
УПЭЎНЕНЫЯ КРОКІ УНІВЕРСІТЭЦКАЙ НАВУКІ 
(ад рэдактара)

Правядзенне навуково-творчых еынікоеых 
канферзнцый у  Беларускім уніеерсітэце культуры 
мае трывалую шматгадоеую традыцьао і  дае маг- 
чымаець абмяняцца назапашаным «опытам ар- 
ган-ізацыі навуковай работы, абмеркаваць акту
альныя проблем ў  развіцці культуры і мастацтва.

А  падзяліцца і расказаць ёсць аб чым, бо 
наша павучалъная установи канцэнтруе ў  сабе 
моцны патэнцыял навукоўцаў, якія працуюць у  
самых ровных накірунках. Сярод на^укоўцаў 11 
дактароў навук, прафесараў, 102 кандыдаты на
вук, дацэнты. Гэта 37% огульной колькасці 
прафесарска-выкладчыцкага складу універсітята.

Па плану навукова-даследчых работ сёння 
распрацоўвсецца 31 тэма, 15 $ іх маюць фунда
ментальны характар, 9 - прыкладны, 7- педагагічны.

Ч четко тэм выконваеццаў рамках агульна- 
рэс-публіканскіх праграм, напрыклад *Jlimapamypa 
ў  кантэксце абнаўлення духоўнай культуры на 
сучасным этапе» (навуковы кіраўнік прафесар 
Грынчык М.М.), «Культура ў сістэме эканамічных 
адносін» (навуковы кіраўнік дацэнт Ігнатовіч 
П.Р.), *Гісторыя і сучасны стан беларускай біб- 
ліяграфіі» (навуковы кіраўнік прафесар Лявончы- 
каў В.Е.) і іншыя, прынятыя да распрацоўкі 
сумесна з Акадэміяй навук, ' Нацыянальнай 
бібліятэкай і маючыя важное значэнне ў выра- 
шэнні проблем духоўнага развіцця краіны.

Толькі па выніках навуковай працы за 1993 
год калектывам нгшых навукоўцаў да друку пад- 
рыхтавана 18 рукапісаў манаграфічных даследа- 
ванняў, падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, а 
таксами шмат распрацовак навукова-метадыч- 
нага харак-тару.

Нягледзячы на складанасці ў  эканамічным 
жыцці, адсутнасцъ фінансавання, калектывам 
робяцца заходы па стварэнню навукова-даследчых 
лабораторий фальклору, псіхадыягностыкі і арт- 
тэрапіі, докладных ведаў у галіне культуры < мас
тацтва, народных рамёстваў.

Рзчаіснасць патрабуе нового погляду І на 
сітуацыю, якая склалася ў культурным жыцці 
краіны, і ноты даследчыкі скіроўваюць свае 
намаганні на вывучэнне проблем існавання клуб
ных і бібліятэчных устаноў у  новых экономичных 
умовах, маральна-духоўных аспектаў абнаўлення 
грамадства рэспублікі.

Стала ўжо привычным, што нашы штога- 
довыя навуковыя мерапрыемствы цікавяць калег 
з іншых навучальных і навуковых устаноў рэспублікі. 
Колькасць жадаючых прыняць удзел у рабоце 
выніковай канферэнцыі з кожным годам узрастае. 
Гэта сведчыць об тым, што статус канферэнцыі 
паступова выходзіць за рамкі чыста універсі- 
тэцкага, ад наго прэстыжнасць гэтага мера- 
прыемства год ад года павялічваецца.

Спадзяёмся, што тэзісы выступленняў, над- 
рукаваныя ў  дадзеным зборніку, выклічуць пэўную 
зацікаўленасць з боку навукоўцаў, спецыялістаў у 
галіне культуры і мастацтва.

Жарыкава АЛ., 
канд.фшаславук, 

выкладчык

XXI СТАГОДДЗЕ: НОВЫ ТЫЛ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ?

У наш час, калі наблзжаецпа канец XX стагод- 
дзя, паступова прыходзіць разумение таго, што чала- 
веку дазвалена далека ве ўсё, таму што па меры 
развіцця цывілйацыі ўзрастае яго залежнасць (як 
біялагічнага віду) ад стану- біясферы. Людзі пачыва- 
юпь разумець, што ні аб ніякім «пакарэнві Прыроды» 
не можа быпь і гаворкі. Усведамленне гэтага паступо
ва ўваходзіць у свядомасць грамадства, становіцца 
часткай яго менталітэту. Існуе нейкі экалагічны 
імператьіў умовы, які чалавек не мае права перастушць 
ні пры якіх абставінах.

Але пакуль што вяма адзінага падыходу пры 
вырашэнні праблем узасмаадносін з Прыродай, і яго 
вьшрацоўка, якая патрабуе плапетарнага кансенсусу, 
стане важнейшею задачаю наступаючага стагоддзя. А 
пакуль што ўсе патрабаванні маюць талькі аберагаль- 
ны характар, усе праблеьпл ў асноўпьш зводзяцпа да 
лакальных. Гэты факт вельмі павольна ўсведамляецца 
грамадствам, як і неабходнасць змены асноў сучаснай 
цывілізацыі. I адзін з аспектаў праблемы ўзаемаадпосін 
Прыроды і плапетарнага суполыііптва павінен насіпь 
у значнай ступепі маральны характар. Імператыў 
экалагічны прывядзе да імператыву маральнага, да 
з’яўлеппя новага табу.

Адным з самых яркіх індыкатараў цывіліза- 
пыйных перамен з’яўляецца месца адукавапага чала- 
века ў грамадстве. Лідэрамі сусветнага развіцця стано- 
вяппа краіны, здольныя забяспечыць высокі ўзровень 
развіцця навукі, адукаванасці сваіх грамадзян, агуль
най культуры, тэхналагічпай дысцыпліны. I гэта асаблі- 
ва важна ў тым плане, што важнейшай асабтвасцю 
новай цывілізааыі будзе далсйшае развіццё інфарма- 
пыйных тэхналогій. звязаных з фарміраваннем плане- 
тарнага інталекіу.

Калектыўны інтэлект — вельмі важпае цывіліза- 
пыйнае паняппе. Яго сэнс толькі сёшія, і то не ў 
поўнай меры, пачаў прьшягваць ўвагу спепыялістаў- 
гуманітарыяў. Калектыўны інталект з’яўляецца адна- 
часова са станаўленнем індывідуальных інтэлектаў. 
Развіцдё калектыўнага інтэлекту адбываецца вельмі 
шпаркімі тэмііамі асабліва ў апошяягады, калі з’явілася 
сучасная інфармацыйная тэхніка.

Такімчьтам, у фарміраванні новай цывйгізацыі 
бачашіа два асноўныя шляхі: пераўтварэнне чалавец- 
гва ў адзіпы біясацыяльны арганізм, станаўленне і 
раззіцйё агульнапланетарнага калектыўнагаініэлекту. 
Гэта можа дань неабходны імпульс далейшаму раз- 
віцпю чалавецтва.
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