клад чы-

каў біб лі я тэч на га фа куль-

тэ та — ле ген дар ныя Іо сіф 

Сі ма ноў скі, які ўзна ча ліў 

ка фед ру і кі ра ваў ёю на 

пра ця гу дзе вя ці га доў, 

быў пер шым дэ ка нам біб-

лі я тэч на га фа куль тэ та, 

і Ні на Ва та цы. Іх мож на 

раз гле дзець на фа та гра-

фіі, да та ва най 1947 го дам, 

зной дзе най у ар хі ве фа-

куль тэ та.

— 75 га доў на зад быў 

па кла дзе ны па ча так пра-

фе сій най біб лі я тэч най 

аду ка цыі Бе ла ру сі, на гад-

вае пра рэк тар па на ву ко-

вай ра бо це БДУ КіМ Вік тар 

Язы ко віч. — За гэ тыя га-

ды біб лі я тэч ны фа куль тэт 

атры маў моц нае раз віц-

цё. Пад рых та ва ны ты ся-

чы вы со ка ква лі фі ка ва ных 

спе цы я ліс таў для біб лі я тэч най сіс-

тэ мы на шай кра і ны і за меж жа.

Ад сюль вый шлі та кія мэт ры біб-

лі я тэч най спра вы, як Ва сіль Ля-

вон чы каў, Лі лія Дзя меш ка, Ні на 

Ляй ко, Соф'я Паў ла ва, Мі ка лай 

Яцэ віч... Ра ман Ма туль скі прай шоў 

усе сту пе ні ўні вер сі тэц кай біб лі я-

тэч най лес ві цы, у лю тым 1998 го да 

быў пры зна ча ны на па са ду дэ ка на, 

сён ня з асаб лі вай цеп лы нёй вы-

каз ва ец ца пра аль ма-ма тар:

— Ад на ча со ва з юбі ле ем род-

на га фа куль тэ та і ў мя не зна мя-

наль ная да та: 40 га доў та му 

я стаў сту дэн там Мінск ага 

ін сты ту та куль ту ры фа куль-

тэ та біб лі я тэ каз наў ства і 

біб лі яг ра фіі. Зда ец ца, мі-

ну ла не со рак га доў, а ча-

ты ры, і зу сім ня даў на Эду-

ард Мі хай ла віч Краў чэ ня 

пры маў у мя не да ку мен ты. 

Да рэ чы, гэ ты ча ла век ады-

граў клю ча вую ро лю ў ма ім 

жыц ці, та му што я вы бі раў, 

ку ды іс ці: у Мінск ці ў Кі еў. 

Краў чэ ня ска заў, што трэ ба 

ў Мінск. Со рак га доў та му 

дэ кан Ула дзі мір Аў ра ма віч 

Фа мін уру чыў нам сту дэнц-

кія бі ле ты. Мне па шан ца-

ва ла: лек цыі чы таў пер шы 

сту дэнт з пер ша га на бо ру ў 

1944 го дзе — Аляк сандр Фі-

лі па віч Га лу за, ле ген дар ная 

асо ба. Ён рас каз ваў, як пра хо дзі лі 

пер шыя за ня ткі ў той час у раз-

бу ра ным Мін ску: больш раз бі ра лі 

за ва лы, а сне да лі ад ной цы гар кай. 

За ня ткі па бе ла рус кай мо ве пра во-

дзі ла Ве ра Ада мо віч, жон ка вя до-

ма га пісь мен ні ка. Усе гэ тыя асо бы 

ства ра лі біб лі я тэч ную аду ка цыю.

— За час іс на ван ня фа куль тэ-

та бы ло пад рых та ва на больш чым 

16 ты сяч спе цы я ліс таў для біб лі я-

тэч най і му зей най спра вы, — га во-

рыць дэ кан фа куль тэ та ін фар ма-

цый на-да ку мент ных ка му ні ка цый 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў Юлія 

Гал коў ская.

Раз віц цё біб лі я тэч на-ін фар ма-

цый най і му зей най аду ка цыі, удас-

ка на лен не прак тыч най дзей нас ці 

ў су вя зі з па трэ ба мі іна ва цый най 

эка но мі кі, па вы шэн не кан ку рэн-

та здоль нас ці біб лі я тэч на га спе-

цы я ліс та — за да чы сён няш ня га 

ча су. Кро кам да іх вы ра шэн ня 

ста ла ня даў няя між на род ная на-

ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 

«Біб лі я тэ кі і му зеі ў су час ным 

аду ка цый ным і са цы я куль тур ным 

ася род дзі: збе ра жэн не тра ды цый 

і перс пек ты вы раз віц ця». Удзел у 

ёй узя лі больш чым 140 прад стаў-

ні коў кра ін бліз ка га і да лё ка га за-

меж жа: Ра сіі, Укра і ны, ЗША, Поль-

шчы, Азер бай джа на. У фо ку се 

ака за лі ся пы тан ні транс фар ма цыі 

кніж ніц і му зе яў у ліч ба вую эпо ху 

і ства рэн ня но ва га аб ліч ча кніж-

ні цы — шмат функ цы я наль на га 

цэнт ра, так са ма аб мяр коў ва ла ся 

праб ле ма жыц ця здоль нас ці кніж-

ніц ва ўмо вах па на ван ня ін тэр нэ ту. 

Біб лі я тэ кі му сяць мя няц ца ра зам 

са све там і зна хо дзіць спо са бы 

вы кон ваць свае мі сі ён ныя за да чы, 

пе ра ка на ны і Ра ман Ма туль скі. Ён 

пра па нуе пе ра асэн са ваць воб раз 

су час на га біб лі я тэ ка ра і па раў-

ноў вае та го са... скрып кай: «Без 

скрып кі не маг чы ма ўя віць сім фа-

ніч ны ар кестр. Пер шая скрып ка ў 

ар кест ры іг рае вы ключ на па но тах, 

не ад сту піць ні на ёту ад пар ты-

ту ры. Не маг чы ма ўя віць, што яна 

па мы лі ла ся і сфаль шы ві ла. Гэ та 

на ша кла січ ная біб лі я тэ ка і біб лі я-

тэ кар. Ён сфар мі ра ваў ся ў ХІХ ста-

год дзі. У та кую біб лі я тэ ку трэ ба 

бы ло пры хо дзіць у па рад ным кас-

цю ме. Гэ тыя кніж ні цы пе ра сту пі лі 

праз ста год дзі».

Ёсць і та кая скрып ка, якая іг рае 

ў рэ ста ра нах, на ву лі цы. Скры па чу 

не па трэб ны но ты — ён ку ра жыц-

ца. Яму не заў сё ды апла дзі ру юць, 

як пер шай скрып цы. Але ці менш у 

яго слу ха чоў, чым у скрып кі, якая 

іг рае ў ар кест ры? Гэ та біб лі я тэ кар, 

які меў толь кі па чат ко вую аду ка-

цыю, але той, які ства рыў асно ву 

для су час най кніж ні цы, пра во дзіць 

па ра лель Ра ман Ма туль скі: «Ва-

не са Мэй — скры пач ка, кам па зі-

тар, спя вач ка, ха рэо граф... Іг рае 

па но тах, але вы ключ на без нот 

на па мяць. Нам па трэб на Ва не са 

Мэй — той спе цы я ліст, які бу дзе 

ве даць смарт-фар ма ты, усе пра ві-

лы біб лі яг ра фіч на га апі сан ня, усе 

сіс тэ мы кла сі фі ка цыі на па мяць, 

ва ло даць ін тэр нэт-тэх на ло гі я мі, 

ве даць n-ную коль касць за меж ных 

моў і ра біць гэ та лёг ка, як Ва не са 

Мэй».

На тал ля СВЯТ ЛО ВА.

Кніж ні цаКніж ні ца

Раз гляд ва ю чы даў ней шыя фо та здым-

кі з вы ява мі ста ра жыт ных хра маў, па-

ла цаў, зна ё мых мяс цін, мы ча сам ні-

бы рэ бус раз гад ва ем, ла ма ю чы га ла ву 

над пы тан нем: што ця пер зна хо дзіц-

ца на мес цы, якое тра пі ла ў аб' ек тыў 

фа то гра фа сто і бо лей га доў та му? 

Але ма ла хто за дум ва ец ца пра аў та ра 

здым ка. Ды і рэд ка на якім фо та ёсць 

аў тар скі ка пі райт. Слын на му на ўвесь 

свет май стру фа та гра фіі Яну Бул га ку ў 

гэ тым сэн се па шчас ці ла, хоць шчас це 

гэ та ён ства рыў сам сва і мі твор чы мі 

да сяг нен ня мі, сва ёй кар пат лі вай пра-

цай, якая за на та ва на ў вя лі кай коль-

кас ці фо та аль бо маў, у ілюст ра цы ях 

да вед ні каў і кніг для па да рож ні каў.

Імя Яна Бул га ка бы ло до сыць вя до мае 

ў ко лах май строў мас тац кай фа та гра фіі ў 

пер шай па ло ве мі ну ла га ста год дзя. А сён ня 

ён — тэ а рэ тык фо та спра вы, вы дат ны фо-

та мас так, пе ра мож ца шмат лі кіх су свет ных 

кон кур саў мас тац кай фа та гра фіі — на бы так 

куль тур най спад чы ны, якой га на рац ца Літ ва 

і Поль шча. І толь кі ў Бе ла ру сі, дзе ён на ра-

дзіў ся, дзе зра біў пер шыя кро кі ў твор час ці, 

дзе ства рыў, да рэ чы, сваю пер шую фо та ла-

ба ра то рыю, яго імя доў гі час за моўч ва ла ся. 

Але ўсё роў на вяр та ла ся, ад гу ка ла ся ў зна-

ход ках чар го ва га да след чы ка пом ні каў мі-

нуў шчы ны. Бо вель мі шмат па кі нуў май стар 

фо та здым каў, што кра са моў ней за ўся ля кія 

сло вы свед чаць пра ба га тую ар хі тэк тур ную, 

эт на гра фіч ную і пры род ную спад чы ну ту-

тэй шай зям лі.

Год та му ў вёс цы Пя рэ се ка Мі ха на віц ка га 

сель са ве та, што ў Мінскім раёне, з'я ві ла ся 

ву лі ца імя Яна Бул га ка. Іні цы я та рам та ко га 

пе рай ме на ван ня ра ней шай Цэнт раль най ву-

лі цы стаў біз нес мен, края зна вец і заў зя ты 

ама тар даў ні ны Фран ці шак Жыл ка, які па бу-

да ваў свой дом ме на ві та ка ля пля цоў кі, дзе 

ко лісь ста я ла ся дзі ба Яна Бул га ка. Пры хіль-

на па ста ві лі ся да та кой ідэі дэ пу та ты сель-

са ве та на ча ле са стар шы нёй Свят ла най 

Да валь цо вай, якая са ма за га рэ ла ся жа дан-

нем уша на ваць па мяць слын на га май стра 

і мэ та на кі ра ва на пра хо дзі ла ўсе ін стан цыі, 

усе ўзгад нен ні. З эн ту зі яз мам удзель ні ча лі 

мяс цо выя жы ха ры ў су бот ні ках па доб ра ўпа-

рад ка ван ні тэ ры то рыі ко ліш няй ся дзі бы Яна 

Бул га ка. А сам Франц Жыл ка, не цу ра ю чы ся 

фі зіч най пра цы, ад наў ляў па ці ху пры са ду, 

што вя ла ад ся дзі бы на Мін скую ша шу.

6 каст рыч ні ка, у дзень на ра джэн ня фо-

та мас та ка, на рас чы шча най пля цоў цы ка ля 

пад мур каў ко ліш ня га до ма Бул га ка ў Пя-

рэ се цы быў ура чыс та ад кры ты пом нік — 

вя лі кі ва лун з па мят най шыль дай у го нар 

ча ла ве ка, які сва ёй твор час цю спры яў ста-

наў лен ню мас тац кай фа та гра фіі не толь-

кі Бе ла ру сі, Літ вы і Поль шчы, але зра біў 

знач ны ўнё сак у су свет ную куль ту ру. На 

ўра чыс тас цях, пры све ча ных ад крыц цю 

па мят на га зна ка, пры сут ні ча лі ўплы во выя 

на ву коў цы, прад стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген-

цыі, мяс цо выя жы ха ры, якіх злу чы ла ад на 

дум ка, ад но жа дан не — уша на ваць па мяць 

слын на га зем ля ка і па кі нуць у спад чы ну 

сва ім на шчад кам го нар за ча ла ве ка, які 

ка рыс таў ся вя лі кім аў та ры тэ там у све це. 

А бе ла ру сам фо та мас так па кі нуў, па яго ж 

сло вах, «сфа та гра фа ва ныя сэр цам» края-

ві ды, ста ра жыт ныя хра мы і па ла цы сва ёй 

ма лой ра дзі мы — На ва груд чы ны, а так са ма 

ма ляў ні чыя мяс ці ны Гро дзен шчы ны ды Мін-

шчы ны. Сён ня знік ла не зва рот на шмат та го, 

што ме лі шчас це на зі раць на свае во чы су-

час ні кі Яна Бул га ка. Тым боль шую ка рысць 

ма юць яго фо та здым кі.

Пад гу кі фе ер вер ка аў тар пра ек та пом-

ні ка Ва ле рый Ка ля сін скі скі нуў по кры ва са 

свай го тво ра. У го нар гэ тай па дзеі по бач з 

па мят ным зна кам Франц Жыл ка і Свят ла на 

Да валь цо ва па са дзі лі дрэў ца ка над ска га 

ду ба.

Ала СТРА ШЫН СКАЯ, фо та аў та ра.

Мас так Ва ле рый КА ЛЯ СІН СКІ — 
аў тар па мят на га зна ка.

ІГ РАЦЬ НА ПА МЯЦЬ, 
або Чым па доб ныя біб лі я тэ кі бу ду чы ні да Ва не сы Мэй?

Гіб кі, ма біль ны, па лі глот, утай моў вае ла ві ны ін фар ма цыі, 

кі руе ліч ба вы мі ак ты ва мі, ло віць дух ча су, праг на зуе па трэ бы 

ка рыс таль ні каў, на ладж вае між на род ныя кан так ты... Гэ та 

су час ны біб лі я тэ кар. І вы хо дзіць ён з фа куль тэ та ін фар ма-

цый на-да ку мент ных ка му ні ка цый Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў — біб лі я тэч най куз ні 

кад раў, якая сё ле та ад зна чае 75-га до вы юбі лей. Фа куль тэт ін-

фар ма цый на-да ку мент ных ка му ні ка цый (бы лы біб лі я тэч ны) 

быў ство ра ны ў 1944 го дзе ў скла дзе Мінск ага пе да га гіч на га 

ін сты ту та імя А. М. Гор ка га, і, што ад мет на, ме на ві та на яго 

ба зе ў 1975 го дзе ад крыў ся Мін скі ін сты тут куль ту ры (ця пер 

БДУ КіМ).

Зем ля кіЗем ля кі

КРАЯ ВІ ДЫ, «СФА ТА ГРА ФА ВА НЫЯ» СЭР ЦАМ
Пад Мінск ам ад кры лі па мят ны знак у го нар сла ву та га фо та май стра Яна Бул га ка

Свят ла на ДА ВАЛЬ ЦО ВА і Франц ЖЫЛ КА 
па са дзі лі дрэў ца ка над ска га ду ба.

Пер шыя вы клад чы кі біб лі я тэч на га фа куль тэ та Іо сіф Сі ма ноў скі, 
Ні на Ва та цы, Мі ка лай Тал ка чоў (спра ва на ле ва ся дзяць) з вуч ня мі. 

1947 год.

Бу даў ні кі пе рад алі пер ша му рэк та ру сім ва ліч ны 
ключ пад час ад крыц ця Мінск ага ін сты ту та куль ту ры 

6 каст рыч ні ка 1975 г.


