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Мікалай Аляксандравіч Яцэвіч 
(Да 60-годдзя з дня нараджэння)

Мікалай Аляксандравіч Яцэвіч нарадзіўся 
17 жніўня 1955 г. у вёсцы Сімакава Карэліцка га 
раёна Гродзенскай вобласці. У 1972 г. скончыў 
Мірскую СШ і паступіў у Магілёўскі дзяржаў
ны бібліятэчны тэхнікум імя А. С. Пушкіна, які 
скончыў з адзнакай у 1974 г. У гэтым жа  годзе 
паступіў на факультэт бібліятэказнаўства і біб-
лі я графіі Мінскага педагагічнага інстытута імя 
А. М. Горкага, а ў 1978 г. скончыў Мінскі ін сты
тут культуры (МІК), які быў утвораны на базе 
названага факультэта.

Пасля заканчэння інстытута на працягу ча-
тырох гадоў (1978–1982) М. А. Яцэвіч працаваў 
бібліёграфам у бібліятэцы МІК. Ён займаўся ін

фарм ацыйным забеспячэннем навуковадаслед чых работ (НДР) ін сты
ту та і дыферэнцыраваным інфармацыйным аб слу гоўваннем яго кі раў-
ні коў. У службовыя абавязкі ўваходзіла таксама рэгістрацыя тэм НДР 
інстытута і справаздач аб іх выкананні ў та  га час ным Усесаюзным на ву
ко ватэхнічным інфармацыйным цэнтры (г. Масква). У гэты ж час Мі ка
лай Аляксандравіч з’яўляецца і выкладчыкамсу мя шчаль нікам кафедры 
тэхнічнай літаратуры і ін фар ма тыкі, друкуе першыя артыкулы, пры тым 
адразу ў маскоўскіх выданнях. У 1982 г. пра ходзіць павышэнне ква лі фі
кацыі ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі інфармацыйных работні
каў (г. Масква).

У 1982 г. Мікалай Аляксандравіч паступіў у мэтавую аспірантуру Ле
нін градскага дзяржаўнага інстытута культуры імя Н. К. Крупскай на ка-
федру інфарматыкі і тэхнічных сродкаў. Аспірантуру скончыў у снежні 
1985 г. з абаронай кандыдацкай дысертацыі на саісканне вучонай ступені 
кандыдата педагагічных навук па праблемах фармалізацыі згортвання 
тэкставай інфармацыі. Пасля заканчэння аспірантуры з 1985 г. па 1992 г. 
пра цаваў выкладчыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам кафедры агуль
най бібліяграфіі Мінскага інстытута культуры. У студзені 1992 г. рашэн-
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нем Дзяржкамітэта СССР па народнай адукацыі яму прысуджана вучо-
нае званне дацэнта.

З 1992 г. па 1995 г. М. А. Яцэвіч − загадчык кафедры інфарматыкі і тэх
нічных сродкаў, а з 1995 г. па сакавік 2003 г. – загадчык кафедры аў та ма
ты за ваных бібліятэчнаінфармацыйных сістэм Беларускага дзяржаўнага 
ўні версітэта культуры. З красавіка 2003 г. на сённяшні дзень – дэкан фа-
культэта інфармацыйнадакументных камунікацый Беларускага дзяр
жаў нага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, прафесар кафедры ін фар-
ма цыйных рэсурсаў.

На працягу навуковапедагагічнай дзейнасці М. А. Яцэвіч выкладаў 
роз ныя вучэбныя дысцыпліны: «Арганізацыя і тэхналогія біб лі я гра фіч
най работы», «Інфарматыка», «Інфармацыйны рынак», «Сістэмы ін фар
ма цыі на прадпрыемстве» і інш. Ім распрацаваны аўтарскі вучэбны курс 
«Аў таматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы» і выда дзена ад-
паведная тыпавая праграма для ўніверсітэтаў культуры.

Мікалай Аляксандравіч аўтар каля 100 навуковых і навуковамета-
дычных прац, прысвечаных актуальным праблемам фармалізацыі 
згорт вання тэкставай інфармацыі, аўтаматызацыі бібліятэк, ін фар ма-
цый наму рынку, падрыхтоўцы бібліятэчных кадраў. Пад яго кіраўніц
твам абаронены дзве кандыдацкія дысертацыі. З’яўляецца шматгадо-
вым сябрам спецыялізаванага савета па абароне кандыдацкіх дысерта-
цый на саісканне вучонай ступені кандыдата педагагічных навук па 
спе цыяльнасці 05.25.03 Бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і кні га
знаў ства, кіраўніком навуковых груп па распрацоўцы адукацыйных 
стан дартаў трох пакаленняў: па спецыяльнасцях «бібліятэказнаўства і 
бібліяграфія» (1999, 2008) і «бібліятэчнаінфармацыйная дзейнасць» (2013), 
тыпавых і вучэбных планаў; навуковым рэдактарам шэрагу зборнікаў 
артыкулаў. 

М. А. Яцэвіч адзін з распрацоўшчыкаў «Канцэпцыі развіцця біб лія
тэч най справы Беларусі» (1992), «Канцэпцыі інфармацыйнага ўза е ма дзе
ян ня бібліятэк Беларусі»  (2001), тэрміналагічных стандартаў, гранта 
«Ства рэнне аўтаматызаванай бібліятэчнаiнфармацыйнай сістэмы Бе ла
рус кага ўніверсітэта культуры вытворчавучэбнага прызначэння» (1998), 
які атрымаў фінансаванне фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пад
трымцы культуры і мастацтва.

Удзельнічае ў рабоце міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый, 
семінараў, круглых сталоў па пытаннях бібліятэчнай справы і пад рых
тоўкі кадраў. На працягу 10 гадоў быў сустаршынёй секцый па біб лі я тэч
най адукацыі і аўтаматызаваных бібліятэчнаінфармацыйных сістэмах 
на адной з самых вядомых у свеце міжнародных канферэнцый «Биб ли о
те ки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» (Аўтаномная Рэспубліка Крым, г. Судак). Па ста
ян на павышае кваліфікацыю: стажыраваўся ў ЗША  (1998), знаё міў ся з 
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дзейнасцю буйнейшых бібліятэк і ўніверсітэтаў Польшчы (1990, 2006), Гер
маніі, Францыі (2006), Швецыі, Нарвегіі, Даніі (2007), Чэхіі, Іта ліі (2008) 
і іншых; стажыраваўся ў Беларускім інстытуце сістэмнага ана лізу і ін
фар мацыйнага забеспячэння навуковатэхнічнай сферы, у РІВШ.

Мікалай Аляксандравіч займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён сябра 
Рэс публіканскага бібліятэчнага савета пры Міністэрстве культуры Рэс-
пуб лікі Беларусь, Беларускай бiблiятэчнай асацыяцыi, рэдкалегіі ча со пі
са «Бібліятэчны свет».

Неаднаразова ўзнагароджваўся ганаровымі граматамі ўніверсітэта і 
Мі ністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, іншымі граматамі і па дзя
камі. У 2004 г. узнагароджаны ганаровым нагрудным знакам «За ўклад у 
развіццё культуры Беларусі».

Мікалай Аляксандравіч Яцэвіч адзін з самых вядомых на постсавец-
кай прасторы спецыялістаў – арганізатараў вышэйшай бібліятэчнай аду
кацыі. Вось ужо 37 гадоў як ён мае адзіны запіс у сваёй працоўнай кніж
цы: Мінскі інстытут культуры – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-
туры і мастацтваў. Гэта сведчыць пра самаадданасць той справе, якой ён 
зай маецца, а таксама роднай установе.

Калектыў БДУКМ, студэнцкая моладзь, сябры і калегі вельмі цэняць 
і  паважаюць Мікалая Аляксандравіча, захавальніка традыцый, закла
дзе ных з дня заснавання ўніверсітэта, у руках якога знаходзіцца такі 
скла даны механізм, як факультэт інфармацыйнадакументных ка му ні
ка цый, дзе студэнты набываюць рознабаковыя веды і становяцца са
праўд нымі прафесіяналамі, а выкладчыкі адточваюць сваё майстэрства 
і да сягаюць значных вынікаў.

Ад усяго сэрца віншуем Вас з юбілеем і жадаем энергіі, сіл і бяскон
цага цярпення на гэтай адказнай пасадзе, заставацца мудрым і спра вяд-
лі вым, добрым, чалавечным і шчаслівым!

Ваша чароўная ўсмешка стварае настрой факультэта і дапамагае 
твор  ча працаваць на карысць вялікай высакароднай справе – росквіту 
бе  ларускай бібліятэчнай культуры і адукацыі!
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