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Навіны Універсітэта
У  Год малой радзімы на кафедры бібліятпэчна- 

інфармацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаў- 
нага ўніверсіпгэта культуры і мастацтваў стар- 
таваў праект « Ім я  на карце Радзім ы ». Праект  
распрацавалі студэнты 3-га курса ў межах ву- 
чэбнай дысцыпліны « Бібліятэчна-бібліяграфіч- 
нае краязнаўства» пад кіраўніцтвам прафесара 
кафедры бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці 
Валянціны Саітавай і старшага выкладчыка ка
федры інфармацыйныхрэсурсаў і камунікацыяў 
Алены Паліцэвіч. Адметнасцю праекта з’яўля- 
ецца вывучэнне студэнтамі жыцця і дзейнасці 
сваіх землякоў.

Першы этап праекта быў 
прысвечаны знакамі- 
тым выпускнікам фа- 

культэта  б ібл ія тэчн а-ін - 
фармацыйнай дзейнасц і 
розных гадоў выпуску. Пад- 
ры хтоўка сп ец ы ялістаў  
бібліятэчнай-галіны пачала- 
ся на базе М інскага дзяр- 
жаўнага педагагічнага ін- 
стытута імя А.М . Горкага ў 
год вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захоп- 
нікаў. За дзесяткі гадоў фа- 
культэт стаў базай падрых- 
тоўкі спецыялістаў вышэй- 
шай кваліф ікац ы і, як ія  
паспяхова ажыццяўляюць 
бібліятэчна-інф армацый- 
нае забеспячэнне розных 
галінаў і сфераў грамадства, 
выдатна праявілі сябе і ў 
іншых абласцях дзейнасці.

Напрыканцы мая на фа- 
культэце студэнты 330 М 
групы (напрамак бібліятэч- 
на-інфармацыйнай дзей- 
насць, менедж мент) пра- 
вялі мерапрыемства для сту- 
дэнтаў малодшых курсаў, 
на якім былі прадстаўленыя

электронныя прэзентацыі і 
выступленні, прысвечаныя 
А лене Мазанік, Герою Са- 
вецкага Саюза, адной з вы- 
канаўцаў плана знішчэння 
генеральнага камісара Бела- 
русі Вільгельма Кубэ, у пас- 
ляваенны час — намесніку 
дырэктара Фундаменталь- 
най бібліятэкі Акадэміі на- 
вук БССР, заслужанаму ра- 
ботніку культуры БССР; ле 
генд арнай Алене Бяловай, 
фехтавалынчыцы на рапі- 
рах, чатырохкратнай Алім - 
пійскай чэмпіёнцы, шмат- 
разовай чэмпіёнцы свету, 
сёння прафесару Беларус
кага дзяржаўнага ўніверсі- 
тэта ф ізічнай к ультуры ; 
Таццяне Кузьмініч, намес- 
ніку дырэктара Нацыяналь- 
най б іб л ія т эк і Б еларусі, 
канды дату педагагічны х 
навук, дацэнту; Інэсе Сем- 
чанкавай, бізнес-лэдзі, за- 
снавальніцы і ўладальніку 
Моднага Дома «Ю нона» (Бе
ларусь, Украіна).

Перад прысутнымі высту
п и т  I. Семчанкава, якая, у

складаныя часы страціўшы 
любімую работу ў бібліятэ- 
цы, павінна была шукаць 
сродк і д ля  забеспячэння 
дастойнага жыцця чатырох 
дзяцей і асабістага сама- 
сцвярджэння. Поспех пры- 
нёс бізнес у сферы моды. У  
1993 г. Інэса М ікалаеўна 
заснавала ў М інску Модны 
Дом «Ю нона». Яна падкрэс- 
ліла, што спецыяльныя дыс- 
цыпліны, якія вывучаюцца 
на факультэце, фарміруюць 
здольнасці да кіравання і 
сістэматызацыі -  найваж- 
нейшыя якасці паспяховага 
менеджера ў модным бізне- 
се, якія вельмі дапамаглі ёй 
у арган ізацы і і вядзенн і 
ўласнай справы. Студэнты і 
выкладчыкі пачулі цікавы 
аповед пра моду і яе новыя 
накірункі, пра калекцыі су- 
кенак «Ю ноны», паглядзе- 
л і слайд-шоу. У  ходзе суст- 
рэчы ўзнікла ідэя рэаліза- 
цыі моднага праекта з удзе- 
лам  студэнтаў пры пад- 
трымцы «Ю ноны». У Інста- 
граме Інэса Мікалаеўна на- 
пісала: «Беларускі Універ- 
сітэт К ультуры  -  В Н У , у 
якой я вучылася з захаплен- 
нем ».

Другі этап праекта «Ім я  
на карце Радзімы » ад- 
быўся ў чэрвені ў фор

ме электронных прэзента- 
цыяў і выставы, якую сту
дэнты (напрамак бібліятэч- 
на-інф армацыйная дзей- 
насць, аўтам аты зацы я) 
прысвяцілі сваім знакамі- 
тым зем лякам  і родным 
мясцінам. Мерапрыемства 
было прымеркаванае да Дня 
незалеж насц і Р эсп уб л ік і

Беларусь. Студэнты распа- 
вялі аб смелых і таленавітых 
людзях, якія нарадзіліся ці 
ж ы ліў  буйных гарадах, мяс- 
тэчках і вёсках, і якія аба- 
ранялі родную зямлю ад во- 
рагаў ці зрабілі вялікі ўклад 
у  развіццё мастацтва, куль
туры, спорту. Сярод прад- 
стаўленых асоб ураджэнцы 
г. Рэчыцы -  выдатны мас
так Аляксандр Ісачоў і вела- 
гоншчык Васіль Кірыенка; 
Фёдар Крыловіч, выканаў- 
ца буйнейш ай ды версіі ў 
гады Другой сусветнай вай- 
ны -  узрыву на чыгуначнай 
станцыі ў А с іп ов ічах  ня- 
мецкіх эшалонаў 30 ліпеня 
1943 г.; мастакі Н ікадзім  
Сілівановіч, ураджэнец вёс- 
кі Цынцэвічы (Вілейскі ра- 
ён) і мінчанін Раман Засло-

наў, унук Героя Савецкага 
Саюза Канстанціна Заслона- 
ва; заслужаны дзеяч куль
туры БССР Паўліна Мядзёл- 
ка з вёскі Будслаў і многія 
іншыя.

Актыўнасць студэнтаў, 
іх  выразны інтарэс да міну- 
лага і сучаснасці сваёй ма
лой і вялікай радзімы, па- 
важлівае стаўленне да зем- 
лякоў падштурхнула да пра- 
цягу праекта ў новым наву- 
чальным годзе і стварэння ў 
складзе навуковага гуртка 
кафедры бібліятэчна-інфар- 
мацыйнай дзейнасці сту- 
дэнцкага цэнтра інфарма- 
цыйна-аналітычных дасле- 
даванняў «Зем ляк і».

Валянціна САІТАВА 
Фота Алены ПАЛіЦЭВІЧ

Паводле інфармацыі арганізатараў

Радзіма пачынаецца з Жодзіна
3 8 жніўня ў мастацкай галерэі «Універсітэт куль

туры» ў Мінску праходзіць выстаўка Мікалая Шышло- 
ва «Т ут  Радзімы маёй пачатак...», прымеркаваная да 
55-годдзя горада Жодзіна і да Года малой радзімы.

М. ІПышлоў нарадзіўся ў 1947 г. у Жодзіне. Скончыў мас- 
тацка-графічны факультэт Віцебскага педагагічнага ўніверсі- 
тэта і аддзяленне мастацкай керамікі Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў. Ён -  графік, жывапісец, аўтар дробных 
карыкатураў, тонкіх пранікнёных малюнкаў і акварэльных 
пейзажаў. Асноўная тэма яго творчасці — Беларусь, прыга- 
жосць яе прыроды, краявіды роднага Жодзіна. На выстаўцы 
прадстаўленыя працы розных перыядаў, разнастайныя па тэ- 
матыцы і тэхніцы выканання.
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