
Што павінен ведаць клубнік, бібліятэкар, музейшчык...

Сённяшняя гаворка — пра 
кампетэнцыі работніка 
культуры. Інакш кажу- 
чы, што павінны ведаць і 
ўмець сённяшнія клубнік, 
бібліятекар, музейшчык. 
У стварэнні гэтага арты- 
кула дапамаглі, як і за- 
ўжды, вельмі ўплывовыя 
эксперты "К": дэкан факу
льтета культуралогіі і са- 
цыякультурнай дзейнасці 
Беларускага дзяржаўна- 
га ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў Мікалай Кара- 
лёў і загадчык кафедры 
менеджменту сацыяльна- 
культурнай дзейнасці па- 
мянёнай установы Алена 
Макарава.

Яўген РАГІН / Фота аўтара

Але дазволю сабе пачаць з 
рэкламы роднай газеты "Культу
ра". "Ці ёсць важкія аргументы ў 
работнікаў культуры яе не выпіс- 
ваць?" — запытаўся я ў сённяш- 
ніх экспертаў-навукоўцаў падчас 
нашай гутаркі. "Аргументаў ня- 
ма абсалютна ніякіх!" — ці не ў 
адзін голас адказалі Мікалай Ка- 
ралёў і Алена Макарава. Павер- 
це, шаноўныя чытачы, падставы 
для такой катэгарычнасці — ве- 
льмі сур'ёзныя. Мы яшчэ вернем
ся да гэтага надзвычай важнага 
моманту, які ў ліку іншых акаліч- 
насцяў яскрава вызначае прафе- 
сіяналізм сучаснага і высокааду- 
каванага работніка культуры. А 
пакуль...

...пра градацыю ведаў ды 
ўменняў

Не палохайцеся, існуе ўмоў- 
на толькі тры віды кампетэнцый. 
Універсальныя фарміруюцца ў 
адпаведнасці з патрабаваннямі 
да спецыяліста з адукацыяй і ад- 
люстроўваюць яго здольнасць вы- 
карыстоўваць базавыя агульнаку- 
льтурныя веды і ўменні; маюцца 
на ўвазе і сацыяльна-асобасныя 
якасці, якія адпавядаюць запытам 
дзяржавы і грамадства. Прыклад 
тут можа быць такім: работнік 
здольны да ўспрыняцця, абагуль- 
нення і аналізу інфармацыі, філа- 
софскіх ды сацыяльных праблем.

Базавыя кампетэнцыі адлюс- 
троўваюць здольнасці спецыяліс- 
та вырашаць задачы прафесійнай 
дзейнасці. Тут неабходна дакладна 
арыентавацца ў законах і закана- 
мернасцях развіцця сацыяльна- 
культурнай дзейнасці, выкарыс- 
тоўваць навуковыя канцэпцыі, 
тэхналогіі (у тым ліку і маркетын- 
гавыя, рэкламныя), вырашаць эка- 
намічныя, прававыя і кадравыя 
пытанні, займацца праектаван- 
нем, наладжваннем партнёрскіх 
стасункаў, павышаць імідж улас- 
най установы ці арганізацыі.

Спецыяльныя кампетэнцыі ад- 
люстроўваюць здольнасці спецы- 
яліста вырашаць спецыялізаваныя 
задачы. Да прыкладу, трэба вало- 
даць механізмамі фінансавага 
менеджменту, аўдыту і бухгалтар- 
скага ўліку, псіхалагічнымі пры- 
ёмамі кіраўніцтва, умець ствараць 
і суправаджаць інфармацыйныя 
рэсурсы ды выкарыстоўваць вэб- 
тэхналогіі кіравання... Застаецца 
толькі дадаць, што спецыяльныя 
кампетэнцыі — адказ на самыя 
апошнія выклікі рэчаіснасці. Праз 
непрацяглы час спецыяльныя ста- 
новяцца базавымі.

Складана? Няпроста. Аднак не 
хвалюйцеся. Вучыцца ніколі не 
позна. Цяпер...

...пра перспектыўнае 
мысленне

Алена Макарава сцвярджае, 
што гаворка пра кампетэнцыі — 
больш чым актуальная. "Нам трэ

ба вызначыцца з кампетэнцыямі 
спецыяліста на будучыню, — ка- 
жа яна. — Без такога прагнозу 
як яму рэгуляваць працэсы па 
ўкараненні ў культуратворчыя 
плыні адметных ідэй і праектаў? 
Сённяшняя навука пасля такога 
прагнозу прапаноўвае нам тры 
віды кампетэнцый". Распрацоў- 
кай базавых агульнаадукацый- 
ных стандартаў для работнікаў 
культуры займаецца сёння Бела
руси дзяржаўны ўніверсітэт куль
туры і мастацтваў. "Сістэма вы- 
шэйшай адукацыі, — пераконвае 
Мікалай Каралёў, — і скіравана 
працаваць на перспектыву. Мы 
сёння ў макет навучальнага пла
на закладваем кампетэнцыі, якія 
будуць працаваць у... 2024 годзе. 
Сённяшнія абітурыенты скон- 
чаць навучанне ў 2020-м ды плюс 
два гады адаптацыі ва ўмовах 
адпрацоўкі. I тут галоўнае — не 
памыліцца са стандартамі. Мы 
прааналізавалі замежны досвед. 
Спрагназавалі свае магчымас- 
ці... Не сакрэт, што іншым разам 
нарматыўная база нашай сферы 
адстае ад сучасных патрэб. Вось 
прыклад: дырэктарам сельска- 
га дома культуры ці загадчыкам 
СК наш выпускнік (нават магістр) 
не можа стаць, бо не мае стажу 
працы не менш за два гады. За- 
мест чатырох кірункаў падрых- 
тоўкі прапаноўваем цяпер удвая 
больш. З'яўляюцца новыя тыпы 
ўстаноў культуры, новыя патра- 
баванні, звязаныя з выкарыстан- 
нем інфармацыйных тэхналогій, 
з маркетынгам, пра што рубрыка 
"Лабараторыя" ўжо распавядае 
паўгода".

Кампетэнцыі, інакш кажучы, 
пашыраюцца і паглыбляюцца лі- 
таральна з кожным днём. Таму 
наступны раздзел — пра хуткап- 
лыннасць часу і...

...пра спалучэнне тэорыі з 
практыкай

Прафесіянал-практык (гавор
ка не толькі ж пра студэнтаў!) 
не збіраецца чакаць і ўжо сён
ня нарошчвае культуралагічныя 
"мускулы". Днямі гендырэктар 
Нацыянальнага мастацкага му
зея Рэспублікі Беларусь Уладзімір 
Пракапцоў звязаўся з Мікалаем

Каралёвым: "Дайце двух спецы- 
ялістаў па маркетынгу і рэкла- 
ме!" Далі. Гэтак жа наладжваюць 
кадравую палітыку ў Нацыяна- 
льным акадэмічным Вялікім тэ- 
атры оперы і балета. Сёлетнія 
магістранты, падказвае Алена 
Макарава, выйшлі ў самастой- 
нае працоўнае жыццё з цалкам 
"жывымі" дысертацыйнымі тэ- 
мамі: "Арт-праект як фармаван- 
не брэнда ўстановы культуры", 
"Арт-менеджмент у сферы да- 
брачыннай дзейнасці грамадскіх 
каталіцкіх арганізацый", "Арт- 
менеджмент турніру па кібер- 
спорце", "Служба маркетынгу, 
інфармацыі і рэкламы". Гэтыя 
праекты ўкараняюцца, у тым лі- 
ку і ў рэгіянальных установах ку
льтуры. Нават нягледзячы на тое, 
што старыя штатныя расклады не 
ўтрымліваюць спецыяльнасцяў 
кшталту "культуролаг" ці "мене
джер".

Безумоўна, сталіцу з раёнамі 
не параўнаць. Але, па словах Але
ны Макаравай, новыя тэхнало- 
гія прыходзяць і туды. Прыклад: 
установы культуры Іванаўскага 
і Докшыцкага раёнаў. Агучыла 
загадчык кафедры і праблему. 
Надзвычай складана навучаль- 
най установе ўлічыць літаральна 
ўсе патрэбы кожнага з рэгіёнаў. 
Просьба да апошніх: дапамажы- 
це ўніверсітэту сваімі прапанова- 
мі. Можна выкарыстаць трыбуну 
"К". У  гэтым — таксама высокая 
кампетэнцыя работніка культу
ры.

Пагадзіцеся, за вышэйзгада- 
ным вельмі арганічна ўзнікае пы- 
танне: "Ці паспяваюцьза павева- 
мі часу ў саміх рэгіёнах?” Таму ў 
наступным раздзеле паспрабуем 
распавесці...

...пра змест раённай і аб- 
ласной вучобы

Сапраўды, чаму вучаць ра- 
ённыя і абласныя курсы павы- 
шэння кваліфікацыі работнікаў 
культуры? Ці вядзецца там га
ворка пра новыя кампетэнцыі? 
Тут, аказваецца, свае праблемы. 
У раёнах, па словах Мікалая Ка- 
ралёва, уласныя стандарты. А 
больш дакладна — планы па ака- 
занні платных паслуг, заданні па

"Ці ёсць важкія аргумен
ты ў работнікаў культу
ры яе не выпісваць?" 
"Аргументаў няма аб
салютна ніякіх!" — ці 
не ў адзін голас адказалі 
Мікалай Каралёў і Алена 
Макарава.

колькасці культурных мерапры- 
емстваў, большасць з якіх пры- 
меркавана да каляндарных дат. 
Тут, іншым разам, галаву цяжка 
падняць, каб прыгледзецца да 
перспектыў. А перспектывы — 
гэта рэальныя запыты насель- 
ніцтва, якому надакучылі старыя 
формы працы клуба і бібліятэкі. 
Таму рэй у рэгіёне павінен весці 
менеджар праектнай дзейнасці 
(нагадаю, пад рубрыкай "Лаба
раторыя" гаворка ў нас не пра 
тое, што ёсць, а пра тое, як павін- 
на быць).

Па меркаванні Алены Мака
равай, менеджар праекта паві- 
нен мець пэўную прастору во- 
льнай ініцыятывы для таго, каб 
прыдумаць ідэю, знайсці дзяр- 
жаўнага / прыватнага партнё
ра для рэалізацыі і ажыццявіць 
праект на падставе тэхналогій 
культурна-дасугавай дзейнасці і 
сусветнага досведу. Кожнае з гэ- 
тых звёнаў — кампетэнцыя пра- 
фесійніка. Выйсце з сітуацыі, як 
сцвярджаюць навукоўцы, крыху 
разняволіць раённыя аддзелы. 
Таму што інавацыйны працэс не 
стрымаць: то тут, то там з'яўля- 
юцца новыя ініцыятывы. Але ня
ма пакуль належнай масавасці. 
Таму і вучоба кадраў на месцах 
не скіравана на перспектыву. А 
галоўнай ацэнкай якасці працы 
застаецца не крэатыўнасць, а вы- 
кананне плана па аказанні плат
ных паслуг. Другое таксама важ
на, але знітавана павінна быць з 
першым. Цяпер...

...пра сутнасць працы

А яна, гэтая сутнасць, перака- 
нана Алена Макарава, — у гра- 
мадска-дзяржаўнай значнасці. 
"Тут вельмі важна, — працягвае 
яна, — навучыцца валодаць та-

І пра гэта павінна весціся гавор
ка на раённых вучэбных курсах 
і семінарах. Вось у пераліку па
слуг, скажам, СДК і з'яўляюцца 
такія формы працы, як "вечар 
сустрэч" і "вусны часопіс". А ў 
чым, спадарове, розніца?

Было калісьці І такое: Мікалай 
Каралёў І Алена Макарава вы- 
язджалі цягам двух гадоў на Го- 
мельшчыну, каб прачытаць курс 
лекцый па сучасных кампетэн- 
цыях. У іншых абласцях выгадная 
практыка чамусьці не займела 
працягу. А ў Мінск цяпер курсан
та накіруеш не кожны раз — до- 
рага. I напрыканцы трошкі...

...пра нашу газету

Мікалай Каралёў знаёміўся з 
сёлетнімі практыкамі, якія падалі 
заявы для паступлення ў магістра- 
туру на спецыяльнасць "Арт-мене
джмент" (чакаемы конкурс— каля 
сямі чалавек на месца). Дык вось, 
пра магчымасць набыцця такой 
спецыяльнасці, па словах дэкана 
факультэта, многія з іх даведаліся 
са старонак "Культуры", дзе га
ворка ішла пра тэхналогіі культур
на-дасугавай дзейнасці. Алена Ма
карава зазначыла, што большасць 
выкладчыкаў універсітэта звяртае 
ўвагу студэнтаў на "Культуру", але 
абмеркаванне матэрыялаў газеты 
павінна адбывацца больш актыў- 
на. Яна нагадала пра асабісты во- 
пыт выкладання на першым курсе 
(дысцыпліна "Уводзіны ў спецы
яльнасць"), дзе распрацавана для 
студэнтаў методыка кантэнт-аналі- 
зу артыкулаў па праблемах сучас- 
най беларускай культуры паводле 
матэрыялаў нашай газеты.. Вялікі 
дзякуй, Алена Аляксандраўна! Так 
што выпісваць "Культуру" — так
сама кампетэнцыя, трыбуна для 
неабыякавых, павелічальнае шкло 
для больш дэталёвага разгляду агу- 
льных праблем, адзіная міжаблас- 
ная ды міжраённая інфармацый- 
ная крыніца.
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На здымку: 
У "Лабараторыі" — дэкан факу

льтэта культуралогн і сацыяку- 
льтурнай дзейнасці Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта куль
туры і мастацтваў Мікалай Кара- 

лёў і загадчык кафедры мене
джменту сацыяльна-культурнай 
дзейнасці памянёнай установы 

Алена Макарава.

Выпісваць "Культуру" 
таксама кампетэнцыя

кімі тэхналогіямі кіравання як 
цімбілдынг (камандаўтварэнне), 
коўчынг (коўч — настаўнік — ву- 
чыць кліента дасягненню прафе- 
сійных мэт), тайм-менеджмент 
(рацыянальнае наладжванне 
дзеяння ў прасторы і часе). Кла- 
січны паспяховы менеджмент — 
гэта дасягненне максімальнага 
выніку пры выкарыстанні міні- 
мальных рэсурсаў, у тым ліку і 
рэсурсаў часу. А мы пасля пра- 
вядзення фестывалю цягам дзён 
трох усім аддзелам прыходзім у 
сябе. Значыць, не ўмеем ства
раць аптымальную каманду для 
выніковай працы. Так, кіраўніц- 
тва раёна не заўжды зразумее 
работніка культуры. Але кампе
тэнцыя апошняга яшчэ і ў тым, 
каб патлумачыць мясцовым 
уладам, што актуальнай на сён
ня з'яўляецца не колькасць, а 
якасць, маштабнасць і брэнда- 
васць мерапрыемстваў. Урэшце,
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