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З 'сям 'ёй  падчас вы пускного вечара!

сшйм|кірауніком 
|падзім і® унай Буйко.

Сённяшні госць 
проекта "М ая ш кола"  
з'яўляецца, бадай , 
самым м алады м  
ды рэктарам  
музея ў  наш ай  
краіне — узначал іў  
Нацыянальны  
гістарычны музей  
Рэспублікі Беларусь, 
калі яму было 26 гадоў. 
Сёння Павел М іхайлавіч  
СА П О Ц Ь К А  расказвае  
чытачам "Н астаўніцкай  
газеты" пра школьныя 
гады і раскры вав  
прафесійныя сакрэты.

—  Павел Міхайлавіч, ра&-
кажыце, калі ласка, пра
ваша дзяцінства  /  ся м ’ю.
— Я родам з Маладзечна. 

Гэта мой любімы горад: тут я 
нарадзіўся і вырас І тут прыняў 
рашэнне, што мне трэба пра- 
цаваць у сферы культуры.

Сям’я, у якой рос, да сферы 
культуры не мае ніякага дачы- 
нення. Тата Міхаіл Станіслававіч 
Сапоцька — будаўнік, маці Але
на Уладзіміраўна Смірнова — 
метролаг, дзядупя — ваенны, 
але амаль усё жыццё працаваў 
начальнікам аднаго з аддзелаў 
на радыёзаводзе “Спадарож- 
нік” , а бабуля — настаўніца ма- 
тэматыкі.

Выхаванне ў сям’і было 
вельмі дэмакратычным і спа- 
койным. Глабальных канфліктаў 
з бацькамі не было. Адно што я 
не заўсёды хацеў вучыцца, але 
аўтарытэт бабулі-педагога ра- 
біў сваю справу.

Патрэбы сваволіць і лазіць 
па будоўлях і платах не было. 
3 пункту погляду выхавання ў 
мяне была поўная свабо- 
да. Але я ёй не карыстаў- 
ся. Відаць, таму, што пад- 
свядомападлеткіімкнуцца 
рабіць тое, што забароне- 
на. Напрыклад, я ніколі не 
курыў і нават не спраба- 
ваў. Шмат чаму сапраўды 
здзіўляўся: ніколі не мог 
зразумець, навошта не- 
дзе па завуголлях пата- 
емна ад бацькоў збірац- 
ца кампаніяй, калі можна 
прыйсці да мяне. Мае ба- 
цькі былі толькі рады гас- 
цям.

Бабуля І дзядуля па 
матчынай лініі да гэтага 
часу жывуць у Маладзеч- 
не недалёка ад бацькоў — I 
на суседніх вуліцах, і ў 
мяне ёсць традыцыя: калі 
я на выхадныя прыязджаю 
ў Маладзечна, на абед іду 
да бабулі з дзядулем.

Татавы бацькі, якіх, 
на жаль, ужо няма, былі 
надзвычай культурны- 
мі і прыстойнымі людзь- 
мі. Яны жылі ў вёсцы Алях- 
новічы, што знаходзіцца 
каля трасы Мінск — Маладзеч
на.

Я заўсёды меў за ўзор ста- 
ноўчую мадэль зносін. Узяць 
хаця б адносіны майго таты і 
яго цешчы — яны ламаюць усе 
прынятыя і растыражаваныя ў 
грамадстве стэрэатыпы.

Калі я сказаў, што трэба ісці 
ў сацыяльную сферу і культуру, 
сям’я здзівілася, але здзіўлен- 
не было прыемным і пазітыў- 
ным: “Культура — гэта таксама 
вельмі добра, але незразуме- 
ла, чым ты будзеш займацца...” 
Нават зараз, калі я расказ- 
ваю пра сваю работу, яны ўсё 
ўспрымаюць у якасці экзотыкі.

—  Вашы школьныя гады
прайшлі ў Маладзечне.
Чым яны былі адметныя?
— У гэтым годзе маёй шко

ле— 75 гадоў. Засваюгісторыю 
гэтая ўстанова адукацыі паспе- 
ла пабыць і школай, і ліцэем,

а цяпер з ’яўляецца гімназіяй. 
Але што з 1961 года заўсёды 
заставалася нязменным — гэта 
№ 7. На памяць прыходзіць ці- 
кавы факт, як нас урачыста па- 
свяцілі ў ліцэісты, а літаральна 
праз некалькі месяцаў устано- 
ва атрымала статус гімназіі.

Шмат у чым вы- 
бар прафесіі грун- 
таваўся на тым, што 
адбывалася ў школь
ныя гады. Менаві- 
та ў школе пачынае 
фарміравацца лю- 
боў да адных сфер 
дзейнасці і дысцып- 
лін і нянавісць да ін- 
шых, прыхільнасць 
да адных настаўнікаў 
інепрыязнасцьда ін- 
шых.

—  Ці не занадта 
катэгарычна так 
гаварыць пра 
настаўнікаў?
— У маім выпадку 

менавіта так і было.
Былі настаўнікі, да 
якіх хацелася ісці, 
нават калі яны былі 
вельмі строгімі і па- 
трабавальнымі: бралі сваёй ха- 
рызмай і апантанасцю пред
метам, умением цікава падаць 
вучэбны матэрыял.

Я вельмі любіў літарату- 
ру, гісторыю, хімію, геаграфію. 
Нармальна давалася і матэма- 
тыка. А вось астраномію і фізіку 
ненавідзеў, але не толькі таму, 
што не разумеў іх. Оптыка і маг- 
нетызм мне скарыліся, а вось 
астатняе — ніяк “не заходзіла” .

—  Але, як ні дзіўна, матэ- 
матыка ў вас ішла добра. 
Што яшчэ было для вас 
лёгкім?
— Вось што было лёгкім, дык 

гэта хімія. Любіў таксама ге- 
аграфію. Матэматыка мяне так
сама асабліва не цікавіла, але, 
дзякуючы ўвазе бабулі, я быў
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сці, прынесці, дамовіцца, уз- 
гадНіць, прыехаць... Потым я 
стаў актыўна супрацоўнічаць з 
нашым Палацам культуры ў Ма
ладзечне.

Я вельмі любіў фатаграфа- 
ваць, і дырэктар школы заўсё- 
ды прасіла фатаграфаваць тыя 
падзеі, якія адбывапіся ў школе. 
Часам да мяне звярталіся нават 
з раённай газеты: прасілі фота І 
“што-небудзь напісаць” пра ме- 
рапрыемства. Ніколі не адмаў- 
ляўся.

Адной з цікавых работ таго 
часу быў арыгінальны фота- 
праект: я рабіў фотаздымкі вя- 
домых жыхароў горада, браў 
у іх невялікія інтэрв’ю, цытаты 
з якіх станавіліся подпісамі да 
фотаздымкаў. Матэрыялы былі

вымушаны яе добра ведаць — 
мы шмат дадаткова займаліся. 
Мне падабаліся ўсе вобразныя 
навукі, нават геаметрыя.

Не скажу, што вучыцца было 
лёгка, аднак школьныя гады 
ўспамінаю ўсё ж з цеплынёй. 
Не так даўно мне прапанавалі 
сустрэцца з сённяшнімі наву- 
чэнцамі маёй школы, І я з вялі- 
кай радасцю пагадзіўся.

—  Чым займаліся, як ка- 
жуць, у якасці грамадскай 
нагрузкі?
— Недзе ў 4 * класе- мяне 

прызначылі спачатку адказным 
за выпуск насценгазеты, а по
тым я стаў займацца падрых- 
тоўкай культурна-масавых 
праграм і іншага. Я атрымлі- 
ваў ад гэтага сапраўдны кайф. 
Мяне ніколі не цікавіў творчы 
складнік — цікавіў, можна ска- 
заць, арганізатарскі бум: прый-

сабраны ў не- 
вялікую кні- 
жачку, я кую
мы саматугам 
зрабілі да 620- 
годцзя Малад
зечна, якое
а д зн а ч а л а с я  L _______
ў 2008 годзе.
Цікавым у гэтым праекце былі 
найперш зносіны з людзьмі, 
вельмі рознымі і самадастат- 
ковымі, творчымі і харызматыч- 
нымі.

Школа для мяне стала моц- 
ным плацдармам І добрым пад- 
муркам для далейшай працы.

—  Каго з настаўнікаўуспа- 
мінаеце з найбольшай це
плынёй?
— Першай настаўніцай у 

нулявым падрыхтоўчым кла- 
се была Таццяна Аляксандраў- 
на Віткоўская. Яна была цудоў-

ным педагогам і 
ўмела знайсці па- 
дыход да кожнага, 
пастаянна была з 
намі: мы і ў паходы 
хадзілі, і ў тэатр, І 
ў кіно. Пасля таго 
як я скончыў шко
лу, мы дастаткова 
часта перасякаліся 
ў горадзе, І вест- 
ка пра тое, што яе 
ўжо няма, для мяне 
была адчувальнай.

Класныя кіраў- 
нікі мяняліся ў нас 
ледзь не кожны 
год: Таццяна Аляк- 
сандраўна, Валян- 
ціна Васільеўна, 
Вольга Вячасла- 
ваўна, Таццяна 
Уладзіміраўна, Ва- 

лянціна Аляксееўна...
Але самым яркім з класных 

кіраўнікоў была настаўніца бела- 
рускай мовы і літаратуры Тацця
на Уладзіміраўна Буйко. 3 ёй мы 
і зараз на сувязі, аргані- 
зоўваем сумесныя акцыі
1 праекты. У мае школь
ныя гады гімназіяй юра- 
вапа Вольга Васільеўна 
Малярэвіч, з якой так
сама ўсталявапіся вель- 
мі добрыя адносіны.
Да сённяшняга часу ці- 
каўлюся іх справамі і не 
забываю павіншаваць 
са святамі гэтых двух 
педагогаў. Спадзяюся, 
сёлета зноў сустрэнем- 
ся на юбілеі школы.

Мае словы вялікай 
павагі да кожнага з на- 
стаўнікаў! За веды, за 
шчырасць, за дапамо- 
гу, за падтрымку!

Было па-розна- 
му, але добрага было 
больш. Памятаю, што 
нас перакідалі з класа ў 
клас, на нас выпрабоў- 
валі шэраг навацый: мы 
пераскоквалі праз адзін
клас, здавапі экзамены _______
ўліцэйскія кпасы, нават 
трапілі ў той год, капі былі выму
шаны ў 11 класе вучыцца год за 
два, капі на вывучэнне рамана 
“Вайна і мір” праграмай па рус- 
кай літаратуры было вызначана
2 (!) урокі.

У ліцэі профіляў было нямно- 
га: для прасунутых вучняў былі 

х ім іка -б іял а - 
гічны і фізіка- 
матэматычны, 
а тэхнолага- 
канструктар- 
скі — для ўсіх 
астатніх. Хо- 
чаце — вер- 
це, хоча-
це — не, але 
ф із іка -м а тэ - 
матычны про- 
філь у ліцэі 
я выбраў, кі- 
нуўшы кубікі. 
Мне было
абсалютна ўсё 
роўна, бо про- 
філю, які б ад- 
павядаў маім 

цікавасцям, не было. Гэта былі не 
самыя прыемныя два гады, бо я
3 цягам часу зразумеў бесперс- 
пектыўнасць свайго знаходжан- 
ня тут. А ў гімназіі выбар про- 
фільных напрамкаў быў большы,
І тады я выбраў мову, літаратуру і 
гісторыю Беларусі.

Пакідаў школу я вельмі ба- 
люча. Было адчуванне трагізму 
сітуацыі: расставание са старымі 
сябрамі, негатоўнасць да новага 
этапу жыцця, трывога за наступ
ление і будучыя праблемы пры 
пераездзе ў іншы горад, іншыя

людзі і іншыя зносіны. Радасці, 
што заканчваю школу, не было 
адназначна, апе гэта было звя- 
зана найперш з нявызначанас- 
цю будучыні. Капі паступіў, куль
турны шок доўжыўся тыдзень. Я 
палюбіў і Мінск, і ўніверсітэт.

—  Ці сустракаецеся са
сваімі аднакласнікамі?
— Я быў на першым вечары 

сустрэчы з выпускнікамі. Але на 
той момант мы, відаць, яшчэ не 
паспелі засумаваць адно па ад- 
ным, да таго ж ні ў каго не было 
ніякіх асабліва значных дасягнен- 
няў, так што тая сустрэча нічым 
асаблівым не запомнілася. А за
раз, калі здараюцца выпадковыя 
сустрэчы з аднакласнікамі і на- 
стаўнікамі, мне вельмі прыемна 
іх бачыць — усіх, з кім меў зносі- 
ны, і нават з тымі, з кім сяброўскіх 
зносін не падтрымліваў. Памя
таю, неяк у Маладзечне выпад- 
кова сустрэў свайго настаўніка 
інфарматыкі і мы хвілін 40 раз- 
маўлялі, нягледзячы на дрэннае 
надвор’е.

—  Наколькі цяжкім быў
выбар будучай спецыяль-
насці?
— Заканчваючы школу, я 

ў агульных рысах ведаў, чым 
буду займацца, але ў канкрэты- 
ку доўгі час не паглыбляўся. 
3 разумеў, што культура — гэта 
тая сфера, з якой я хацеў бы 
звязаць сваё жыццё. I, як мне 
здаецца, не памыліўся. Аднак 
ва ўніверсітэт дакументы пада- 
ваў, як кажуць, упрытык, таму 
што да апошняга моманту не 
мог вызначыцца, куды ж пасту- 
паць. Я не быў на днях адкры- 
тых дзвярэй: першы раз пры- 
ехаў падаваць дакументы, а 
другі — пасля залічэння (тое, 
што я паступіў на бюджэт, было 
святам!). 3 1 верасня 2009 года 
лічу сябе элементам вялікай 
галіны пад назвай “Культура” .

Ва ўніверсітэце было зусім 
іншае, адрознае ад прывыч- 
нага мне жыццё. У школе былі 
настаўнікі, вучні І строга рэг- 
ламентаваныя зносіны, а ва ўні- 
версітэце і мы, і нашы выклад- 
чыкі добра разумелі, што праз 
некаторы час мы станем кале- 
гамі, і адносіны і ўзаемадзеян- 
не выбудоўваліся інакш.

Да таго ж нашы педаго- 
гі час ад часу ўкідвалі нас у пра- 
цэс. Гэта было вельмі цікава, бо 
з ’яўлялася магчымасць паба- 
чыць, як гэта працуе знутры, І ат- 
рымаць першасны вопыт. Сваім 
студэнтам я заўсёды раю выка- 
рыстоўваць любую магчымасць 
паваланцёрыць на разнастай- 
ных мерапрыемствах. I няхай у іх
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стаўлены амаль на кожным 
буйным мерапрыемстве, якое 
праходзіць у нашай краіне.

—  Якія веды прыйшлося 
асвойваць самастойна?
—- У пэўны час мяне заці-

кавіла тэма грантаў. Дзякуючы 
таму, што я працаваў у розных 
грамадскіх арганізацыях і меў 
магчымасць зносін з кіраўні- 
камі ўстаноў розных узроўняў, 
мяне зацікавіла кухня праектаў, 
якія рэалізоўваюцца ў нашай 
краіне ў сферах культуры, на- 
вукі, турызму і адукацыі, на якія 
выдаткоўваецца мэтавае фі- 
нансаванне. Вывучыў дзеючыя 
грантавыя праграмы ЮНЕСКА, 
Саюзнай дзяржавы, СНД, Са- 
вета Еўропы, Еўрасаюза і шмат 
якія іншыя, удзельнічаў у шмат- 
лікіх семінарах і канферэнцыях 
у нас і за межамі Беларусі. Што 
было цікава: у раздатачных ма- 
тэрыялах былі выдадзены міні- 
мальнымі тыражамі найкаштоў- 
нейшыя ўнікальныя падборкі 
даследаванняў у гэтай сферы. 
Потым я сам стаў удзельнічаць 
у грантавых праграмах спецы- 
яльнага фонду Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь па падтрымцы 
таленавітай моладзі, Еўрасаю- 
за.

Праз некаторы час з ’явілася 
магчымасць уключыць набы- 
тыя веды спачатку ў праграму 
курса, які я чытаў, а потым пра- 
панавалі распрацаваць аўтар- 
скі спецкурс па грантавым ме- 
неджменце.

—  Вы да  гэтага часу пра- 
цягваеце выкладаць. Ці 
не замінае гэта асноўнай 
дзейнасці?
— Альма-матар не адпускае. 

Ды і мне самому цікавая работа 
са студэнтамі. Яна, наадварот, 
дапамагае. Выкладчыцкая і на- 
вуковая праца вельмі добра да- 
паўняе маю практычную дзей- 
насць

Гутарыў 
Уладзімір ФАЛАЛЕЕЎ.

Фота з архіва 
Паўла САПОЦЬКІ.

не адщскае”
будуць не самыя ганаровыя фун- 
кцыі, затое будзе магчымасць 
убачыць кухню і сам арганіза- 
цыйны і закулісны працэс.

— Відаць, і самі пачыналі з
валанцёрства?
— На другім курсе я падклю- 

чыўся да руху папулярызацыі 
спадчыны Міхала КлеафасаАгін- 
скага. Праз некаторы час ён пе
рерос у грамадскі фонд, і мяне, 
тады студэнта 3 курса, выбралі 
адказным сакратаром фонду. 
Было шмат сувязей і паездак, да 
нас прыязджалі вельмі вядомыя 
людзі, у тым ліку Іва Залускі, му
зыкант, нашчадак роду Агінскіх 
(праўнук старэйшага сына Аме- 
ліі, дачкі М.К.Агінскага). Было 
шмат дэлегацый з Расіі і Еўропы. 
Памятаю, як яшчэ ў студэнцкія 
гады трапіў у кабінет да рэкта- 
ра Расійскай акадэміі музыкі імя 
Гнесіных легендарнай Галіны 
Васільеўны Маяроўскай, з якой 
мы ўзгаднялі падрабязнасці ад- 
наго з праектаў.

Потым Уладзімір Мікалаевіч 
Карагін, старшыня прэзіды- 
ума Рэспубліканскай канфе- 
дэрацыі прадпрымальніцтва, 
прапанаваў працаваць у яго ка- 
мандзе, дзе я адказваў за су- 
вяз! з грамадскасцю і работу

са СМІ, а потым і за блок куль
туры, таму што членамі канфе- 
дэрацыі былі і многія арганіза- 
цыі гэтай сферы. Работы было 
многа, але было вельмі ціка- 
ва. I першае размеркаванне ў 
мяне было менавіта ў канфе- 
дэрацыю: першы запіс у маёй 
працоўнай кніжцы —- “дырэктар 
Цэнтра міжкультурнага дыяло- 
гу і сацыяльных ініцыятыў” . Калі 
пасля заканчэння магістрату- 
ры стаў выкладаць, працягваў 
кіраваць цэнтрам ужо на іншай 
пасадзе. Так што, калі прыйшоў 
працаваць у галерэю “Універсі- 
тэт культуры” , ужо шмат ведаў з 
уласнага вопыту.

—  Хто з універсітэцкіх вы-
кладчыкаў аказаў най-
большы ўплыў?
— Найперш гэта канды- 

дат педагагічных навук прафе- 
сар Святлана Барысаўна Май- 
сяйчук, якая вяла ў мяне шэраг 
дысцыплін у студэнцкія гады, 
была куратарам групы і наву- 
ковым кіраўніком маіх першых 
работ. Яна аказала вялікі ўплыў 
нават не з боку свайго пред
мета, а за кошт зносін. Сёння 
мы падтрымліваем з ёй вельмі 
цёплыя адносіны, шмат у чым 
прашу ў яе парады.

Таксама хацеў бы назваць 
загадчыка кафедры гісторыі Бе- 
ларусі і музеязнаўства, доктара 
гістарычных навук, прафеса- 
ра Марыю Аркадзьеўну Бяспа- 
лую. 3 ёй мы бачымся ледзь не 
кожны тыдзень, таму што час
та сутыкаемся па рабоце: яна 
з ’яўляецца членам некалькіх 
нашых саветаў, а я — членам 
дзяржаўнай экзаменацыйнай

камісіі ў Беларускім дзяржаў- 
ным універсітэце культуры і 
мастацтваў. Мне вельмі пры- 
емна, што я стаў першым сту- 
дэнтам, які ў яе выкладчыцкай 
практыцы атрымаў на экзаме
не па гісторыі Беларусі “дзясят- 
ку” . Памятаю, што гэта быў мой 
першы экзамен падчас першай 
сесіі ва ўніверсітэце. Мы, пер- 
шакурснікі, вельмі нерваваліся, 
і тым больш адметнай была мая 
рэакцыя: я нават пацалаваў яе. 
(Смяецца.)

—  Пагадзіцеся, спецыялі- 
зацыя “Менеджмент са- 

-Цыяльнай /  культурней 
сф еры” ш мат для ка го 
з ’яўляецца загадкавай.
— Так. Сапраўды, у нечым 

спецыяльнасць міфічная. Ста- 
наўленне беларускай шко
лы менеджменту ў сацыяльна- 
культурнай сферы ішло разам 
з фарміраваннем адпаведнай 
кафедры, якая ў мінулым годзе 
адзначыла 25-годдзе. Але да 
гэтага часу ў адносінах да пра- 
фесіі існуе стэрэатып. Нас І ця- 
пер называюць “массовика- 
ми-затейниками” , успамінаючы 
мастацкі фільм “Мая марачка” 
з Людмілай Турчанка ў галоўнай 
ролі. Апе сёння менеджмент —

гэта паўнавартасная навука. 
Гэта цэлая філасофія, праз якую 
раскрываюцца важныя законы 
арганізацыйна-творчай справы. 
I самае галоўнае — гэта вельмі 
цікавы аспект працы, дзе ёсць 
месца інтэлекту І крэатыву.

Я зараз выкладаю ва ўні- 
версітэце культуры І мастац- 
тваў. Вяду некалькі прыкладных 
дысцыплін, сярод якіх гранта- 
вы менеджмент, праектны ме
неджмент, тэхналогія аргані- 
зацыі міжнародных культурных 
сувязей. Са студэнтамі раз- 
біраем кадравую палітыку і фі- 
нансаванне, нюансы работы 
з грантамі і зносін са сродка- 
мі масавай інфармацыі, асаб- 
лівасці сувязі з рознымі ўстано- 
вамі і арганізацыямі.

—  Раскажыце, я к вы тра-
пілі на адказную пасаду
дырэктара Нацыянальна-
га гістарычнага музея?
— Я не творчы чалавек і да 

гісторыі і музейнай справы да 
некаторага часу адносін не 
меў. Некалькі гадоў працаваў 
дырэктарам Мастацкай га- 
лерэі“Універсітэт культуры” , 
а потым міністр культуры 
прапанаваў узначаліць На- 
цыянальны цэнтрсучасных 
мастацтваў. Я папярэдне 
пагадзіўся, але ў працэсе 
ўзгадненняў мне прапа- 
навалі пасаду дырэктара 
Нацыянальнага гістарыч- 
нага музея. Калі б прапа 
навалі цырк, заапарк 
тэатр (Смяецца.), я так
сама пагадзіўся б, бо 
мне цікавая адмініст- 
рацыйная работа ў 
любой установе — 
сам арганізацый- 
ны працэс. У не- 
каторай ступені 
адміністрацыйная 
работа таксама 
творчая, бо неабходна ўлічваць 
шматлікія аспекты дзейнас- 
ці розных структурных падраз- 
дзяленняў установы. Мне па- 
дабаецца працаваць з прэсай, 
рыхтаваць канцэпцыі праектаў, 
выязныя мерапрыемствы. Ме
неджмент — гэта выратаванне 
для ўсіх галін чалавечай дзей- 
насці. Нездарма за мяжой да 
менеджменту ставяцца ледзь 
не як да мастацтва.

Ёсць мастакі, мастацтвазнаў- 
цы, спевакі, акцёры, кампазіта- 
ры, якія займаюцца творчасцю, 
аёсць менеджеры, прадзюсары, 
прамоўтары, піяршчыкі і спецы- 
ялісты па рэкламе, якія фактыч- 
на дапамагаюць ім працаваць. I

працягвае думаць пра менедж
мент як пра клубную работу.

Як і прадстаўнікоў твор- 
чых прафесій — харэографаў, 
рэжысёраў, акцёраў — не можа 
быць многа, так не павінна быць 
занадта шмат бібліятэкараў і ме- 
неджараў у сферы культуры. 
Далёка не кожны, атрымаўшы 
дыплом, застаецца працаваць у 
гэтай галіне.

—  У чым складанасці р а
боты на пасадзе дырэкта
ра музея?
— Я прыйшоў у музей у той 

час, калі толькі пачыналіся ра
боты па праектаванні новага бу- 
дынка нашага музея. Гэта будзе 
вялізны комплекс на 19 тысяч

Навучанне на першым кур
се пачалося з вельмі цікавых 
дысцыплін. Напрыклад, на 
тэорыі і гісторыі сацыяльна- 
культурнай дзейнасці мы вы- 
вучалі сацыякультурныя з ’явы 
ад язычніцкіх свят да кіна- 
фестывалю “Л істапад” . Само 
паняцце “менеджмент” не- 
каторыя людзі суадносяць вы
ключив з эканомікай, але на 
самай справе гэта ўвесь пра
цэс арганізацыі ад ідэі да ўва- 
саблення.

я упэунены, што першачарговая 
задача менеджменту — звязаць 
усіх у адзінае цэлае і дапамагчы 
ўсё зрабіць максімапьна добра, 
прыгожа і ярка.

Грані творчасці ёсць шмат у 
якіх аспектах: і ў пошуку фінан- 
савання, і ў рабоце са сродка- 
мі масавай інфармацыі, і ў пра- 
вядзенні перамоў.

На маю думку, моцнага ме- 
неджарскага корпуса ў нас, на 
жаль, няма і ў гэтым не ўсё доб
ра. Чаму? Таму што шмат хто

квадратных метраў. Даводзіц- 
ца далучацца да ўсяго: ад ін- 
жынерных сетак — да дызайну 
экспазіцыі. Пры гэтым бягучую 
работу, звязаную з дзейнасцю 
музея, ніхто не адмяняў.

Сёння музей удзельнічае ў 
велізарнай колькасці мерапры- 
емстваў: дні культуры, часовыя 
экспазіцыі, выставы ў рамках 
конкурсаў і фестываляў, твор- 
чыя сустрэчы і круглыя сталы, 
літаратурна-канцэртныя праг
рамы і прэзентацыі. Мы прад-
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