
18 траўня студэнты БДУКІМ 
адсвяткавалі Міжнародны 

дзень музеяў
18 траўня - всльмі важ

ны дзень у жыцці кожнага му
зея ў любым кутку планеты. 
Штогод у гэты дзень святку- 
ецца Міжнародны дзень музе- 
яў. ідэя правядзення гэтага 
вельмі незвы чайнага свята 
ўпершыню нарадзілася ў Ма- 
скве 18 траўня 1977 года на XI 
Г енеральнай  канф ерэнц ы і 
М іж народнай рады  музеяў 
(ІСОМ - International Couneil 
o f Museums). П ачынаючы з 
1992 года, у кожнага Міжна- 
роднага дня музеяў ёсць свая 
тэма, якая штогод зацвярджа- 
ецца Кансультатыўным камітэ- 
там Міжнароднай рады музе- 
яў. Тзмы датычацца розных 
праблем, напрыклад: адказ- 
насць музеяў перад грамад- 
ствам, незаконны вываз куль
турных каштоўнасцяў. музеі за 
мірнае і гарманічнае жыццё ў 
грамадстве і іншыя. На 2010 
год для М іж народнага дня 
музеяў абраная тэма ''Музеі 
для сацыяльнай гармоніі”.

Больш, чым у 150 краі- 
нах у іэты дзень можна было 
наведаць розныя выставы і 
экспазіцыі. прымеркаваныя да 
свята. У музеях Беларусі 18 
траўня былі арганізаваны дні 
адчыненых дзвярэй, 'жскурсіі,

прэзентацыі, навуковыя чы- 
танні, праводзіліся адмысло- 
выя святочныя семінары, ад- 
крываліся новыя выставы і 
фэсты. На сённяшні дзень у 
Беларусі налічаецца парадку 
143 дзяржаўных музеяў і каля 
300 недзяржаўных. I практы- 
чна кожны з іх распрацаваў 
сваю індывідуальную прагра- 
му правядзення Міжнароднага 
дня музеяў.

Менавіта таму студэн
ты Ў ніверсітэта культуры і 
мастацтваў, пад кіраўніцтвам 
кандидата гістарычных навук, 
дацэнта Трусава А.А., выра- 
шылі пазнаёміць грамадскасць 
з гэтымі праграмамі. А  заадно 
і распавесці пра найбольш ціка- 
выя музеі Беларусі.

Кожны з студэнтаў ка
ф едры гісторы і Беларусі і 
м узеязнаўства напярэдадні 
свята атрымаў задание - саб- 
раць інфармацыю  аб музеі 
сваёй Малой радзімы . Мо- 
ладзь з натхненне прынялася 
выконваць творчае задание. А 
паколькі ваўніверсітэце вучац- 
на хлопцы і дзяўчаты з усіх 
куткоў Беларусі, вынікі атры- 
маліся проста ашаламляльныя. 
Студэнты паспрабавапі ахапіць 
усе вядомыя беларускія музеі

- Баранавіцкі краязнаўчы му
зей, Жодзінскі дом-музей Пят- 
ра  Іван ав іч а  Купры янава. 
Віцебскі абласны краязнаўчы 
музей, Германавіцкі музей 
культуры і побыту, Смаргон- 
скі гістары чна-краязнаўчы  
музей, Барысаўскі дзяржаўны 
аб ’яднаны музей, Чачэрскі 
гістарычна-этнаграфічны му
зей, Вілейскі гістарычна-края- 
знаўчы музей, Менская гале- 
рэя Ласандр і многія іншыя.

Вынікі іх карпатлівай 
працы можна ўбачыць на стэн- 
дах, якія знаходзяцца на другім 
паверсе галоўнага корпуса 
БДУКіМ . Там вы зможаце 
знайсці велізарную колькаснь 
разнастайных музеяў і галерэй, 
унікальных па сваім профілі і 
тэматыцы, пазнаёміццаз інфар- 
мацыяй аб сталых экспазіцыях 
і часовых выставах. а таксама 
даведацца шмат цікавых іве
ста к аб гэтых музеях.

А да самога Міжнарод- 
нага дня музеяў ва Ўнівер- 
сітэце культуры і мастаіпваў 
студэнтамі кафедры гісторыі і 
музеязнаўства была надрых- 
таваная адмысловая выстава

А. Паўловіч, 
г. Меыск.
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