
КУЛЬТУРА *
Рэктарі яе 
Alma mater

Рэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў ие так даўно 
стала Алійа КОРБУТ. Супрацоўнікі ўстановы (пра гэта нам вядома дакладиа) былі зада- 
аолеиы: адкаэиую пасаду заняў не чалавек збоку, а свой, даўно вядомы. Алійа Анато- 
льеўна прайшла ва ўніверсітэцкіх сценах усе прьіступкі: і навучальньія —  была студэн- 
ткай, аспіранткай, і кіруючыя. Да нядаўняга часу яиа працавала першым лрарэктарам. 
Так што кар’ерны рост —  цалкам закаиамерны і лагічны. Таму рэдакцыя “К” вырашыла 
не губляць час і пазнаёміцца з рэктарам як мага бліжэй. Забягаючы наперад, зазна- 
чым: сустрэча адбылася, як кажуць палітыкі, пры выключным задавальненні абодвух 
бакоў —  на вышэйшым узроўні ўзаемадаверу І ўзаемакарысці.

Яўген РАГІН / Фота Юрыя ІВАНОВА

яйавш кж Заканчэнне —  на старонках 6 —  7.

ВЫДАЕЦЦА 3 КАСТРЫ ЧНІКА  
1991 г. / № 5 (1340) 

3 лютага 2018 г.

Творца пра творцу
БЫЦЬ ПЕСНЯРОМ 
ЭПОХІ
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“Дзякуючы творам Леаніда 
Шчамялёва. мы быццам загляд- 
ваем у душу чалавека, І праз 
яго барацьбу, шчасце. надзею, 
веру, смутак увачавідкі адчува- 
ем рытмы часу," — напярэдадні 
юбілею народнага мастака пра 
сябра піша Барыс Крэпак.

> ______________ Ст 15
'Art-блог________
СУЧАСНАЯ РЭВІЗІЯ 
"РЭВІЗОРА"

“К” дачакалася “Рэвізора" 
ў Нацыянальным акадэмічным 
тэатры імя Янкі Купалы 
і ўлэўнілася, што і праз 
160 гадоў усё гэтак жа 
трапна гучыць гогалеўскае 
слова.

Ст 8
С о цыум
С К АЛІЁЗ 
ЯК ХВАРОБА 
ПРАФЕСІІ?

Што рабіць, калі ў дзіцёнка 
скаліёз і расстацца 
з харэаграфіяй неабходна 
ўжо будучай балерыне 
або майстру спорта?

С т.4 -  5

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА НА ГАЗЕТУ КУЛЬТУРА ПРАЗ 
ІНДЫВІДУАЛЬНЫ <03875} I ВЕДАМАСНЫ (638752) ІНДЭКСЫ L 3 дапамогай панкаўскай карткі газеіу можна выпісаць праз 

інтэрнэт-сэрвіс на сайцс ьелпошты (гіуыкт Асоармпенне 
падпіскі на друкаваныя сродкі масамй інфармацыі)
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Рэктар Б Д У К іМ  Аліна Корбут, прарэктар па навуковай дзейнасці Віктар Языковіч (злева), 
ды рэктар Інсты тута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў А ля к с а н др  Філіпаў.

/ іаканч шне.
Пачатак на старомцы I.)

— Хачу выказань удзяч- 
пасііь нашай “ Культу
ры”, — начала гаворку 
Аліна Корбут, — за тос. 
h i  го лстась на яс старой - 
ках з'явілася больш за со- 
рак неблагіх публіканый 
пра Уніпсрсітэт. Вельмі 
хацслася б. каб лалсйшыя 
стасункі сталі больні сіс- 
тэмнымі і адлюстроўвалі 
ўсс кірункі нашай дзей- 
насні. Увогуле, асноўныя 
гіраблемы галінм культу
ры юўсёды звязаны з над- 
рыхтоўкай кадраў...

Далей Аліііа Анатоль- 
еўна зазначыла, што ва 
Універсітэце яна, можна 
сказань. вырасла: студэн- 
гка. аспірангка. вы клал- 
чыиа, старейшая выклал- 
чына, ланэнт кафедры 
I іела гогі к і сацыя кул ьтур - 
пай лзейнасці. намсснік 
лэкана. лэкан факультэ- 
та завочнага навучання.

“У мяне 
ніколі 
не было 
кар’ерных 
амбіцый”

першы прарэктар, рэ
ктар. Ніколі не мела яна 
кар'срных амбіный, алс, 
відань. мы не можам пра- 
грамаваиь асабістас жыц- 
I1C, сваю працу. Аліна 
Корбут вельмі паважае 
свой Унівсрсітэт — не то- 
лькі як alma mater, але i як 
нацыянальны атуканый- 
ны. навуковы. выхаваўчы 
иэнтр для нашай творчай 
молалзі. На яе словах, 
галоўная задача ўстано- 
вы — вывучэнне. развін- 
нс, захаванне ды распаў- 
скшжванне наныянальнай 
тратыпыйнай культуры. 
Длнак, на сёння толькі гэ- 
тым абмяжоуваина нель- 
га. Пал пільнай увагай — і 
новыя праекты, пракіыкі. 
тэхнікі сучаснага мас- 
таитва. Сналучэннс яго 
з гратыныйнай культу- 
рай — задача найпершая. I 
па многіх спсиыяльнаснях 
і спепыялізапыях можна 
алсачынь гэтыя пранэсы. 
Не менш важны накіру- 
нак развіння — міжнарол- 
нае супраноўнінтва.

— Каб палтрымлівапь 
імілж сучаснага ўніверсі- 
гэта, — пранягвала Аліна 
Корбут. — мы выхолим на 
міжнаролны рынак. павы- 
шаем экс парт алуканый- 
ных паслуг. Абменьваемся

Рэктар БДУКіМ — пра навуку, кадры 
і будучыню установи
студэнта.мі і выкладчыка- 
мі. нарошчвасм маштабы 
эамежных стажыровак. 
У нас — 125 дамоў з уні- 
версітэтамі розных кра- 
ін. Гэта Кітай. Казахстан, 
Расія, Украіна. Полыпча. 
Ітаіія... На сёння — 450 
замежных студэнтаў, ма- 
гісгрантаў, аспірантаў — 
каля 13 — 14 прапэнтаў 
;ш агульнага кантынген- 
ту. Асобны гонар — на- 
яўнаснь дысертаныйных 
савстаў па абароне канды- 
данкіх і доктарскіх работ. 
Таму Год навукі гірайшоў 
вельмі плённа. Адбыло- 
ся 16 абарои лысертапый, 
у тым ліку, абараніліся і 
нянь кітайскіх аспірантаў. 
Паводле абноўленага рэ- 
йтынгу Webometrics, Уні- 
всрсітэт узняўся на чатыры 
пазіпыі і сярол 57 нашых 
ВН У займае 18 мсспа. Для 
нас гэта прэстыжна, бо мы 
нс класічны. а гірофііыіы 
ўніверсітэт.

— 3 чаго пачалі рэктар- 
скую лзсйнасііь?

— 3 баявога хрышчэн- 
ня — акрэлытаныі ВН У *а 
апошнія пяць гадоў. Яна

аказалася псршым вы- 
прабаваннем. Потым бы
ла праверка адпаведнасці 
якасні адуканыі. ІІасля 
прафсаюзы нравяралі ахо- 
ву праііы. Прыйшлося 
засвоіць усю фінансава- 
гаспашрчую дзсйнасць. 
Вось такая своеасаблівая 
школа маіалога байна ў 
мяне атрымалася. А ўво- 
гуле, я ія  любога кіраўніка 
самае галоўнае, як надаен- 
па, — гэта кадры, фінансы, 
прасоўванне ўстановы на 
рынку знешнім і ўнутра- 
ным. За гэта ў першую чар- 
іу і ўзялася. Ханя з калрамі 
ў нас сітуаныя неблагая. 
добры рэзерв створаны 
яшчэ пры папярэлнім кі- 
раўніку. Стараемся пера- 
смнаснь ыхоўвань. Гадуем 
на каіік-мрах змену. Нам 
вельмі важна рыхтаваць 
самім сабе навукова-пед- 
агагічныя кадры.

— Ваш сайт мае і вер- 
сію на кітайскай мове. Вы 
абракыя іанароным ира- 
фссарам алнаю з кііайскіх 
універсітэгау. Які карысны 
лосвел можна ва<ычынь у 
кітайскіх сяброў?

— Кітайны — вельмі 
аргані іаваны. прапагъачь- 
ны народ. У Kirai — сталыя 
школы народна- 1 іессннага, 
наролна-інструментальнаіа 
мастантва. Нашы выклад- 
чыкі там стажырутонна і па- 
стаянна прывозянь далому 
нпосыіі новае ў мстолыны 
выклалання. Мы спарылі 
сумесны акадзмічны хор. 
Кітайскія студэнты зна- 
холзяниа ў склалзе нашых 
аркестрау. Словам, узае- 
маўплыў — вс.іьмі сур'сзны. 
I дыссртаный шмат, якія 
створаны менатта на сты
ку дзвюх культур. Рыхтуем 
сёлета сумссны музычны 
фестыва.іь. у якім будунь 
заняты нашы шкалы мас- 
тантваў. Каля сотні гас ней 
чакаем і з Кігая. Мярку- 
еина, што фестываль нро- 
йдзе летам. Тут яшчэ і пра- 
фарыентаііыйны нюанс. 
Кііайскія старшакласнікі 
пазнаёмяшіа з Унівсрсітэ- 
там, Мінскам — і. маічыма. 
хтосыіі захоча стань нашым 
студэнтам...

— Наіны абіту рыені ы па 
фоне кітайскіх вымядаюць 
горш?

лаў 1іэа.іагічнай раГюгы, 
культуры і на справах м»- 
ладзі?

— Пры размеркаванні ў 
нас заўжды прысутнічаюць 
нралстаўнікі гэтых адлзе- 
лаў. Ёсць спеныяльнасні. 
за якія лігаральна бойка 
Ітзс. Пабываў студэнт на 
практыны. работнікі куль
туры паглядзелі. на што ён 
здольны, у выніку — фЫ 
йяўкі на ізтаіа выпускні- 
ка. Натуральна, мы гля
дим. які заробак будзс ў та
кого маладога спсйыяліста. 
як<кч жы.гіё. я к будуць рэ- 
алізоўванпа ягоныя мапіы- 
масні. На праиягу апошніх 
гадоў у нас 100-працэнтнае 
размеркаванне. Гак што 
асаблівых нраблем. дзякуй 
богу, няма.

— Алс ж мала дзе ў ра- 
ёнах маладым работнікам 
культуры іірапаноўваецца 
жы.гіё, нават інтэрнаты 
ёснь далёка не паусюдна.

— Тады дамаўлясмся з 
уладамі такіх раснаў, каб 
установы часткова ка.м- 
пенсава.іі арэнднае жыл- 
лё. Гэта не так дората ва 
ўмовах раёнаў.

Па вашым меркававні. 
прафарыентаныя V раёнач 
ладзіцца не на надежным 
у іроўні?

— Каб мы думалі толькі 
аб высокіх зарабках. усс б 
ву'чыліся на праграмістау 
і працавалі ў ІТ-сферы. I 
т ворнаў не было б! Калі ў 
дзіняці ёснь эдольнасні і 
жаданне развівапь талент, 
ставінь яму нейкія за
слоны тут — злачынства. 
Большаснь нашых абіту- 
рыентаў — людзі матыва- 
ваныя. Пастаянна лаазім 
анкетаванне сярод пср- 
шакурснікаў і пера кон
аемся. што яны зрабілі 
свяломы жыпнёвы выбар 
Ш го тычыцца прафары- 
снганыі і ступені яе эфек- 
тыўнасні... Тут можна па- 
гаджанна і нс пагаджанна 
з нейкімі традыцыйнымі. 
класічнымі формамі пра- 
цы. Мы ж больш актыўна 
начал і на вед вань рэгіёны. 
Дзейнічае рала па прафа- 
рыснтацыі, налатжаны 
рэгулярныя выезды у пэў- 
ныя абласныя і раённыя 
нэнтры. Вось яе сябры на 
графіку прапуюиь месяц.

— Не магу так ска ешь. 
Збодьшага ла нас пасту- 
пак л и» всдьмі талснавітыя 
маладыя люти. У пранэсс 
навучання іх трэба тшькі на- 
кіроўвань. Ёсиь, натуралыіа, 
тыя. манстэрства якіх трэба 
пасгаянна аішпіфоўваі и».

— Конкурсы иры па- 
ступленні не знізіліся?

На пэўныя спецы- 
ял ыіасйі нават выраслі. 
Штогод вывучаем рынак. 
прагна зуем йпатрабаійі- 
насиь спепыяльнаспяу 
праз чатыры гаты — гки- 
час выпуску. Гэта пяпер 
вельмі строга атсочікі- 
еппа. Мы ў дадзеным сэн- 
се — самаарганізаваныя. 
Гак што імкнёмся нрагна- 
заваиь будучыню.

— У итым плане ці ёсць 
нрэгліііі ла раённых аддзе-

— Які праіілп 8ашых 
вынускнікоў {астаешіа на 
ііершым прайсуныч месим, 
а які шікае пас.ія алпра- 
йоукі?

— Большая частка $а- 
стаейца. Шэраг выпус- 
кнікоў разбіраюць дзяр- 
жаўныя каіектывы. нашы 
баіавыя арганізайыі.

— Між гым, калра- 
вая мраолема ў машгаоах 
раёнаў іенуе і мязмеініа 
ўсклашнеіша. Пракіыкі 
без спецыялыіай адукацыі 
с ы х о л і я і і ь  на пенеік), па- 
салы сельскіх работнікаў 
культуры там-сям займа- 
юнь людзі оез адуканыі і 
воныту. Наваг таіенаві- 
тых ліяцей Гіаііькі часам 
адгаворнакшь наетупайь 
да вас. бо ў перспекти
ве іх чакае малы заробак.
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скалам, на Віцебшчыне. 
наступны — на Гомелып- 
чынс... Задача не толькі ў 
тым. каб распаўсюдзінь 
рэкламныя матэрыялы, 
паказаць відэаролік ні 
патлумачыць сутнасиь 
гой Hi іншай універсітэц- 
кай спсйыяльнасііі. Мы 
выязджаем з мастапкімі 
калскгывамі, з канпэр- 
тнымі нумарамі. А насля 
фееричных ны cry плс i i -
ii яў стулэнты сыходзяиь 
са снэны і размаўляюць 
з лзеньмі і іхнімі байька- 
мі. Гэта самы пераканаў- 
чы аргумент лля тых, хто 
яшчэ сумняваеіта, і мі- 
нулы гол пераканаў нас 
у j<lx.*KTbiynacui менавіта 
такой формы ираиы. На 
нэўныя спеныяльнасні 
конкурс панысіўся, мра- 
ктычна няма і адлічэн- 
няў па прычыне не пра- 
вільнага иыбару прафесіі. 
Актыўна гіазіцыянуем ся- 
бе і ў саиыяльных сетках.

— Але у сельскім клу
бе і біб ііяіэиы паку.ть не 
сустрэнеш работніка еа 
епеііыялыіай вышнішай 
адукайыяй. Hi настунянь 
іакія чаеіны? Вашы сту
лэнты ііі не } ііершага кур
са знаходзяць у еталіцы 
ііалпраііоўку. на сталічнае 
мееііа іірапы і арыенту- 
юіша. У  краннім выналку 
іірацуюііь ў аблаеных ui ра- 
ённых нэнтрах. Сяло — як 
і я м л я  нязвеланая?

— Гэта не зусім так. Ка- 
лі ссць цікавыя і голнын

— У многіх раёнах ра- 
ботнікі культуры жывуць у 
райнэнтрах, а працуюнь на 
раёне. Некаторыя студэн- 
гы абсалюіна не знаёмыя 
з вясковым побытам. Мо 
жалання ехаць пранавань 
на сяло было б бо.тьшыч. 
калі б стулэнты, начы- 
наючы з нершых курсаў, 
езлзііі б на практыку ў кан- 
крэтную вёску, а на яе вы
шках сгваралі б курсавыя 
работы, якія б перараслі ў 
лып.іомныя, а погым — і ў 
ауіарскі нраект? I сіулэігг 
нры івычаіўся б да вёекі, і 
веска — ла яго.

— Нашы фалмоіарыс- 
ты і рэжысёры масавых 
святаў робяпь такія дып- 
ломныя рабоіы. Іншая 
справа ў гым, што мы 
таксама прымаем заяўкі 
на праходжаннс практы- 
кі. Вось колькі ёсць такіх 
заявак, столькі мы і зада
вал ьняем. Нават стулэнта 
знаходзім, які жыве недзе 
паблізу ал месна будучай 
праны. I дамову аяпавол
ную склалаем.

— Інстытут культуры 
Беларусі стаў Інстытугам 
навыніэння кваліфікацыі 
і пераналрыхтоўкі калрау 
лы увайіноу у структурны 
склад БДУКіМ . ІІаколькі 
эфектыунай аказалася та
кая антычі заныя?

— Гэта ўжо другое на 
ліку далучэнне. Пра пер- 
шае нічога не скажу. A 
пры лругім былі пэўныя 
склаланасні. Маю на ўвазе

й й Неўзабаве ля  галоўнага 
корпуса Універсітэта плануецца 
ўсталяваць сімвалічную скульп
туру. Якую канкрэтна, пакуль 
вырашаецца. Зразу мела, 
што гэта павінен быць сімвал 
культуры і мастацтва Беларусі.

прапановы з боку сельскіх 
устаноў культуры, нашы 
выпускнікі сдунь гулы. 
Акрамя таго, ёсць мэта- 
вікі, якія навучаюнна на 
падставе трохбаковах ла- 
моў маміж заказчикам 
калраў. ВН У і студэнтам. 
і свае умовы мы выкон- 
ваем. Усе заяўкі ад раёнаў 
заўжды задана. і ьн я юина. 
Зыходзячы з кадравых 
запатрабаванняў, фар.мі- 
руем агульную лічбу при
ёму. У 2016 годзе набіралі 
шэспь м лавікаў, летась — 
лзевяць. Гут такая небяс- 
пека ёсць. Мэтавікі ілуць 
на-за конкурсам. Часам у 
болыи таленавітага абіту- 
рыента. які паступае на 
агульных правах, іншым 
разам зніжаюцца шансы 
паступінь. Мы павінны 
забяспечыиь галіну калра- 
мі, але і уеяляк абараняем 
інтарэсы нашых выпус- 
кнікоў. У афагаралках, 
лзе створаны належныя 
умовы для праны і жыц- 
11Н, праблем з к ал рам і не 
існуе. У маленькіх вёсках, 
пра якія вы кажаие, гакіх 
умоў менш. Ёсць прабле- 
ма і з калрамі.

чалавечы фактар, запвяр- 
лжэннс штатнага рас копа
лу. Юрыдычны ;ирас стаў 
адзіным. Людзі. натураль
на. хваля вал іся: ш ю  іх ча- 
кае? Хто станс кіраўніком? 
Што будзе з заробкам? 
Як прайшло інтэіраван- 
не Інстытута ў структуру 
БДУКіМ? I Іераканана,
што ўсе птыя цяжкасці 
псраходнага перыялу мы 
паспяхова пераадолелі.

Дырэктар Інстытута па- 
вышэння кваліфікацыі і 
перапалрыхтоўкі калраў 
Аіяксанлр Філінау. які так
сама прысутнічаў на сус- 
трэчы, дадаў, што змены 
насіті толькі пазітыўны 
характар. Адразу началі з 
рамонта корпуса. Да на- 
вучальнага працэсу далу- 
чаны і выкладчыпкі склад 
БДУКіМ . а таксама — тэх- 
нічныя магчымасці ўні- 
всрсітэта. На бюлжэтнай 
і на платнай аснове няпер 
займаюцца каля двух ты
сяч слухачоў. Захаваліся і 
іншыя функныі Інстытута: 
вялзенне шэрагу інфар- 
маныйных рэсурсаў (баз 
дадзсных). Аптымізаныя 
адбылася не за кошт ска-

рачэння функный, а за 
кошт скарачэння кіруюча- 
га персаналу. Такім чынам 
заробак сснняшніх супра- 
іюўнікаў Інстытута ўзпяў- 
ся, у сярэлнім. прапэнтаў 
на трыццаць, і люлзі, бсз- 
умоўна, гэта адразу адчулі. 
Атяксандр Анатольевіч за- 
пэўніў, што ў перспекти
ве магчыма і актынізацыя 
іншых мерапрысмстваў — 
рэспубл іканскіх коі і курсау 
сярол клубных устаноў і 
аўтаклубаў. Галоўнас. каб 
былі алйавслныя запыты з 
боку заказчыкаў: абласней 
і раёнаў. Карапей, Інсты- 
гут “усынавілі" і імкнуц- 
на годна яю  ўтрымлівань. 
“ К" сасвайгобоку імкнен- 
па гэты пранэс алсочваць 
лы асвятлянь.

— Пры лапамозе кафед
ры менеджменту саныяль-

— Зноу гаворка пра ра- 
ённую ініныягыву, на 
якую — хранічны брак. Які- 
мі мета.іамі магчыма яе сты- 
муляваць?

— Сёння ўжо ішла га
ворка аб нрафесійных 
конкурсах. Гэта нулоўная 
матываныя для нашых ра- 
ботнікаў культуры. Т\ч 
грэГхі лобр;і паі)'маць і ц.т- 
радзінь гос. ш го давала 
калісыіі надежны дІ>ект. 
Якімі б прывабнымі не бы- 
лі новыя «jxjpMbi лзсйнасці. 
але і ад градыцыйных не 
ізарта адмаўляіша.

I Ір̂ і навуковае забес- 
пячэнне культуры гаіюр- 
ку працягнуў прарэкгар па 
навуковай л зейнаспі Вікгар 
Я іыковіч tn  зазначыў, што 
ва Унівсрсігэцс створаны 
навуковыя школы ў роз
ных галінах гуманітарных

і нерапалрыхтоўкі калраў 
гаксама распавялаюпь слу- 
хачам пра новыя тэхналогіі 
культур» іай дзсні іасні.

— Атіна .Лнатольеўна, не- 
ка.тькі слоу пра ваш савет на 
ірама,тскі\ еувязях, якім кі- 
руе наш бы.ты ка.іега Юрын 
Іваіюў.

— У яго ўвайныі зна- 
камітыя лзсячы культуры 
і масгантва кр;ііны — на
ша наныянальная эліта. 
Творцы рэгулярна лаозянь 
сустрэчы са студэнтамі. 
праволзяш» майсгар-кла- 
сы, лалу'іаюпь маталзь да 
тіюрчаіа нрайэсу. Гэта іч.*- 
льмі натхняе нашых юна- 
коў і лзяўчат. Савет нават 
актывы фінансавыя пры- 
цяпіае. Такім чынам ў цик
ла мсмарыяльная аўлыто- 
рыя Удадзіміра Мулявіна, 
дзе нраход зяпь заняткі. Не-

нры папярэлнім кіраўнін- 
гве Універсіога. скірава.іі 
нашу дзсйнасць на пра- 
ктыкаарыентаванас наву- 
чанне стулэнтаў. Яны ці нс 
з першага курса ўцягнугы 
ў праектную, пр;н|>ссій- 
ную лэейнасць (канп^л ы, 
М Ю З ІК .ІЫ ). У гэтым кір\н- 
ку мы і будзем развівацпа. 
ГІастаянна шукаем новыя 
мегады — няйер і«х:ь аб- 
мяркоўваем магчымаспі 
дыстанцыйнага навучання.

Канешне. штосыіі па- 
стаянна булзс мянянпа. У 
тым ліку і ксшькасць сту- 
лэнцкага каніынгенту. 
Завочная форма навучан
ня. безумоўна. натрэбна. 
аіе не на такіх спепыяль- 
насцях, як, скажам, харэ- 
офаф. Гут. йагадзінсся. 
неабходна поунае ўк.по- 
чэнне ў прайэс вучобы.

Каб мы думалі толькі аб 
высокіх зарабках, усе б вучыліся 
на праграмістаў і працавалі 
ў  ІТ-сферы. I творцаў не было б! 
Калі ў  дзіцяці ёсць здольнасці і жа- 
данне развіваць талент, ставіць яму 
нейкія заслоны т у т—злачынства.

на-ку.тьтурнай діейнасні, 
якой кіруе Алена Макара- 
ва. на старонках "Куль
туры" цягам мінулага гола 
йублікаваліся матэрыялы 
над рубрыкай “Лабара- 
іорыя", лзе гаворка ішда 
пра тое, што з навейшых 
сусветных практык наву- 
ка прананоўвае культуры. 
Адзін са шматлікіх дана- 
можнікау, "наро.тжаных" 
на кафедры, гак і назы- 
ваеииа: “Тэхналогіі куль- 
турна-дасугавай дзейнас- 
ці". На наш погляд, такую 
кніжку павінен меііь кожны 
работнік культуры краіны. 
А наклал яе — толькі 160 
асобнікаў...

— Калі ёсць такая па- 
трэба, наклад будзе па- 
ў гораны. А для гэтага ал 
рэгіёнаў патрэбны хоць 
адзін л іст з просьбай 
ласлаць такі дапамож- 
нік.

вслаў. якія пасйяхова раз- 
віваюіша сёння. Гол навукі 
ва Універсітэце адзнача- 
ны правялзеннем буйных 
міжнаролных Kaii(J)cpjH- 
ный. выданном прыкмет- 
ных манаграфічных рабог. 
Добрых поспехаў калектыў 
універсітэта дамогся ў па;і- 
рыхтоўны навуковых ра
бот нікаў вышэйшай ква.іі- 
фіканыі, а таксама ў іаліне 
сіудэнцкай навукі. Каіск- 
тывы ўстановы паспяхова 
працуюнь iuu выкананнем 
заланняў па навуковаму 
забеспячэнню дзейнасці 
Міністэрсгва культуры. Імі 
сгворана шмат навукова- 
мсталыч н ых напраі ювак 
па сацыякультурнай і му- 
зейнай дзейнасці ў самых 
рошых ракурсах, развіц- 
ні кулыуры аграгарагкоў. 
выкарыстанні батлейкі... 
Супраноўнікі Інстытута 
павышэння кваліфіканыі

ў забаве л я галоўнага корпу
са Універсігэта плануешіа 
ўсталяваць сімвалічную 
скульптуру. Якую кіінкрэт- 
на, пакуль вырашаецца. 
Зразумела. што гэта паві- 
нен быйьсімвал культуры і 
масгап іва Беларусі. Будзем 
спад зяванпа. менэнагау 
для рэалізацыі далзснага 
праекта таксама адшукае 
савет па іраммскіх сувя- 
зях.

— Мы гаварылі пра нер- 
снектывы наныяна.іыіай 
кулыуры. А якімі бачашіа 
перенекгывы універсітэн- 
кія? Ва ўмовах несгабілыіай 
рынкавай эканомікі, яшчэ 
болын нестабільнай аніы- 
мізацыі, ка.іі няіхітыіа з і і і -  

каюнь установы кулыуры, 
а ўслед за імі — і вёскі, на- 
колькі лаклална акрхмівае 
Універсігэг гактыку і сгра- 
тэіію свайго развіцця?

— Гіра рынкавую эка- 
номіку і аптымізацыю сет- 
кі ўсганоў культуры. Гэтыя 
працэсы, безумоўна, закра- 
нулі і нас. 3 I сгудзсня ў нас 
зацверджаны гаксама новы 
пгтатны раскла.і. Скараці- 
лі адміністратыўны апарат. 
Стулэнты гэтых змен не 
адчулі. Ніяк не папярпеў і 
навучальны працэс. Пры 
гэтым мы не адстасм іш ча
су. Лічу. што тыя пазітыў- 
ныя змены, якія адбыліся

Каб застацца сапраўлным 
цэнтрам захаванасці на- 
цыянальнай культуры, 
па-ранейшаму будзем 
рыхтаваць фалькларыстаў. 
прыклагізем намаганні. 
каб адкрыць адпаведную 
спецыялыіаснь у магістра- 
туры. Заканчвань будзем 
будоўлю спарт ыўна-ку- 
лыхрнага цэнтра. зробім 
бяіучы рамонт карпусоў і 
інтэрнатаў. I будзем уея
ляк зарабляць для гэтаіа 
грошы. Не толькі канцэр- 
тнымі мерапрыемствамі — 
і праз пралзюсарскі цэнтр 
“Арт-мажор”. Развінцё 
міжнародных стасункаў, 
экспарт адукацыйных на
едут — гаксама ўмова для 
нас абавязковая. Для таю, 
каб заставацца для іх ціка- 
вымі. дв;і гады та.му алкры- 
лі магістратуру па мастац
тва знаўсгвс з вык.таданнем 
на англійскай мове. Зараз 
вывучаем пытан не с пза- 
р >нпя англамоўнай магіс- 
гратуры па кулыуралогіі. 
Словам, будзем працаваць 
і пастараемся ріібіць гэта 
якасна. Булучыня ўяўля- 
сцца мне антымістычнай.

Пытанні задавалі 
Ілья СВІРЫН, Дар я 
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