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Конкурс «Па-за кадрам: АД ГІСТОРЫІ
СЯМ’І ДА ГІСТОРЫІ СУПОЛЬНАСЦІ».
з досведу правядзення

К

алі ў чэрвені 2017 года гісторыкі, адмыслоўцы з Беларусі, Украіны,
Малдовы, Грузіі і Германіі сабраліся ў галоўным офісе фонда
Кёрбера ў Гамбургу, яшчэ не ўяўлялася, наколькі будучы праект стане ці
кавым моладзі, а для некаторых і лёсавызначальным. Перад стваральнікамі
конкурсу ў нашай краіне стаялі ключавыя задачы: праз прызму сямейнай
гісторыі паглядзець на нешаблонную гісторыю Беларусі сярэдзіны ХХ
стагоддзя. І самае галоўнае, зацікавіць 15-25-гадовых школьнікаў і студэнтаў
гэтай гісторыяй, актывізаваць іх пазнавальнасць і здольнасць аналізаваць
факты. Так нарадзілася канцэпцыя: выкарыстоўваючы фота з сямейных
архіваў, запісаць інтэрв’ю з носьбітам тагачасных падзей і на аснове гэтага
падрыхтаваць эсэ і творчую прэзентацыю.
Праекты скіраваныя на вусную гісторыю ў свой рэалізоўваліся арга
нізатарамі конкурсу «Па-за кадрам…»: маладзёжным грамадскім
аб’яднаннем «Гісторыка» і Прадстаўніцтвам DVVI (Асацыяцыі
народных універсітэтаў Германіі) у Беларусі, у тым ліку сумесна. Аднак
цяперашні гістарычны конкурс па сваіх мэтах і форме стаў новым
прадуктам. Адпаведна патрабавалася яго і рэкламаваць, і ствараць
метадалагічную базу, і распрацоўваць крытэрыі ацэнкі, і падбіраць
прафесійнае журы.
Вялікую падтрымку ў інфармаванні настаўнікаў (ім было прапанавана
стаць куратарамі школьных і студэнцкіх работ) цягам двух конкурсаў
аказалі інстытуты развіцця адукацыі ў абласных цэнтрах і сталіцы.
Дзякуючы ім за гэты час адбыліся дзясяткі інфармацыйных сустрэч,
кожная з якіх з мноствам пытанняў ад неабыякавых настаўнікаў.
Даведацца пра конкурс можна было на адмыслова створаным інтэрнэтсайце http://pazakadram.tilda.ws, старонцы ў Фэйсбуку, а таксама праз
прэзентацыі ў нашых сяброў: Гістарычнай майстэрні, музеі-майстэрні
Заіра Азгура, у якім адбылася і цырымонія ўзнагароджання пераможцаў
першага конкурсу, мінскай бібліятэцы імя Янкі Купалы, дзе стартаваў
другі конкурс. Удзячны арганізатары за падтрымку і Нацыянальнаму
гістарычнаму музею, які быў адкрыты да нашых прапаноў і толькі праз
пандэмію не стаў пляцоўкай для ўзнагароджання сёлетніх пераможцаў, і
калегам-журналістам за дзясяткі публікацый і радыё-інтэрв’ю.
4
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Нельга не адзначыць і наша цудоўнае журы. Галіна Верамейчык, Андрэй
Мастыка, Вольга Пеўзнер, Уладзімір Пучынскі, Аляксей Братачкін,
Уладзімір Парфянок, Алена Грыневіч, Марына Малініна, Андрэа Хутэрэр.
Сапраўдныя прафесіяналы, якія не толькі дэталёва ацэньвалі работы, але і
з’яўляліся экспертамі на нашых семінарах. Хаця і іх асноўная праца ў межах
конкурсу не была простай. «Прахадных» работ пад час абодвух конкурсаў
было не больш за 20 працэнтаў. З астатніх 80-100 работ трэба было выбраць
найлепшыя. Ды і арганізатары, вывучыўшы досвед першага конкурсу, гэтым
разам імкнуліся выкарыстоўваць новыя прыёмы, тэхналогіі, методыкі. І гэта
дало свой плён: на конкурс прыйшлі цікавыя даследчыя работы, якія праз
адно-два фота змаглі адлюстраваць адметныя старонкі жыцця сваіх сваякоў
у кантэксце ўсёй краіны. Мы атрымалі апроч эсэ яшчэ і творчыя дадаткі:
калажы, дакументальныя фільмы, сайты-гісторыі, прэзентацыі. Карацей,
дзясяткі гігабайт відэа, некалькі соцень фота, многія з якіх увайшлі ў
нашы друкаваныя прадукты: зборнік работ пераможцаў, серыю паштовак,
календароў, набор стыкераў, а таксама выніковы сайт з інтэрактыўнай
прэзентацыяй лепшых работ http://pazakadram-best.tilda.ws.
Але галоўнае, мы атрымалі багата пазітыву, бо неверагодна радасна,
калі даведваешся, што ўдзел школьніка ў гэтым конкурсе дазволіў яму ці
ёй вызначыцца з абранай спецыяльнасцю, дапамог зблізіцца з бацькамі, пад
іншым ракурсам паглядзець на беларускую гісторыю ды і проста задумацца.
Кастусь Антановіч, Алена Шандрак,
каардынатары конкурсу «Па-за кадрам:
ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці».

АЛГАРЫТМ ПРАВЯДЗЕННЯ ЛАКАЛЬНАГА КОНКУРСУ
ПА ВУСНАЙ ГІСТОРЫІ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ
Ні для каго не сакрэт, у сучасным адукацыйным працэсе надзвычай
важны ўдзел школьніка ў разнастайных асветніцкіх конкурсах і праектах.
Так ён атрымлівае магчымасць больш глыбока пагрузіцца ў пазнавальную
дзейнасць, раскрыць свае магчымасці і даказаць найперш сабе, што
нечага варты. Але маюцца пэўныя нюансы. Многія (асабліва абласныя,
рэспубліканскія) конкурсы ставяць у аснову фармальны падыход. У
выніку вучням даводзіцца падстройвацца пад жорсткія рамкі і, на вялікі
жаль, практыкавацца хутчэй у зборы матэрыялаў і стылі яго падачы, чым
выказваць свае думкі. Такім чынам большасць вучняў адсейваецца ўжо на
этапе ўмоваў конкурсу. Як выйсці з такой сітуацыі? Правесці свой конкурс
– на ўзроўні некалькіх класаў, школ, раёнаў. І не толькі. Пры сённяшніх
інфармацыйных тэхналогіях можна нават у гэтым пазбавіцца фармалізму.
Галоўнае, усвядоміць - правядзенне конкурсу вымагае ад яго арганізатараў
грунтоўнай падрыхтоўкі.
Для большай эфектыўнасці прапануем свой алгарытм правядзення
лакальнага конкурсу па вуснай гісторыі (і не толькі) для школьнікаў.
1. Вызначэнне мэты конкурсу і тэматычнага поля.
На пачатковым этапе неабходна паставіць пытанні, навошта мы
праводзім конкурс, на які ўзрост ён арыентаваны, якая будзе аўдыторыя.
Лепш за ўсё гэтыя пытанні абмеркаваць у коле аднадумцаў, што будуць
дапамагаць з правядзеннем конкурсу. У асобных выпадках можна далучыць
да абмеркавання мясцовых краязнаўцаў, арганізацыі, што маюць досвед
правядзення падобных конкурсаў.
2. Пошук партнёраў.
Партнёрамі могуць выступаць калегі-настаўнікі з іншых класаў,
адміністацыя школ, мясцовыя бібліятэкары і нават СМІ. Ад колькасці
партнёраў залежыць і колькасць патэнцыйных удзельнікаў. Непажадана
браць у партнёры вялікую колькасць неадукацыйных арганізацый –
праз гэта можа адбыцца расфакусіроўка сутнасці конкурсу. Наадварот,
лепш засяродзіцца на адной-двух арганізацыях (напрыклад, вялікага
прадпрыемства, гаспадаркі), якія могуць быць зацікаўлены ў выяўленні
сваёй гісторыі і забяспечыць пераможцаў прызамі.
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3. Распрацоўка палажэнняў конкурсу.
У сваю чаргу якасць работ шмат у чым залежыць не толькі ад стараннасці
вучняў, але і асноўных умоваў, у якіх прапісаны форма падачы, тэрмін
правядзення, патрабаванні па ацэнцы работ і іншае. У распрацоўцы
палажэнняў можна браць за аснову досвед папярэдніх конкурсаў, у тым ліку
«Па-за кадрам. Ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці», якія змешчаны
ў Інтэрнэце.
4. Падбор каардынатараў конкурсу і складу журы.
На гэтым этапе вызначаюцца 1-2 чалавекі, якія будуць арганізацыйна
дапамагаць удзельнікам, інфармаваць іх, рабіць улік работ, сачыць за
выкананнем палажэнняў. Журы мэтазгодна падбіраць з ліку не толькі
мясцовай адміністрацыі, але і сярод дасведчаных у тэме спецыялістаў (у
т.л. праз Інтэрнет). Трэба ўлічваць, што журы можа не толькі правяраць
работы, але і дапамагаць метадычна.
5. Падбор метадычных матэрыялаў.
Каб ва ўдзельнікаў конкурсу з’яўлялася менш пытанняў, пажадана
зрабіць электронную падборку (метадычку), дзе будзе адлюстраваны
алгарытм
падрыхтоўкі
конкурснай
работы.
Пажадана
змяшчаць
толькі тыя матэрыялы,
якія
непасрэдна
характарызуюць асноўныя
палажэнні конкурсу.
6.
Правядзенне
інфармацыйных сустрэч
і семінараў.
На этапе падрыхтоўкі
работы
надзвычай
важна сустракацца з
настаўнікамі і вучнямі, якія прымаюць
удзел у конкурсе, і дзяліцца сваім доведам. Гэта, як і метадычныя матэрыялы,
дапамагае школьнікам знайсці адказы на свае пытанні і павялічыць свае
кампетэнцыі. У якасці экспертаў на семінары можна запрашаць як сваіх
калег (у тым ліку з іншых сфер: настаўнікаў інфарматыкі, беларускай
8

мовы, педагогаў пазакласнага навучання), так і мясцовых краязнаўцаў,
збіральнікаў фальклору.
7. Кансультаванне і інфармаванне.
Часам нават абазнаныя арганізатары конкурсаў забываюць пра
жывую сувязь з удзельнікамі, што выклікае заканамернае расчараванне і
недапрацоўку сваіх работ. Каб гэтага не адбылося, каардынатары конкурсу
мусяць пакідаць свае кантакты, а таксама электронную форму звароту. І
вядома ж, адказваць на ўсе запыты. Таксама будуць дарэчы разнастайныя
анлайн-апытальнікі.
8. Збор работ і іх ацэнка.
Яшчэ ў пачатку конкурсу важна ўказаць, куды трэба дасылаць работу:
на электронную пошту ці анлайн-форму. Другі варыянт выглядае больш
прыярытэтным праз сваю зручнасць - акрамя спасылкі на работу ў
электроннай форме захоўваюцца кантакты ўдзельніка для зваротнай сувязі.
Атрымаўшы такім чынам работы ўдзельнікаў, каардынатарам конкурсу
важна праверыць іх на адпаведнасць фармальным крытэрыям (вызначанай
тэме, перыяду, аб’ёму), пасля чаго аператыўна перадаць сябрам журы, якія
мусяць кіравацца ў сваёй ацэнцы вызначанымі крытэрыямі.
9. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне.
У час работы журы можа сутыкнуцца з вялікай колькасцю якасных і
індывідуальных работ, што ў сваю чаргу вымагае прызначэння не толькі
прызавых месцаў, але і пераможцаў у асобных намінацыях. У любым
выпадку важна матываваць усіх удзельнікаў, якія вылучылі на конкурс
адметную работу. Гэта можа быць дыплом, электронная публікацыя
на сайце, уключэнне ў выніковы зборнік работ. Пажадана, каб прызы
стымулявалі далейшую пазнавальную дзейнасць юнакоў і дзяўчат. Таксама
нельга забываць і пра настаўнікаў, якія былі куратарамі вучняў, а таксама
дапамагалі ў правядзенні конкурсу.
Кастусь Антановіч
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Пералік тэм для
лакальных конкурсаў

АЛГАРЫТМ ПРАВЯДЗЕННЯ
ВУСНА-ГІСТАРЫЧНАГА ІНТЭРВ’Ю

■ Побыт і штодзённае жыццё. Арганізацыя хатняга інтэр’еру.
Фарміраванне хатніх бібліятэк.
■ Традыцыі талакі. Узаемападтрымка і ўзаемадапамога. Стаўленне да
калектывізму і індывідуалізму.
■ Сямейныя і мясцовыя ўрачыстасці, традыцыі. Асаблівасці іх падрых
тоўкі і святкавання (святочны стол, традыцыі сумеснага святкавання і г.д.).
■ Асвета. Адукацыя і кар’ера. Адукацыйныя магчымасці за рамкамі
навучальных устаноў. Мовы навучання.
■ Арганізацыя і баўлення вольнага часу ў горадзе і вёсцы. Мерапрыемствы
ў клубах, дамах культуры, бібліятэках, тэатрах, на стадыёнах.
■ Рэлігійная жыццё. Вераванні і рэлігійныя погляды, іконы, духоўная
літаратура, храмы.
■ Планавая эканоміка. З’яўленне рынкавай эканомікі / эканамічная
трансфармацыя і яе ўплыў на паўсядзённае жыццё (прадукты харчавання,
медыцына, даступнасць тавараў, тэхнікі, жылля).
■ Моладзевыя субкультуры. Альтэрнатыўныя рухі. Мода. Масавая
культура.
■ Праца. Рамёствы. Самазанятасць. Прадпрымальніцтва. Прафесійныя
дынастыі.
■ Экалогія і ахова навакольнага асяроддзя. Меліярацыя.
■ Урбанізацыя і трансфармацыя сельскіх тэрыторый.
■ Нефармальныя аб’яднанні і развіццё грамадскага руху.
■ Трансфармацыя мужчынскіх і жаночых роляў у сям’і і грамадстве.
■ Узнікненне грамадскіх ініцыятыў і арганізацый.

1) Спачатку даведайцеся пра той перыяд у гісторыі Беларусі ХХ ст., які
вы хочаце даследваць, а таксама пра тое, якую з’яву (тэму) адлюстроўвае
фота. Спіс прыкладных тэм можа дапамагчы вызначыцца з тэматыкай
вашага праекта. А далей трэбна знайсці рэспандэнта, які можа змястоўна
распавесці пра гістарычныя падзеі, якія вас цікавяць і адпавядаюць
фотаздымку.
2) Для правядзення інтэрв’ю вам патрэбныя дыктафон ці відэакамера.
Атрыманы запіс вы будзеце выкарыстоўваць для перадачы фактаў ці
даслоўных цытат, а пазней яго трэба будзе даслаць у аргкамітэт конкурсу
як частку конкурснай работы. Фотаапарат вам спатрэбіцца, каб зрабіць
здымкі рэспандэнта, а таксама фотакопіі фатаграфіі (-яў), якія маюць
дачыненне да тэматыкі інтэрв’ю.
2а) АПЫТАЛЬНІК – гэта спецыяльна падрыхтаваны пералік пытанняў,
якія можна будзе задаць пры запісе інтэрв’ю. Апытальнік трэба скласці
самастойна, зыходзячы з характару і тэмы вашай работы.
3) Перад тым, як пачаць размову, неабходна яшчэ раз патлумачыць вашу
мэту і тэму. Для інтэрв’ю трэба выбраць спакойнае месца, каб не заміналі
трэція асобы і адсутнічалі пабочныя гукі, якія б маглі перашкаджаць
запісу. Пачынаць размову неабходна з асноўнай фактычнай інфармацыі:
прозвішча, імя, імя па бацьку, месца пражывання, узрост, веравызнанне
і г.д. Потым ідуць агульныя пытанні, выбіраюцца «лягчэйшыя» тэмы
для размовы, каб заахвоціць рэспандэнта да размовы. Далей можна
арыентавацца на тэмы з падрыхтаванага апытальніка.
4) Занатуйце кантакты рэспандэнта (адрас, тэлефон) і пакіньце свае.
Папрасіце рэспандэнта пацвердзіць, што ён дазваляе вам выкарыстанне
атрыманай інфармацыі (гэта павінна быць адлюстравана на запісе, ці ў
пісьмовай форме).
5) Зрабіце тэкставую версію найбольш цікавых частак інтэрв’ю, якія
спатрэбяцца для цытавання ў конкурснай працы. Пазначце хвіліны
інтэрв’ю, з якіх робіцца цытата.

З Палажэнняў конкурсу «Па-за кадрам:
ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці 2.0»

Беларускі архіў вуснай гісторыі
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ПРАВІЛЫ ЗБОРУ ІНТЭРВ’Ю
1. Выбярыце мэты вашага даследавання i вызначыце цi можа вусная
гісторыя дапамагчы вам дасягнуць іх.
2. Правядзіце папярэдняе даследаванне з выкарыстаннем звычайных
гістарычных крыніц.
3. Вызначыце вашу выбарку рэспандэнтаў. Як вы будзеце выбіраць
рэспандэнтаў? Звяжыцеся з патэнцыйным рэспандэнтам, апішыце вашыя
мэты і дамоўцеся пра сустрэчу.
4. Абярыце тэхнічныя прылады, якія адпавядаюць вашым мэтам.
Даследуйце i выбярыце від запісу.
5. Выкарыстоўвайце знешні мікрафон для паляпшэння якасці
гучання.
6. Праверце сваё абсталяванне загадзя i даведайцеся, як яно працуе
ў розных умовах. Папрактыкуйцеся ў выкарыстаннi вашага абсталявання,
перш чым icцi на рэальнае інтэрв’ю.
7. Не забудзьцеся ўзяць на інтэрв’ю неабходнае тэхнічнае i
дакументальнае забеспячэнне, у тым ліку батарэйкі для дыктафона,
фотаапарата ці відэакамеры.
8. Складзіце cпic там або пытанняў (апытальнік).
9. Папрактыкуйце інтэрв’юяванне.
10. Зрабіце спіс правілаў, якія вы павінны выконваць: што pa6iць да,
пад час i пасля інтэрв’ю.
11. Праверце цi актуальна ваша сустрэча за дзень або два да інтэрв’ю.
12. У дзень інтэрв’ю плануйце дадатковы час, каб дабрацца туды.
13. Праводзьце інтэрв’ю ў ціхім месцы. Патрэніруйце запіс да інтэрв’ю.
Пазбаўцеся крыніц шуму: радыё, жывёлаў, шуму бытавых прыбораў, шуму
з вуліцы і інш.
14. Пераканайцеся, што інтэрв’юяваны разумее мэту інтэрв’ю i як вы
збіраецеся яго выкарыстоуваць, што гэта не прыватная размова.
15. Пачынайце кожны запіс са згадкі пра тое каго, што калі і дзе вы
інтэрв’юіруеце.
16. Слухайце актыўна i ўважліва.
17. Калі два інтэрв’юера, спачатку задае усе пытанні адзін, і толькі
потым другі.
18. Дазвольце маўчанне. Дайце рэспандэнту час падумаць. Маўчанне
будзе працаваць на вас.
19. Задавайце адно пытанне за раз.
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20. Распытайце па бягучым пытанні цалкам, перш чым пераходзщь да
наступнага.
21. Звычайна задаюць пытанні дастаткова адкрытыя, каб атрымаць
апавядальныя адказы, калі вы не шукаеце канкрэтных кароткіх адказаў па
«фактах».
22. Пачніце з менш глыбокіх пытанняў.
23. Задайце болыш дэтальныя пытанні пазней у інтэрв’ю.
24. Скончыце інтэрв’ю лёгкай гутаркай. Не пакідайце рэспандэнта
рэзка пасля інтэнсіўнага інтэрв’ю, а таксама з адмоўнымі эмоцыямі.
25. Будзьце адчувальным да псіхалагічнай напругі падчас інтэрв’ю.
26. Абмяжуйце інтэрв’ю адной-двума гадзінамі працягласці, у
залежнасці ад узроўню стомленасці вас i вашага рэспандэнта.

Пытанні падчас інтэрв’ю. Практычныя парады:
1. Увогуле, трымайце спіс тэм у галаве. Не канкрэтныя пытанні слова ў
слова і не ў пэўнай паслядоўнасці. Вы можаце, аднак, мець пачатковы спіс
пытанняў, каб ваш інтэрв’юяваны і вы адчувалі сябе камфортна, перш чым
вы звернецеся да тэмы з вашага спісу.
2. Зрабіце план тэмы і форму вашага першага істотнага пытання пасля
фазы «супакойвання». Задайце пытанне, якое падкажа доўгі адказ і «дасць
рух тэме».
3. Пытайцеся спачатку простыя пытанні, такія як кароткія біяграфічныя
звесткі. Задавайце вельмі асабістыя або эмацыйна закранальныя пытанні
толькі пасля таго як паразуменне склалася. Закончыце, як вы пачалі, не з
бамбардавальных, а асцярожных, лёгкіх пытанняў.
4. Задавайце пытанні па адным.
5. Дазвольце маўчанню працаваць на вас. Пачакайце.
6. Будзьце добрым слухачом, выкарыстоўвайце мову цела, глядзіце
на суразмоўцу,

ківайце і ўсміхайцеся ў мэтах заахвочвання і перадачы
паведамлення: «Я зацікаўлены».
7. Калі неабходна, выкарыстоўвайце вербальныя заахвочванні. Такія як
«Гэта цудоўная інфармацыя!» Або «Як цікава!» Будзьце асцярожныя,
аднак, не перабярыце ў інтэрв’ю са слоўнымі заахвочваннямі, такімі як
«ага», выказваннямі у той жа час, калі інтэрв’юяваны кажа.
8. Спытайцеся пра канкрэтныя прыклады, калі суразмоўца робіць
агульнае сцвярджэнне, а вы хочаце ведаць больш. Ці вы можаце сказаць:
«Я не разумею. Ці маглі б вы растлумачыць, гэта больш падрабязна? «
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9. Пытайцеся пра вызначэнне і тлумачэнне слоў, якія інтэрв’юяваны
выкарыстоўвае і якія маюць прынцыпіяльнае значэнне для інтэрв’ю.
Напрыклад, папытайце жанчыну, якая жыла на вёсцы, што яна мае на ўвазе
пад жорнамі. Як гэта выкарыстоўваць? Якая была іх мэта?
10. Перафразуйце і паўторна запытайцеся важныя пытанні па некалькі
разоў, калі трэба, каб атрымаць поўны аб’ём інфармацыі, якім валодае
інтэрв’юяваны.
11. Калі вы не хочаце аднаслоўнага адказу, выражайце вашыя пытанні
так, каб яны не маглі прадугледжваць просты адказ «так» або «не». Не
пытайцеся: «Ці працавалі вы калгасніцай пасля вайны?» Спытайце замест
гэтага: «Як гэта было, працаваць у калгасе пасля вайны?» Задавайце
апісальныя пытанні, якія выклікаюць доўгія адказы, калі вы можаце.
Высвятляйце не толькі тое, што чалавек зрабіў, але і тое, што думаў і адчуваў
у адносінах да сваіх дзеянняў.
12. Удакладніце дэталі, а пасля пераходзьце да наступнага пытання.
13. Будзьце гнуткімі. Сачыце і падымайце перспектыўныя тэмы, якія
прадстаўляюцца інтэрв’юяваным, нават калі гэтыя тэмы не знаходзяцца ў
вашым накіравальным інтэрв’ю спісе.

Алгарытм працы З ФОТА
«Фотаздымкі паказваюць, што адбываецца». Гэта сцвярджэнне
дакладна толькі часткова, ды і тое, калі, вядома, нехта з нас пагодзіцца з
ім: ці не таму мы фатаграфуем, напрыклад, у час адпачынку або ў цікавым
падарожжы, каб захаваць памяць пра досвед, падзеі?
На самой справе фота паказваюць, што знаходзілася перад аб’ектывам у
момант націску на кнопку. Але як, калі і пры якіх умовах яно было зроблена,
што адбывалася вакол паказанай сцэны і чаму фатограф зрабіў здымак –
гэта часта вельмі цяжка высветліць, таму што гэтага проста не відаць на
выяве.
Дадайце да гэтага той факт, што фатаграфіі могуць быць зменены.
Партрэты часта карэктаваліся. Ёсць багата прыкладаў, калі групавыя
партрэты палітыкаў былі

Беларускі архіў вуснай гісторыі

апрацаваны такім чынам, што людзі, якія
трапілі ў няміласць да ўлады, проста «зніклі са сцэны» пасля гэтага. Але
больш частымі, чым наўмысная фальсіфікацыя, з’яўляюцца невялікія змены,
напрыклад, калі фатаграфіі абразаюцца да пэўнага памеру або абразаюцца,
каб уключыць толькі тыя часткі, якія здаюцца рэдактару цікавымі. Такім
чынам, перш чым ацаніць выяву, неабходна старанна ацаніць яе значэнне ў
выглядзе крыніцы для вашай работы.
Вось некалькі пытанняў, якія могуць дапамагчы вам:
1. Апісанне малюнка.
Калі і дзе была зроблена фатаграфія?
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Што заахвоціла фатографа зрабіць здымак?
Хто зрабіў фатаграфію і на каго ён працаваў?
Што прысутнічае на выяве?
Якія элементы вы бачыце?
Як структуравана выява (кадраванне, абрэзка, аб’ект, фон, фокус)?
Якая фатаграфічная тэхніка была выкарыстаная (фокусная адлегласць,
кадраванне, эфекты, прадметы, кампазіцыя, перспектыва, памер аб’екта)?
Ці змянялася выява (рэтуш, мантаж, абрэзка)?
2. Месца выявы ў гістарычным кантэксце.
Ці ўзнікае канкрэтны «матыў» або асноўная тэма?
Фотаздымак рэпрэзентатыўны (адлюстроўвае час стварэння, яго
сучаснікаў)?
Гэта здымак ці пастановачная сцэна, аматарская або прафесійная
фатаграфія?
Ці з’яўляецца гэта дакументам або мастацкай інтэрпрэтацыяй абранай
тэмы?
Які ваш погляд на подпіс да фатаграфіі і інфармацыю, прымацаваную да
выявы?
Ці ўтрымліваюць яны каштоўнасныя меркаванні, накіраваныя яны на
тое, каб паўплываць на гледача, ці ўтрымліваюць яны ілжывую
інфармацыю?
Якая дадатковая інфармацыя важная для інтэрпрэтацыі малюнка і яе
месца ў гістарычным кантэксце?
3. Канчатковая адзнака фатаграфіі.
Што такое «поўная карціна» пасля таго, як вы сабралі «пазл»?
Якую інфармацыю пра мінулае можна запазычыць з фатаграфіі, і якія
інтэрпрэтацыі мінулага варта перадаць, якім чынам?
Што б вы сказалі пра пасланне на фатаграфіі?
Якія пытанні застаюцца адкрытымі?
Паводле eustory.eu
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ПРАЦА З СЯМЕЙНЫМІ ФОТАЗДЫМКАМІ
Сямейныя фотаздымкі першапачаткова складаліся з трох відаў, асноўнае
кола жыцця чалавека:
• Дзіцячыя фота, партрэты сям’і
• Вясельныя
• Пахавання
За сціплыя сродкі людзі фіксавалі самыя цікавыя і важныя моманты
жыцця сваіх крэўных. У пазнейшыя гады да гэтага дадаюцца фотаздымкі
з войска, калі фатаграфія стала больш даступнай. У залежнасці ад перыяда
гісторыі гэта: ваенныя за часамі царскага войска, польскага, чырвонай
арміі, савецкай і незалежнай Беларусі. Калі браць агулам фатаграфію з
сямейных альбомаў, то я падзяляю яе на такія групы:
• Дзіцячыя фота
• Сямейныя фотаздымкі на фоне посцілкі
• Асобныя партрэты і групавыя моладзі. Вячоркі, танцы, фота з
букетамі, раварамі і гармонікамі
• Школьныя фатаграфіі ў розныя перыяды
• Войска
• Вясельныя здымкі
• Святкаванні. Тут могуць быць і сямейныя святы і дзяржаўныя.
• Праца ў Беларусі і за яе межамі. Тут можа асобна ісці праца з ЗША
і прымусовыя працы ў Нямеччыне альбо Сібіры.
• Фота на дакументы
• Адпачынак. Курорт, санаторыі, цырк і інш.
У той ці іншай колькасці гэтыя фатаграфіі прысутнічаюць у любым
сямейным альбоме. Я аналізую іх колькасць па кожнай тэме і вызначаюся,
на аснове якіх здымкаў можна зрабіць публікацыю. Напрыклад, калі шмат
дзіцячых здымкаў часоў бабулі і матулі, то школьнікі могуць напісаць
рэферат на тэму дзяцінства бацькоў. Параўнаць той час з сваімі ўспамінамі.
Тое ж і са здымкамі моладзі – чаму не напісаць пра тагачасную моду і
вячоркі? Дзембельскі альбом таты? Згадайце разам дзе ён служыў і як ён
яго малаваў і склейваў.
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Калі я вызначаюся са здымкамі і тэмай, пачынаецца другі этап працы. Я
шукаю тых, хто можа распавесці пра гэтыя фатаграфіі. Сваякі альбо людзі з
фота, хатнія старыя дакументы і кніжкі па гісторыі могуць дапоўніць нашу
гісторыю. Цікавым ходам можна зрабіць новыя фатаграфіі тых жа людзей,
калі яны яшчэ жывуць.
Варта звяртаць увагу на ўсе дэталі якія змяшчае фатаграфія. Часам
яны могуць вельмі шмат цікавага расказаць. Якая вопратка, абутак і
ўпрыгожванні, якая машына альбо матацыкл, ці ёсць тэлевізар у кадры?
Гэтыя «маркеры» дапамогуць больш дакладна датаваць ваш збор і выз
начыць сацыяльны статус людзей той эпохі. Ужо тое, што вашы сваякі мелі
грошы на фатаграфіі шмат гаворыць пра іх. Захапленне гэта было вельмі не
таннае.
Іншая сітуацыя, калі мы маем адзін фотаздымак, але з ім звязаны
пакручысты жыццёвы лёс чалавека. Варта праілюстраваць матэрыял
захаваўшыміся дакументамі, сучаснымі здымкамі (дом дзе жыў той
чалавек) і г.д.
Фатаграфію пры падрыхтоўцы да публікацыі сканірую ў найбольшым
пашырэнні і якасці. Нават самы звычайны хатні сканэр дазваляе зрабіць
скан на 600-1600 dpi. Гэта дасць вам магчымасць, пры патрэбе, друкаваць
фатаграфіі ў вялікім памеры і нават выставачнай якасці.
Сяргей Лескець,
калекцыянер, даследчык гісторыі
беларускай фатаграфіі
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ПРАЦА З ЭСЭ
Фармат эсэ ў адукацыйным працэсе мае багата прыхільнікаў, аднак
адной з перашкод яго актыўнага выкарыстання з’яўляюцца розныя
канатацыі гэтага паняцца, і адпаведна фармальныя крытэрыі да ацэнкі.
У межах конкурсу трэба мінімізаваць фармальны бок і даць больш
свабоды вучням у напісанні работы. Пры гэтым важна не ператварыць
эсэ ў навуковае даследаванне ці наадварот, у эмацыйнае сачыненне
на адвольную тэму. А таму, перш чым напісаць эсэ, варта скарыстацца
некаторымі падказкамі.
1. Вызначцеся са спісам тэм, якія найбольш вас цікавяць і адпавядаюць
інтарэсам. Напішыце некалькі сказаў па абранай тэме – гэта дапаможа
сфакусіравацца на праблемным полі даследавання. Сфармулюйце і
запішыце 25 ключавых слоў па тэме даследавання, якія дапамогуць скласці
план.
2. Вызначцеся з крыніцамі фотаздымкаў другой паловы ХХ ст. Гэта можа
быць сямейны фотаальбом, школьны ці бібліятэчны фотаархіў. Па ўмовах
конкурсу здымак павінен датычыцца мясцовай супольнасці і мець сведкаў
таго часу. Іх успаміны мусяць выкарыстоўвацца пры напісанні эсэ.
3. Немагчыма зразумець, як напісаць эсэ, не склаўшы папярэдне план.
Запісвайце на ліст паперы ўсе ідэі па тэме вашага эсэ, а пасля прыдзірліва
адбярыце аргументы, якія будзеце выкарыстоўваць.
4. Усе думкі аўтара павінны выкладацца тэзісна. Кожны тэзіс павінен
быць падмацаваны аргументамі. Звычайна эсэ пачынаецца з пастаноўкі
праблемы, далей ідзе сцвярджэнне некалькіх тэзісаў і па 2-3 аргументы да
іх. Падагульняецца ўсё агульнай высновай.
5. Структура эсэ можа быць адвольнай. Не патрабуецца абавязковае
паўтарэнне высноў у канцы, яны могуць быць уключаны ў асноўны тэкст
або ў загаловак.
6. Усё, што вы напішаце ў эсэ, неабходна пацвярджаць прыкладамі,
рабіць спасылкі на ваша інтэрв’ю са сведкам/відавочцам фотаздымка.
Дэталі зробяць вашыя эсэ цікавымі, унікальнымі, адметнымі.
7. Звярніце асаблівую ўвагу на аргументы. Гэта факты, з’явы грамадскага
жыцця, падзеі, жыццёвыя сітуацыі і жыццёвы досвед, навуковыя доказы,
спасылкі на меркаванне сучаснікаў гістарычных падзей, герояў вашага
даследавання.
Кастусь Антановіч
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этапы і асноўныя цяжкасці
Для таго, каб падрыхтаваць паспяховую ды цікавую працу на
конкурс, спачатку трэба паставіць перад сабой пытанні: Што я магу
зрабіць? Які будзе вынік маёй працы? Пасля таго, як вы адкажацце
на пытанні, трэба распланаваць сваю працу. Перад тым, як пачаць
падтрыхтоўку, трэба ўважліва прачытаць палажэнне да конкурса,
пазнаеміцца з крытэрыямі ацэнкі, тэматыкай і намінацыямі конкурсу.
Пры магчымасці пашукаць у сеціве ці на сайце матэрыялы мінулых
конкурсаў, зборнікі лепшых работ.
Разгледзім прыкладны план падтрыхтоўкі творчай працы на аснове
конкурсу «Па-за кадрам...», які можа выглядаць так і складацца з
шасці этапаў.
1. Ідэя. На гэтым этапе мы вызначаемся з тэматыкай сваей працы і
складаем свой план работы. Варта праверыць тэму сваей працы: які ў
яе атрымоўваецца памер: вялікая ці малая? Ці ахоплівае яна патрэбны
час? Якая сувязь ёсць з тэмай і месцам жыхарства? Ці ёсць магчымасць
пагутарыць са сведкамі часу? Апроч гэтага, важна вызначыцца:
рыхтаваць працу самастойна ці з дапамогай куратара. Калі другі
варыянт, то трэба знайсці чалавека, які дапаможа ў падрыхтоўцы
працы. Гэта можа быць настаўнік, кіраўнік гуртка ці нават сваякі.
2. Канцэпцыя працы. Тут мы павінны звярнуцца да гістарычнага
кантэксту вывучаемай эпохі. Можна нават зрабіць сабе пазнакі з
цікавымі фактамі пра абраны час, на якія пасля можна звярнуць ўвагу.
3. Падрыхтоўка да даследвання. Пошук крыніц даследвання. Тут
трэба звярнуцца да сямейных альбомаў з фотаздымкамі, выбраць
найбольш цікавыя, якія паказваюць знакавыя падзеі для сям’і ці вашай
мясціны. Вельмі карысным будзе звярнуцца да сваіх родзічаў, каб
даведацца гісторыю стварэння таго ці іншага здымка. Калі магчыма
– знайсці тых людзей, якія знаходзяцца на здымку, для дальнейшай
працы з матэрыялам.
4. Даследванне. На гэтым этапе абавязкова трэба не губляць
цікавасць, звяртаць увагу нават на дробязі. Перад тым, як адправіцца
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браць вуснагістарычнае інтэрв’ю, варта падрыхтаваць пытанні, на
якіх трэба засяродзіць увагу свайго сведкі, скіраваць яго на згадванне
як мага больш падрабязнасцей. Карысным будзе звярнуцца ў
краязнаўчы музей ці ў архіў, папрацаваць з пісьмовымі крыніцамі,
магчыма, з відэахронікамі. Пасля таго, як будзе накоплена база, можна
пераходзіць да наступнага этапа –апрацоўкі матэрыялаў.
5. Апрацоўка матэрыялаў. Трэба загадзя вызначыцца, як
апрацоўваць сабраную інфармацыю, як параўнаць ды абагульніць
даныя з розных крыніц, як структараваць інфармацыю, як крытычна
праверыць сваю працу. Цяпер можна пачынаць напісанне тэксту,
выкарыстоўваючы атрыманную інфармацыю, пасля чаго паказаць
свайму куратару. Важна з ім абмяркоўваць моцныя і слабыя бакі,
моманты, якія былі не закрануты ў працы. Пасля таго, як праца будзе
гатова, яе трэба праверыць па крытэрыях афармлення.
6. Падаць працу на конкурс і сачыць за навінамі. Важна не
забывацца правяраць сваю электронную пошту, заходзіць на сайт
конкурсу ці чытаць актуальныя навіны ў суполках конкурсу ў
сацыяльных сетках.
На ўсіх этапах не
бойцеся
задаваць
пы
танні: арганізатарам ці
свайму куратару, бо яны
могуць дапамагчы з тымі
цяжкасцямі ды пытаннямі,
якія могуць з’явіцца пад час
падтрыхтоўкі.
Якія ж цяжкасці могуць
узнікаць пад час падрыхтоўкі
конкурснай працы? Час
цей
за ўсё, першае, што пужае: дзе ж шукаць патрэбную інфармацыю.
Спачатку варта пачаць з агульных рэчаў, затым звярнуцца да
тэматычнай літаратуры, навукоўцаў. Не бойцеся выкарыстоўваць
розныя віды крыніц, яны дазволяць зрабіць не толькі цікавай, але і
змястоўнай працу. Крыніцы якія можна выкарыстоўваць:
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•
•
•
•

Пісьмовыя (дзённікі, лісты, афіцыйныя дакументы)
Вусныя (аўдыё- ці відэа-інтэрв’ю)
Візуальныя (фота, карціны, малюнкі, творы выяўленчага
мастацтва)
Рэчавыя (побытывыя рэчы, узнагароды і сувеніры)

Пісьмовыя крыніцы і вуснагістарычныя інтэрв’ю з’яўляюцца
аднымі з найбольш выкарыстоўваемых крыніц. Можна арыентавацца
на вуснагістарычныя архівы - сховішча інтэрв’ю сведак ХХ стагодзя.
Самы вялікі архіў – Беларускі архіў вучнай гісторыі: http://
nashapamiac.org.
Важна не забыцца крытычна асэнсоўваць атрыманую інфармацыю.
Для гэтага трэба пераправяраць яе ў некальніх крыніцах, параўнаць
інфармацыю атрыманую ад сведкі з інфармацыяй з іншых крыніц, каб
даведацца наколькі яго ўспаміны адпавядаюць рэчаіснасцці. Калі ёсць
разыходжанні, варта паразважаць, адкуль яны маглі з’явіцца.
Не стаўце перад сабой мэту асвяціць ўсё ў сваей працы, звяртайце
ўвагу на самае галоўнае і цікавае. І поспехі абавязкова прыйдуць!
Таццяна Гайдук,
настаўніца гісторыі

АЛГАРЫТМ СТВАРЭННЯ КОНКУРСНАЙ РАБОТЫ
1. Планаванне
Вызначэнне мэты праекта: пошук суб’екта і цэнтральнага пытання.
Фарміраванне каманды (для групавой работы).
Пошук дарадцаў і куратараў.
Прыняцце рашэнняў пра метады работы і месцы, дзе яна будзе
праводзіцца.
Размеркаванне задач (у групавой рабоце).
Складанне часовых рамак і плана збору матэрыялаў.
Складанне плана праекта.
Вызначэнне адрасатаў.
Пачатак разгляду формы работы і яе прэзентацыі.
2. Даследаванне
Наведванне бібліятэк, музеяў і архіваў, пошук экспертаў.
Складанне спісаў магчымых сведкаў часу.
Падрыхтоўка і правядзенне інтэрв’ю.
Збор, апісанне, рэдагаванне, аналіз літаратуры і крыніц па дадзенай
тэме і параўнанне іх з іншымі.
Праверка таго, што вы і ваша група пастаянна сканцэнтраваны на
вашым прадмеце або пытанні.
Рэгулярная праверка таго, што ўсе ўдзельнікі ўсё яшчэ ўдзельнічаюць
у праекце.
Арганізацыя нататак па тэмах.
Запіс новых ідэй.
Абагульненне вынікаў праекта - пераўтварэнне іх у адпаведную
форму прадукту (напрыклад, эсэ).
3. Прадстаўленне
Выбар формы прэзентацыі, якая дазволіць як найлепш раскрыць
работу - лекцыя, відэа, калаж, тэатральная пастаноўка і г.д.
Удакладненне тэхнічных патрабаванняў да дэманстрацыі
(адпаведная тэхніка, праграмнае забеспячэнне).
Складанне справаздачы аб выніках работы.
Вынік павінен быць ацэнены; эфект, а таксама працэс павінны быць
прааналізаваны (група і ўдзельнікі могуць быць ўцягнутыя ў ацэнку).
Паводле eustory.eu
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ЯК прадставіць уласную
даследчую работу

Інструменты Творчага
афармленне праектаў

Вы спланавалі даследчы праект, сабралі матэрыялы, прааналізавалі і
ацанілі іх. Цяпер пачынаецца апошняя фаза вашай працы: прэзентацыя
вашага праекта.

Удзел у конкурсе – гэта не толькі спроба атрымаць перамогу, але яшчэ
і магчымасць цікава прадставіць вынікі сваёй працы. Навошта? Найперш,
для сябе. Цікава зробленая творчая работа можа стаць гонарам вашай
сям’і, якая будзе дэманстравацца не адно дзесяцігоддзе. А яшчэ - для ўсяго
сусвету. Хто ведае, магчыма, у далёкай Аўстраліі ці Аргенціне жывуць
эмігранты з Беларусі, колішнія суседзі па вёсцы ці гарадской супольнасці.
Пачынаючы творчую работу, не забывайцеся, што вашы матэрыялы
могуць быць разнастайныя: тэкст, фота, выявы (сканаваныя дакументы,
выразкі з газет, карты), аўдыё (музыка, запісы інтэрв’ю), відэа. Адпаведна
і фарматы афармлення могуць быць зусім розныя: брашура, кніга ці
разгорнуты артыкул (у фармаце ілюстраванай часопіснай публікацыі),
калаж, мультымедыйная выстава, гульня ці віктарына, інтэрнет-сайт ці
мабільны дадатак, радыё- ці відэа-перадача, слайд-лекцыя ці фотавыстава,
тэатральная дзея, перфоманс і г.д. У якасці прыкладаў афармлення
прыкладаем спасылкі на найбольш цікавыя праекты, а таксама інструменты
для іх стварэння.

У працэсе падрыхтоўкі задайце сабе наступныя пытанні:
• Чаго вы жадаеце дасягнуць з дапамогай прэзентацыі?
• Што вы хочаце данесці да чытача / назіральніка / наведвальніка?
• Для каго вы праводзіце прэзентацыю?
• Які матэрыял у вас ёсць, і якая прэзентацыя найбольш падыходзіць
для гэтага матэрыялу?
• Якія ў вас ёсць рэсурсы (час, пакой, тэхнічныя, фінансавыя)?
• Якія асаблівыя здольнасці членаў вашай групы могуць паўплываць
на тое, якую прэзентацыю вы вылучыце для выступу?
Гэтыя пытанні важныя для таго, каб вызначыць правільную
фізічную форму вашага праекта. У залежнасці ад таго, як вы хочаце
выйсці на публіку, існуе мноства магчымасцей для прадстаўлення вашага
даследчага праекта:
•
•
•
•
•
•
•
•

https://map.letapis.by/by/
http://warsawrising.eu/
https://project1917.ru/persons
http://www.nashapamiac.org/archive/viewfullnews?id=501
https://digitalcollections.nypl.org/
https://www.instagram.com/eva.stories/
http://gis.huri.harvard.edu/rusgen/

як калаж,
у якасці выставы,
у якасці гульні або віктарыны,
у якасці інтэрнэт-сайта,
як шпацыр па гісторыі,
як падкасты,
як постэр,
у якасці роліка

Варыянты афармлення падобных праектаў
Паводле eustory.eu
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Праекты для натхнення

http://archief.ntr.nl/tuinderlusten/
https://storymap.knightlab.com/examples/bosch-garden/
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Інструменты
Стварэнне сайтаў/старонак

https://tilda.cc/ru/
https: www.wix.com
https://cargo.site/
https://readymag.com/

Праца з картамі

https://storymap.knightlab.com/
https://mapstory.org/
Стужка часу
http://timeline.knightlab.com/
«Параўнанне выяў»
https://juxtapose.knightlab.com/
Тэсты розных фарматаў

www.playbuzz.com
https://konstruktortestov.ru/
Тут можна напісаць слова, якое стылезуецца з дапамогай выразаных
літар з розных часопісаў (можна запампоўваць як выяву, так і анімацыю):
http://typo.polona.pl
Сацыяльныя сеткі
Іnstagram, Tiktok, VK, FB, Telegram, Viber, YouTube
Аўдыё
https://izi.travel/

Апрацоўка

https://www.canva.com/
https://www.avatan.ru
Падрыхтавала Лізаветта Дубінчына
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ДА ПЫТАННЯ ГЕНЕАЛОГІІ
Генеалогія як сфера грамадскай актыўнасці ў апошняе дзесяцігоддзе
перажывае перыяд паступовага пераходу ўвагі грамадзян ад акцэнту
на саслоўным і этнічным складніках паходжання продкаў да імкнення
даследаваць свой радавод як нематэрыяльную каштоўнасць, частку
інтэлектуальнай і культуралагічнай спадчыны. Гарманічнае развіццё
нацыянальнай, грамадзянскай, родавай, сямейнай і асабістай свядомасці
цяжка ўявіць без належнага ўсведамлення супольнасцю і канкрэтным
чалавекам свайго месца ў чалавечым ланцужку і гістарычным кантэксце.
Ад таго педагагічная справа ў сферы генеалогіі з’яўляецца вельмі важнай
у пытанні фарміравання асобы будучага грамадзяніна і патрыёта. Чалавек,
які з сур’ёзнасцю ставіцца да сваіх каранёў і паходжання, як правіла мае
трывалую шкалу маральных каштоўнасцей, у патрэбнай ступені валодае
цярпімасцю да іншых і самадастатковасцю.
Прадстаўлены ў метадычным выданні матэрыял не прэтэндуе на
ўсеахопнасць, маючы быць разлічаным толькі на найбольш аптымальны
алгарытм самастойнага генеалагічнага даследавання, асноўнымі этапамі
якога з’яўляюцца: 1) даархіўны пошук (найбольш актуальны, накіраваны
на збор вусных матэрыялаў, дакументаў сямейнага архіва, у тым ліку
фотаздымкаў, пошук інфармацыі на могілках, у бібліятэках і ў інтэрнэце);
2) архіўны пошук (праца з матэрыяламі рэспубліканскіх, абласных,
занальных, ведамасных архіваў Беларусі, а таксама архіваў замежжа); 3)
сістэматызацыя адшуканага матэрыяла (стварэнне тэкставых пакаленных
роспісаў, графічных схем, асобных артыкулаў і кніг на тэму радаводу).
У частцы бібліяграфічнага пошуку неабходна акцэнтаваць увагу на
матэрыялах Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, электронны
каталог якой прадстаўлены ў інтэрнэце на адпаведным сайце (https://
e-catalog.nlb.by). У частцы архіўнай працы асабліва актуальным для
вывучэння і асветы ўяўляецца сайт беларускай архіўнай галіны «Архівы
Беларусі», дзе маецца фондавы каталог для пошуку патрэбнага архіўнага
фонда ці інфармацыі з яго (http://fk.archives.gov.by).
Самастойнае даследаванне радаводу – гэта досыць доўгі занятак, які
патрабуе настойлівасці, цярплівасці, акуратнасці і самаразвіцця ў розных
сферах гуманітарнай дзейнасці. Але вынік яго – веданне прозвішчаў, імёнаў,
стану, умоў жыцця ў гістарычным кантэксце стваральнікаў і ўдзельнікаў
гісторыі, людзей, частку якіх мы носім у сабе, то бок нашых продкаў.
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Алгарытм да складання радаводу

Сайты ў дапамогу:

1. Апытанне дзядуль і бабуль, прадзядуль і прабабуль, іх братоў і сясцёр,
іх землякоў і сяброў па жыцці, усіх, хто можа распавесці пра Ваш радавод.
а) Для генеалогіі асабліва важныя: прозвішча (для жанчын – дзявочае),
імя, імя па бацьку, даты жыцця, месцы нараджэння і хрышчэння, шлюбу,
жыхарства і смерці. Таксама цікавыя сямейныя і асабістыя мянушкі.
б) Для гісторыі роду – успаміны чалавека аб сваіх дзядах і бацьках,
уласным асабістым жыцці, падзеях з жыцця дзяржавы і грамадства; развагі
і адносіны да розных праяў жыцця.
2. Добраўпарадкаванне і фатаграфаванне надмагілляў спачылых продкаў
і сваякоў (асабліва важна занатаваць увесь надпіс на помніку).
3. Збор дакументаў для стварэння новага сямейнага архіва або
ўдасканалення старога (пошук фотаздымкаў, пісьмовых дакументаў аб
куплі зямлі, метрычных выпісаў, мемуараў і дзённікаў); збор старадаўніх
сямейных святынь (абразоў, рушнікаў, рэлігійнай літаратуры) і рэліквій
часу (рэчаў хатняга ўжытку).
4. Запаўненне радаводнай схемы на момант канца XIX – пачатак ХХ ст.
5. Праца з матэрыяламі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь,
Нацыянальных гістарычных архіваў Беларусі ў Гродне або Мінску,
абласных архіваў (самастойна альбо праз замову супрацоўнікам). Умовы
на сайце: https://archives.gov.by
6. Афармленне радаводнага дрэва, азнаямленне сваіх родных з гісторыяй
рода.

1. Генеалагічны партал «Радавод»: https://radawod.by
2. «Беларускі архіў вуснай гісторыі»: https://nashapamiac.org
3. Праекты па некрапалістыцы (апісанні могілак):
https://graves.by, https://pomnim.by
4. Праект «Веха» па захаванні сямейнага архіва: https://veha.of.by
5. Інфармацыйны рэсурс органаў архіўнай справы і справаводства і
сістэмы дзяржаўных архіўных устаноў РБ «Архівы Беларусі»: https://
archives.gov.by
6. Пошукавая сістэма «Дапаможнік»:
http://archives.gov.by/index.php?id=645581
7. Першая сусветная вайна, 1914 – 1918 гг.: https://gwar.mil.ru
8. База дадзеных аб грамадзянах СССР, рэпрэсаваных у 1920 – 1950-я
гг.: https://lists.memo.ru
9. База дадзеных аб узнагароджаных у гады Вялікай айчыннай вайны
ваеннаслужачых савецкай арміі: https://podvignaroda.mil.ru
10. База дадзеных аб ваеннаслужачых савецкай арміі, якія загінулі,
прапалі бяз вестак, трапілі ў палон падчас Вялікай айчыннай вайны 1941 –
1945 гг.: https://obd-memorial.ru
11. Агульная пашыраная база аб удзельніках Вялікай Айчыннай вайны:
https://pamyat-naroda.ru/heroes
12. Сайт Згуртавання беларускай шляхты, прысвечаны шляхецкай
генеалогіі Беларусі: https://nobility.by
13. Генеалогія насельніцтва Беларусі: https://radzima.net
14. Праект «Дапаможнік» па адлічбоўцы і растытцы архіўных і
прыватных дакументаў аўтарства Дзмітрыя Ціхага: https://dapamoznik.
blogspot.com
15. «Вилейский уезд: генеалогия и краеведение»:
https://vilejski-uezd.by
16. Міжнародны сайт па генеалогіі «Генеалогія – даведайцеся свае
карані, захавайце сямейную гісторыю»: https://myheritage.com
17. «Усерасійскае генеалагічнае дрэва»: база дадзеных са звесткамі
аб людзях, спасылкамі на генеалагічныя дрэвы, адрасамі хатніх старонак і
паштовымі адрасамі і г.д.: https://vgd.ru
Тэксты па генеалогіі падрыхтаваў Вадзім Урублеўскі,
кандыдат гістарычных навук
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АСАБЛІВАСЦІ ПРАЦЫ Ў АРХІВЕ
Архіў (ад грэч. archeion – трывалы дом) – асноўнае месца знаходжання
разнастайнай дакументацыі, звязанай з гісторыяй чалавецтва, яго культурай.
Побач з бібліятэкамі і музеямі архівы канцэнтруюць дакументальныя
сведчанні, пісьмовую памяць культуры, яе жыццядзейнасці на працягу
доўгай чалавечай гісторыі. Спецыфіка архіва – у наяўнасці пераважна
пісьмовых, рукапісных крыніц, шэраг якіх могуць быць яшчэ не ўведзенымі
ў навуковы зварот. Таму архіўныя крыніцы з’яўляюцца надзвычай цікавымі,
каштоўнымі ў разнастайных даследаваннях, іх апрабацыя можа быць
звязана з істотнай навуковай знаходкай, адкрыццём.
Архівы першапачаткова былі месцамі дзяржаўнай рэгістрацыі
дакументаў, першыя сховішчы дзелавой дакументыцыі з клінапіснымі
шыльдамі былі ў глыбокай старажытнасці ў дзяржавах Малой Азіі.
На Беларусі старажытнымі сховішчамі рукапісных дакументаў былі
рэлігійныя ўстановы бібліятэчнага тыпу – у Полацкім Сафійскім саборы,
Траецкім манастыры ў Слуцку, Ляшчынскім манастыры ў Пінску. У часы
Вялікага Княства Літоўскага дакументацыя (прывілеі, тастаменты, лісты)
захоўвалася пры вялікакняжацкай канцэлярыі ў Вільні (Метрыка). Свае
сховішчы дакументаў у ратушах мелі гарады, асобна вылучаліся вялікія збо
ры кніг, дакуметаў магнатаў – Радзівілаў, Сапегаў, Храптовічаў, Тызенгаўзаў.
Сярод іх памерамі і якасцю дакументаў вылучаўся радзівілаўся Нясвіж,
дзе Мікалай Радзівіл (1515 – 1565) стварыў «скарбец» (нумізматычны
збор), які пазней Мікалай Радзівіл (Сіротка) істотна дапоўніў рарытэтамі,
у тым ліку і пісьмовымі. Дакументы меліся і ў бібліятэках навучальных
устаноў – Віленскай іезуіцкай акадэміі (універсітэта), Полацкай іезуіцкай
акадэміі (калегіўма), калегіумах у Мінску, Гродне, Брэсце, Навагрудку.
Пасля далучэння беларускіх зямель да Расіі ўзрос узровень дзяржаўнай
цэнтралізацыі архіўнай справы, архівы канцэнтраваліся ў гарадах –
губернскіх цэнтрах (Магілёве, Гродне, іншых), шматлікія дакументы
былі вывезены ў Санкт–Пяцербург, Маскву, вялікая калекцыя беларускіх
помнікаў, у тым ліку пісьмовых, сканцэнтравалася ў Вільні, Віленскім музеі
старажытнасцяў.
Сучасная дзяржаўная архіўная сістэма Беларусі склалася ў часы
савецкай улады. Яна ўключае цэнтральныя дзяржаўныя (нацыянальныя)
архівы, сярод якіх вылучаюцца Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі,
Нацыянальны архіў (у Мінску) і Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
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ў г. Гродна, Беларускі дзяржаўны архіў кінафонафотадакументаў,
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Ніжэй у іерархіі
знаходзяцца абласныя (з філіяламі), гарадскія, раённыя, а таксама гарадскія
архівы з пераменным складам дакументаў. Свае архівы маюць некаторыя
ведамствы, установы. Нацыянальныя архівы ўтрымліваюць інфармацыю
па ўсіх перыядах існавання свайго аб’екту захавання. Абласныя, раённыя,
гарадскія архівы ўтрымліваюць дакументы па гісторыі ХХ ст., найноўшай
гісторыі. Тыя, хто займаецца краязнаўствам, гісторыяй свайго населенага
пункта, знойдуць там шмат матэрыялаў на дадзенаму перыяду. Разам з тым,
да статыстыкі савецкіх часоў трэба ставіцца асцярожна, бо яе даныя не
заўсёды адпавядалі рэчаіснасці.
Структурна архіў складаецца з фондаў, дзе размяшчаюцца дакументы,
навукова–даведачнага аддзела, дзе захоўваецца інфармацыя аб справах
архіва, бібліятэкі, а таксама спецыяльных аддзелаў, звязаных з публікацыяй
архіўных, навукова-метадычных матэрыялаў, навукова-метадычнай, наву
кова-справаздачнаай работай.
Праца ў архіве патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі, якая забяспечвае
хуткае і дакладнае атрыманне патрэбных дакументаў, плённую працу з
імі. Для работы ў архіве пажадана мець накіраванне ад пэўнай установы
за подпісам яе кіраўніка (ці кіраўніка структурнага падраздзялення) з
указаннем прозвішча, імя і імя па бацьку прэтэндэнта на працу ў архіве,
яго месца працы ці вучобы, пасады, мэты і тэмы (пажадана з храналагічным
перыядам тэматыцы) работы. Для працы ў архіве вам павінны выдаць
пальчаткі, а таксама азнаёміць з правіламі працы: дакументы забаронена
перагортваць пальцамі са сліной, перагінаць па карэнчыку, загінаць лісты,
рабіць на іх паметы.
Кожны дакумент мае ўласную ідэнтыфікацыю, якая складаецца з ну
мароў і назваў фонда, нумара вопісу і непасрэдна справы з нумарам і
назвай. Пры спасылцы на дакумент неабходна, па сучасных патрабаваннях,
абавязкова ўказваць поўныя назвы фонда, справы, а таксама нумары
лістоў справы. Без гэтых даных, нават у навукова-папулярных, папулярных
публікацыях спасылка, інфармацыя не лічыцца дакладнай. Тое ж датычыцца
і вуснага выс
т уп
лення, тым больш, што дасведчаныя слухачы могуць
спытаць пра спасылку.
Самае складанае ў архіўнай працы – знайсці дакумент з патрэбнай
інфармацыяй. На гэта можа спатрэбіцца дзень пошуку. Гэта тым больш
актуальна таму, што дакументы звычайна прадастаўляюцца праз дзень ад
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заказу, – першае наведванне архіва будзе, хутчэй за ўсё, даведачным. Калі з
гэтым ёсць праблемы, дык трэба звярнуцца па дапамогу да работніка архіва.
Перш-наперш наведвальнік архіву бярэ інвентарныя вопісы фондаў, дзе
ўказваюцца нумар, загаловак справы, колькасць лістоў, даты яе стварэння.
Таксама можна карыстацца інфармацыйна-даведачным тэматычным
каталогам з картак, дзе справы могуць быць размешчаны незалежна ад
фонда, тэматычна. Зараз шэраг архіваў размяшчаюць інфармацыю аб фондах
ў інтэрнэце, што дае магчымасць працы за межамі архіва. Разам з тым, спіс
спраў ў інтэрнеце можа быць не зусім поўным. Таксама можна карыстацца
дастаткова падрабязнымі навукова-даведчымі кніжнымі выданнямі архіваў.
Пасля выбару патрэбных спраў (а заказваць трэба максімальную колькасць
дакументаў, бо іх будуць шукаць і прадастаўляць паступова, у розны час),
трэба запоўніць заявачны ліст, аддаць яго работніку архіва і даведацца, калі
будуць прадастаўлены дакументы. Калі справы будуць знойдзены ў гэты
дзень, вам павінны паказаць працоўнае месца, дзе вы будзеце працаваць
увесь час і дзе пастаянна будуць знаходзіцца вашы дакументы. Пасля
заканчэння працы са справай неабходна запоўніць ліст выкарыстання, дзе
ўказваюцца старонкі справы, з якіх зроблены выпіскі, а калі іх няма, проста
пішацца «прагледжана». Выпіскі з дакументаў лепей рабіць праз цытаванне,
прычым трэба захоўваць мову арыгінала, калі тэкст па-польску – запісаць
на мове арыгіналу і зрабіць пераклад. Выкарыстаныя справы здаюцца
работніку залі. Цяпер шмат дакументаў пераведзены на мікрафільмы, у зале
ўсталяваны спецыяльныя апараты для іх прагляду. Але копіі дакументаў,
асабліва старажытных, часта складана прачытаць, а апаратура для іх прагляду
не заўсёды адпавядае сучасным патрабаванням. На мікрафільмах лепей
глядзець ясна напісаныя, пераважна статыстычныя дакументы. У большасці
архіваў зараз дазволена фатаграфаваць дакументы, маюцца паслугі па іх
капіраванню. Трэба даведацца кошт паслугі і, пры неабходнасці, узяць
свой фатааппарат. Праца будзе ісці з рукапісамі, іншым разам напісаным
досыць даўно, чарніла на іх пазбавіліся колеру, папера пацямнела – таму
неабходна запасціся лупаю. Пры архіве знаходзіцца бібліятэка, дзе могуць
прысутнічаць рэдкія гістарычныя, даведачныя выданні, з якімі, калі час
дазваляе, карысна азнаёміцца.
Перш чым пачынаць працу з дакументам, трэба яго надзейна
ідэнтыфікаваць. Справа ў тым, што пад агульнай назвай адміністрацыйнай
адзінкі, да якой аднесены дакумент у XIX – пачатку ХХ ст., могуць
захоўваць іншыя часовыя найменні, якія адпавядаюць даце дакумента. Гэта
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было ўласціва, напрыклад, паўночнай, усходняй частках Беларусі канца
XVIII – пачатку XIX ст., калі ўключаныя у склад Расіі беларускія землі часта
змянялі адміністрацыйна-тэрытарыяльную прыналежнасць – уваходзілі
ў новыя губерні, намесніцтвы, якія існавалі досыць кароткі час. Таксама
трэба вызначыць перыядызацыю дакумента, – калі дакладнай даты няма,
зрабіць спробы высветліць яе прыблізна па ўскосных даных.
Пры замове дакументаў трэба ўлічваць моўны фактар. Справа ў тым, што
дакументы па беларускай гісторыі ў розныя перыяды пісаліся на розных
мовах. Найбольш старажытныя дакументы, звязаныя з Вялікім Княствам
Літоўскім, напісаны па-старабеларуску. Чытанне на гэтай мове патрабуе
адмысловага практыкавання, яна ўтрымлівае шмат архаізмаў. Недзе з
XVII ст. значна павялічваецца колькасць прыватнай дзелавой, бытавой
дакументацыі на польскай мове, якая стала дзяржаўнай у княстве з 1696 г.
і праіснавала ў якасці асноўнай пісьмовай мовы да царскага загаду 1840 г.,
які замяніў яе ў справаводстве на рускую. Вялікі гістарычны перыяд нашы
продкі – шляхта, асноўная частка гараджан, мястэчкоўцаў карысталіся
дзяржаўнай польскай мовай, але гэта была не зусім сучасная мова, а
старапольская – са старажытнай лексікай, словамі, якіх увогуле няма ў
сучасных польскіх слоўніках. Для чытання гэтых дакументаў трэба ведаць
польскую мову, мець польска-рускі слоўнік. З канца XVIII ст. з’яўляецца
ўсё больш дакументаў, напісаных па-руску, але гэта, прыблізна да сярэдзіны
XIX ст. – не зусім сучасная мова, – у ёй архаічныя стылістыка выкладання,
лексіка.
У архіве маецца матэрыял для гісторыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў,
дэмографаў, культуролагаў, мастацтвазнаўцаў, літаратуразнаўцаў, прад
стаўнікоў іншых прафесій. Для гісторыка, гісторыка культуры істотнымі
з’яўляюцца наступныя накірункі архіўнага пошуку.
Даныя аб матэрыяльным жыцці, эканоміцы, матэрыяльнай культуры,
побыце шляхты, сялян у значнай колькасці прадстаўлены ў інвентарах
– тыпавых вопісах маёнткаў і населеных пунктаў (сел, вёсак, аколіц, за
сценкаў, слабод, фальваркаў, мястэчак), якія да іх належалі. З інвентароў
мы даведаемся пра архітэктуру, інтэр’еры маёнтка, яго гаспадарчых будын
каў, даходах і расходах, сельскагаспадарчых культурах, пра колькасць хат у
вёсках, памерах сялянскіх надзелаў, забеспячэнні сялян жывёлай, падатках.
Зрэдку сустракаюцца каштоўныя матэрыялы аб пола-узроставай структ у
ры сялян, відах і колькасці сялянскіх гаспадарчых пабудоў. Пасля далучэння
да Расіі з’явіліся «Ревизские сказки», у якіх знаходзяцца падрабязныя даныя
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аб складзе сялянскіх сем’яў вёсак. Таксама да гэтага перыяду належаць
статыстычныя даныя аб дэмаграфіі, эканоміцы беларускіх губерняў, якія
маюцца ў адпаведных губернскіх фондах.
Вялікія па аб’ёме і каштоўныя дакументы па гісторыя культуры Беларусі
захоўваюцца ў замежных архівах – дзяржаўным гістарычным архіве ў Вільні,
дзе размешчаны асноўны аб’ём матэрыялаў па гісторыі Вялікага Княства
Літоўскага; цікавыя фрагменты маюцца ў дзяржаўных гістарычных архівах
у Рызе (род Плятаў), Кіеве (Радзівілы), Маскве, Санкт-Пецярбургу,
Варшаве, Львове.
Такім чынам, праца ў архіве – складаная і карысная для навукі справа.
Яна патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі, але яе вынік – кожны знойдзены
неапрабіраваны дагэтуль дакумент – каштоўная знаходка для любой
зацікаўленай аўдыторыі. Таму, хто пачынае працу ў архіве, лепей спачатку
працаваць з адносна лёгкімі для чытання дакументамі XIX – XX стст.,
і потым, паступова, пераходзіць да польскамоўных і напісаных пастарабеларуску папер папярэдніх эпох. Трэба памятаць, што любая, нават
здавалася б нязначная архіўная звестка – арыгінальная і рэдкая знаходка,
значэнне якой можа істотна павялічыцца ў будучыні.
Падрыхтавала Юлія Лаўранкова паводле кандыдата
гістарычных навук Ігара Вугліка
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На што звярнуць асаблівую ўвагу
Аналізаваць гісторыю сваёй сям’і на падставе фотаздымкаў ды яшчэ
зрабіць з гэтага эсэ – задача не з простых. Задавайце пытанні і імкніцеся
атрымаць адказы на тэмы, што цікавыя вам. З іншага боку – гляньце на
працу староннімі вачыма, нібыта ўсё напісанае іншым чалавекам: «гэта
мне было б цікава даведацца», «тут малазначная інфармацыя», «нічога
новага», «а вось гэта – знаходка».
Размаўляючы з тым, хто распавядае пра здымкі, спрабуйце даведацца як
болей фактаў: калі зроблены здымак, пры якіх абставінах, што засталося
па-за кадрам. Падзеі адбываліся ў прасторы і часе. Як суразмоўца ў той час
ацэньваў грамадскія ды сацыяльныя працэсы? Верагодна, нейкія моманты
будуць адрознівацца ад таго, што аўтар працы папярэдне будзе ўяўляць. Падругое, чалавек цягам часу мяняе погляды на мінулыя падзеі, змяняюцца і
ацэнкі. Не лішнім будзе даведацца пра тое, паспрабаваць зразумець, чаму
так адбылося. Не выключана, што нейкія ацэнкі ды высновы суразмоўцы
будуць не адпавядаць папярэдняму ўяўленню аўтара, нават – «пашыранаму
меркаванню большасці» ці таму, чаму «вучаць старэйшыя/настаўнікі».
Задавайце дадатковыя і наводзячыя пытанні, удакладняйце незразумелае
ці тое, аб чым сказана мімаходзь, але на што па-вашаму варта звярнуць
увагу.
Даючы карціну перыяду, пра якія вядзецца ў працы, імкніцеся
пазбаўляцца агульных ды «правільных» выразаў. Лепей пераказаць
сваімі словамі, выявіць уласнае разуменне эпохі, абапіраючыся на пачутае
ад суразмоўцы і прачытанае ў дадатковае літаратуры. Увогуле – меней
агульных выразаў ды штампаў, празмернай узнёсласці, пампезнасці, ці
наадварот – малявання адно чорнымі фарбамі.
Не забывайцеся на цікавыя дэталі, бо часам на здымку, зробленым дзеля
захавання на фотастужцы канкрэтнага чалавека ці падзеі выявіцца дэталь
(адметны будынак, прадмет, дэталь у інтэр’еры і пад.), што дазволіць
паглядзець на сямейнае фота як на дакумент і на сведчанне эпохі.
Калі напісанае вышэй датычылася збольшага ўдзельнікаў конкурсу, то
да куратараў просьба накіраваць маладога вучня, даследчыка ў рэчышча
пошуку інфармацыі, збору фактаў, да спасціжэння перыпетыяў канкрэтнага
перыяду і канкрэтнай мясцовасці, падвесці аўтара да пераказу інфармацыі
сваімі словамі, магчыма, тактоўна падказаць, на якую дадатковую літаратуру
варта звярнуць увагу, а ад чаго варта/можна адмовіцца. Не навязваць думку
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сваю або кіравацца прынцыпам «цябе вучаць так, і таму гэта правільна», а
заахвочваць навучэнца думаць, супастаўляць, аналізаваць і рабіць высновы
ўласныя.
Шаноўныя аўтары, даследчыкі, вы пішаце гісторыю, але – гісторыю
свайго роду на фоне гістарычных падзеяў на сваёй зямлі. І каштоўнасць
яе ва ўнікальнасці інфармацыі, бо як адрозныя людзі, так і розняцца лёсы,
хаця й маюць багата падобнага. Заснаваныя на аднолькавых абставінах,
учынкі ды словы розных людзей будуць рознымі. Пакажыце вашасць. Тады
гісторыя вашай сям’і будзе цікаваю для іншых. І, верагодна ж, зверне ўвагу
сяброў журы, паспрыяе таму, што будзе ацэненая вышэй, чым іншая.
Цяпер – крышачку тэорыі, аб крытэрыях ацэнкі конкурсных працаў.
Журы распрацавала пэўную сістэму, што адпавядала ўмовам І конкурсу
«Па-за кадрам…» і якой карысталася. Некаторыя моманты могуць быць
актуальнымі і ў іншых падобных конкурсах.
Асноўных крытэрыяў пяць:
1. Структура працы.
2. Сабраны матэрыял.
3. Даследчыя дасягненні, ацэнка і крытычная інтэрпрэтацыя крыніц.
4. Высновы і ацэнкі.
5. Эстэтычны бок працы.
Паводле крытэрыю 1 сябры журы глядзелі, ці ставяць аўтары працы
сваё ўсвядомленае даследчыцкае пытанне ў рамках абранае тэмы. Можа,
яны наадварот пералічваюць усё, што ўдалося сабраць па тэме эсэ. У гэтым
выпадку каштоўнасць і ўласная праца аўтара змяншаецца. Важна, каб
матэрыял і ягонае тэкставае ўвасабленне мела сваю логіку, эсэ складалася
не з разрозненных кавалкаў, а цэльнага тэксту.
У крытэрыі 2 увага надавалася таму, наколькі паспяхова аўтар
прыцягнуў разнастайны матэрыял, што адпаведны тэме. Ці скарыстаў у
працы дадатковыя матэрыялы, апроч асноўных (фотаздымкі, інтэрв’ю з
рэспандэнтамі). Важнаю падмогаю тут могуць быць матэрыялы, атрыманыя
ў рэгіянальных архівах, музеях, бібліятэках. Немалаважны таксама зварот
да краязнаўчай літаратуры, акадэ-мічных публікацыяў, мясцовага друку.
Верагодна, у мясцовых крыніцах аўтар можа знайсці больш звестак пра
мясцовыя падзеі, што адбываліся ў кантэксце падзеяў у Беларусі.
Па крытэрыі 3 звярталася ўвага, ці добра аўтар зразумеў і прааналізаваў
прыцягнуты да працы матэрыял. Верагодна, былі распазнаныя ключавыя
меркаванні ў інтэрв’ю з рэспандэнтам, публікацыях прэсы і навуковых
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працах ды пад., што паслужылі дапамогаю ў напісанні эсэ. Важна таксама,
што аўтар ставіць пытанні, удакладняе, задае крытычныя пытанні.
Звярталася ўвага, ці звязаныя вынікі даследавання з гістарычным
кантэкстам – ці ўлічваліся адпаведныя эпосе палітычныя, сацыяльныя ды
эканамічныя фактары.
Да месца дадаць, высокую адзнаку маглі атрымаць працы, аўтары
якіх сабралі невялікую колькасць матэрыялаў, але на іх ґрунце правялі
даследаванне па вузкай тэме. Здаралася і адваротнае: разнастайныя
матэрыялы, крыніцы, але ўсё сфармаванае ў тэкст без вызначаных
крытэрыяў. Як бачыце, задача аўтара не сабраць усё, а прапрацаваць
сабранае.
Натуральна, што падыходы да ацэнкі студэнта-гісторыка, навучэнца,
да прыкладу, ліцэя, і 8- або 11-класніка розняцца. Немалаважна, калі ў
размове з відавочцамі падзеі аўтар эсэ ставіць пытанні дзеля ўдакладнення
нейкіх момантаў, супярэчнасцяў, перапытвае важныя моманты, аб якіх
згадана мімаходзь (або – без падмацавання фактамі), імкнецца зразумець,
калі суразмоўца схільны нешта прыхаваць або прыхарошыць.
У крытэрыі 4 асноўная ўвага надавалася таму, ці аўтар выказвае ўласнае
меркаванне, дае сваю ацэнку апісанаму, ці выказвае сваё стаўленне да
прамінулых падзеяў. Важна таксама параўнанне ранейшых і цяперашніх
поглядаў на падзеі, аб якіх ідзецца ў працы. Некаторыя вучні патлумачвалі
важнасць сваіх даследаванняў (да прыкладу, у кантэксце сучасных
дыскусій). Праўда, гэты падыход мажлівы не для кожнае тэмы.
Урэшце, крытэрый 5. Тут больш мажлівасцяў пры стварэнні працы ў
фармаце прэзентацыі (ад якога сёлета арганізатары адмовіліся). Але ж
нехта можа скарыстацца парадамі аб стварэнні дадатковых матэрыялаў,
што будуць працягам эсэ (прыкладам, фотакалаж, сайт сямейнай гісторыі,
відэаролік, мапа па мясцінах падзеяў і пад.). Тут будзе звяртацца ўвага не
толькі на эстэтычную прыцягальнасць, але і на нестандартнасць аздаблення
і прадстаўлення, на задуму і рэалізацыю.
Зробленае паводле яго, на маю думку, мусіць толькі трансфармаваць
тэкставую працу ў візуальную, найперш быць карысным аўтару і яго блізкім,
бо конкурсная праца сыдзе, атрымае адзнаку, а дадатковыя матэрыялы
могуць застацца і дапаўняцца далей новымі звесткамі, ілюстрацыямі,
распаўсюджвацца сярод родных і ўсіх зацікаўленых.
Уладзімір Пучынскі, журы конкурсу «Па-за кадрам...»
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Прыблізны апытальнік для біяграфічнага інтэрв’ю
(ад Беларускага архіва вуснай гісторыі, www.nashapamiac.org )
І. Запіс звестак пра рэспандэнта

ДАДАТАК

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку
2. Узрост і год нараджэння
3. Вера (ці тая ж самая ад нараджэння, калі змянілася, то чаму)
4. Нацыянальнасць
5. Адукацыя (колькі класаў, якая школа)
6. Мова (на якой размаўляе пастаянна, якія ведае)
7. Месца нараджэння і пражывання (пра паходжанні з іншай вёскі
растлумачыць, з якога часу і чаму пражывае ў гэтай вёсцы)
8. Перыяды і месцы пражывання па-за вёскай (дзе і калі)
9. Сям’я (вера, нацыянальнасць і мова мужа/жонкі, бацькоў і дзяцей)
10. Іншае (калі суразмоўца адрозніваецца нечым асаблівым)
ІІ. Аўтабіяграфічны аповед
Раскажыце пра ўласнае жыццё…
ІІІ. Удакладняючыя пытанні па асноўных сюжэтах
(Неабходна звяртаць увагу на тэматычныя прыярытэты ў не
вымушаных аповедах рэспандэнта, а таксама на тое, што засталося па-за
яго ўвагай. Далейшую размову трэба грунтаваць на пачутым)
Раскажыце больш падрабязна пра…
1. Свой радавод, жыццё дзедаў, прадзедаў пра якое вам распавядалі.
2. Жыццё у вайну, пра жыццё пасля вайны.
3. Aдаптацыю да ўмоваў звычайнага жыцця.
4. Пачаткі грамадскай дзейнасці і яе карані.
ІV. Удакладняючыя пытанні па тэматыцы захоўвання памяці
1. Ці Вы распавядаеце камусьці (дзецям, унукам, знаёмым, іншым
зацікаўленым) пра падзеі свайго жыцця?
2. Ці ахвотна вы распавядаеце пра падзеі свайго жыцця? Ці часта іх
узгадваеце? Чаму?
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3. Ці важна для вашых дзяцей знаць якое жыццё вы пражылі? Ці
залежыць жыццё вашых дзяцей аб таго што перажылі вы? Чаму?
4. Памяць аб якіх падзеях вашага жыцця (добрых, шчаслівых,
нешчаслівых, вясёлых, сумных, цяжкіх) вы хацелі каб захавалася? Чаму?
5. Ці ганарыцеся вы сваімі дзядамі прадзедамі? Ці ведаеце як яны жылі?
Ці цікава вам гэта?
6. Ці ёсць сярод вашых знаёмых людзі якія ахвотна расказваюць пра
падзеі свайго жыцця? Ці ёсць людзі якія памятаюць пра дзядоў прадзедаў,
захоўваюць іх фотаздымкі дакументы і інш.?
7. (для краязнаўцаў) Чаму вы цікавіцеся гісторыяй і збіраеце артэфакты?
Што гэта дае і для чаго патрэбна?
8. (для краязнаўцаў, святароў) Ці шмат людзей у вашым месцы цікавяцца
мінулым? Што гэта за людзі? Чаму яны гэтым займаюцца?
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Разгорнуты апытальнік да біяграфічнага інтэрв’ю
Бацькі, дом, дзяцінства
Што вы ведаеце аб сямейных каранях?
Адкуль паходзілі вашыя бацькі? Бабулі, дзядулі?
Дзе яны жылі, род заняткаў, як часта вы з імі бачыліся? Ці прымалі яны
ўдзел у вашым выхаванні?
Як сустрэліся вашыя бацькі?
Чым займаліся вашыя бацькі?
Колькі чалавек было ў сям’і?
У якіх умовах вы жылі (жыллё, бытавыя ўмовы, дабрабыт сям’і ў
параўнанні з суседзямі, сябрамі бацькоў і сваякамі)?
З кім сябравалі вашыя бацькі?
Ці падтрымлівалі вы адносіны са сваякамі?
На якой мове камунікавалі ў сям’і?
(калі згубілі мову) Калі ў вашай сям’і перайшлі на рускую мову? На якой
мове слухалі радыё, чыталі газеты?
Як у вашай сям’і выхоўвалі самых маленькіх? Ці Вы памятаеце калыханкі
ад маці? Якія казкі вам распавядалі ў дзяцінстве? Якія казкі Вы распавядалі
сваім дзецям? Якія калыскі выкарыстоўваліся?
З кім вы сябравалі?
Ці праводзіліся ў вас у доме дзіцячыя святы?
Якія падарункі вам дарылі на святы? Пра якія падарункі вы марылі ў
дзяцінстве? Якія былі вашыя любімыя ласункі?
У якія гульні гулялі ў хаце і ў двары?
Ці спявалі ў вас у сям’і? Якія песні? З якой нагоды?
Якія святы адзначалі ў вашай сям’і? Ці аздаблялі вы ёлку?
Якой была святочная і будзённая ежа, вопратка? Як рыхтаваліся да
прыёму гасцей?
Што бацькі абмяркоўвалі з гасцямі?
Навучанне
Ці навучалі чытаць да школы?
Як вы пайшлі ў школу?
На якой мове вялося навучанне ў школе? На якой мове былі падручнікі?
Якія яркія ўражанні засталіся ад школы? З кім вы сябравалі ў школе?
Ці давалі вам грошы на кішэнныя выдаткі? Як вы іх выкарыстоўвалі?
Ці вы памятаеце, як уступілі ў піянеры? Якія абавязкі гэта накладала? Як
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было арганізавана піянерскае жыццё? Ці былі вучні, якія не ўступілі ці іх не
прынялі ў піянеры?
Што вы памятаеце пра сваіх настаўнікаў? Ці была розніца паміж
«старымі» настаўнікамі і «новымі» настаўнікамі? Як Вам здаецца, ці
адрозніваліся Вашыя настаўнікі ад настаўнікаў, якія навучалі Вашых дзяцей?
Ці былі любімыя гульні ў школе? Прыгоды, вандроўкі, піянерскія
лагеры, летні адпачынак?
Ці займаліся вы спортам, авіямадэлізмам, тэатрам, музыкай? Іншыя
захапленні?
Ці вазілі вас бацькі ці настаўнікі ў іншыя месцы, вялікія гарады на
экскурсію? Куды? Вашыя ўражанні?
Ці вучыліся разам з вамі палякі, яўрэі, татары і інш.? Як да іх ставіліся?
Чым для вас было паняцце «савецкі чалавек»? Калі яно вам стало
вядомым? Ці можна сказаць, што школа выхавала ў вас пачуццё
прыналежнасці да савецкага грамадства, савецкага народу? Ці гэта
адбылося пазней? Калі? (армія, вну, партыя і інш.).
Што вы збіраліся рабіць пасля школы? Пра што марылі?
(Калі рэспандэнт атрымоўваў сярэднюю ці вышэйшую адукацыю) Куды
пайшлі навучацца далей? Чаму зрабілі менавіта гэты выбар?
Якая была роля бацькоў у гэтым выбары?
Вашая роля ў выбары спецыяльнасці Вашых дзяцей?
Што вы памятаеце пра навучанне ў тэхнікуме/вну? Пра студентаў,
выкладчыкаў?
Якім быў студэнцкі быт? Якіх сяброў мелі, што рабілі ў вольны час?
Асяродак у дзяцінстве і юнацтве
Што ўяўляў з сябе населены пункт, у якім вы жылі (у дзяцінстве, падчас
навучання)?
Што вы ведалі пра яго гісторыю?
Як засяляўся ваш населены пункт?
Што значыць яго назва? Ці змянялі яе калі-небудзь?
Як называецца ваш калгас? З якога часу ён так называецца? Як ён
называўся раней?
Ці шмат было новапрыбылых? Якія адносіны былі да новапрыбылых?
Як яны сябе паводзілі? Ці былі ў іх канфлікты з тутэйшымі?
Ці была розніца паміж звычаямі ў вашым населеным пункце ў
прадстаўнікоў розных народаў? Ці прыносілі прыежджыя свае звычаі?
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Якія-небудзь з ніх укараніліся?
Ці хавалі на розных могілках прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў?
Ці былі канфлікты паміж людзьмі, якія жылі ў розных раёнах населенага
пункта? Паміж жыхарамі суседніх населеных пунктаў?
Дзе маладыя людзі шукалі нявест, і наадварот? Сярод сваіх ці па
суседзтву? Як дзяўчыны выходзілі з сітуацыі пасляваеннага часу, калі
дэмаграфічная сітуацыя складвалася не на іх карысць? Ці былі выпадкі, калі
выходзілі за першага сустрэчнага? Калі спрабавалі разбіць ужо існуючую
сям’ю?
Якое было стаўленне да жанчын, якія нараджалі па-за шлюбам?
Як праводзілі вольны час? Ці былі любімыя месцы? Месцы адпачынку?
Якія крамы былі ў вашым населеным пункце? Што яны з сябе ўяўлялі?
Якія тавары прадаваліся? За якімі таварамі даводзілася ездзіць у Віцебск ці
ў Мінск? Ці часта ездзілі?
Якія святы адзначаліся ў населеным пункце? Як?
Ці злоўжываў хто-небудзь алкаголем? Дзе бралі гарэлку? Ці былі тут
алкаголікі?
Якая была сітуацыя са злачыннасцю? Ці былі ў вас злодзеі, прастытуткі,
наркаманы?
Ці былі тут пасля вайны банды, бандыты? Хто ішоў у бандыты? Калі
яны зніклі?
Ці даводзілася вам пераязджаць? (калі так) Як ставілася да вас мясцовае
насельніцтва?
Праца
Як вы ўладкаваліся на працу?
Як вас сустрэў калектыў? Як складваліся адносіны з калегамі? З
начальствам?
Якія функцыі выконвала партячэйка? Прафсаюз?
Ці былі сярод вашых калег актывісты? Лайдакі і халтуршчыкі?
Хто і як станавіўся начальнікам?
Ці было ў вас жаданне прасоўвацца па службе? Якое было стаўленне да
тых, хто хацеў высунуцца?
Ці былі ў вашым калектыве працоўныя канфлікты?
Ці рабіліся таварыскія суды?
Наколькі моцная была цякучка кадраў?
Якія былі заахвочанні? Пакаранні?
Ці былі выпадкі прагулаў?
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Ці памятаеце вы сценгазету? Пра што пісалі ў сценгазеце?
Ці выказвалася абурэнне на глебе нізкіх заробкаў?
Ці была зайздрасць да тых, хто атрымоўваў болей?
Ці сябравалі вы з калегамі па працы? Сумесныя святы, падарожжы і
інш.?
Як вы ўспрымалі працу – як абавязак, як самарэалізацыю, як галоўную
справу ў жыцці ці проста як спосаб зарабіць на жыццё?
Ці мянялі вы месца працы? Як часта? Чаму?
Якое стаўленне было ў грамадстве да непрацуючых?
Ці вялася ў вас вярбоўка на працы на Поўнач, Сібір (Чалябінск,
Карэлія)? Хто-небудзь з вашай вёскі з’ехаў туды на працу? Ці вярнуліся яны
сюды? Што яны распавядалі пра сваё жыццё там? Ці хацелася вам паехаць
туды?
Сям’я, побыт
Калі вы аддзяліліся ад бацькоў?
Калі адчулі сябе матэрыяльна незалежным ад бацькоў?
Як вы пазнаёміліся з будучым мужам/жонкай?
Ці доўга рыхтаваліся да вяселля? Як прайшло само вяселле?
Дзе жылі пасля вяселля?
Калі ў вашай сям’і з’явілася асобнае жылле? Як вы пастараліся ўладкаваць
яго? Што набывалі для сям’і ў першую чаргу? Як падтрымлівалася чысціня
і парадак?
Хто адказваў за сямейны бюджэт? Як разлічваўся сямейны бюджэт?
Ці было нормай заняць грошы? На што звычайна займалі?
(калі жыхар вёскі) Якіх жывёл трымалі ў гаспадарцы?
Што сеялі на прысядзібных участках?
Колькі сотак агарода ў вас было? Ці даваў калгас соткі ў полі? Ці
дапамагаў апрацоўваць пасевы і збіраць ураджай?
На якія грошы вы адбудоўваліся, будавалі гаспадарчыя пабудовы?
Хто адказваў за выхаванне дзяцей? Як яно было арганізавана?
Ці маглі абысціся без дапамогі бабулі ў выхаванні дзяцей?
Чаму вы стараліся навучыць сваіх дзяцей? Якія якасці імкнуліся ў іх
выхаваць?
У чым з рэчаў ці прадуктаў харчаванння адчуваўся недахоп? Ці
даводзілася галадаць?
Што вы ўспрымалі як дэлікатэсы? Якія прадукты набывалі на святы?
Ці ўжывалі ў вашай сям’і алкаголь?
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Дзе бралі вопратку (набывалі, ткалі і шылі)?
Культура, ідэалогія
Якія кнігі чыталі ў вашай сям’і (і бацькоўскай, і сваёй)? Ці набывалі кнігі,
ці хадзілі ў бібліятэку?
Якія газеты выпісвалі?
Якія радыёперадачы слухалі?
Ці хадзілі (ездзілі) у кіно ці тэатр?
Ці многа было ў вас сяброў? Як вы праводзілі з імі час?
Ці памятаеце вы лекцыі па палітычных ці навукова-папулярных
пытаннях?
Ці займаліся вы самаадукацыяй ці атрымоўвалі дадатковую адукацыю?
(калі так) Які быў стымул атрымаць дадатковую адукацыю?
Якое стаўленне да рэлігіі было сярод вашых сваякоў і знаёмых?
Дзе знаходзілася бліжэйшая працуючая царква? Ці заўсёды яна
працавала?
Ці былі тут паблізку сінагогі, мячэты, касцёлы?
Ці наведваў хто-небудзь з вашых сваякоў і знаёмых царкву?
Ці адзначалі рэлігійныя святы? Як да гэтага ставіліся іншыя?
Ці хадзілі вы на дэманстрацыі? Ці даводзілася насіць плакаты?
Ці падабаліся вам гэтыя калектыўныя мерапрыемствы і святы?
Ці высмейваліся нейкія якасці іншых нацыянальнасцяў? Ці былі
нацыянальныя анекдоты?
Ці памятаеце, як праходзілі выбары ў мясцовыя Саветы?
Ці даводзілася вам ці вашым знаёмым судзіцца? Ці здаваўся савецкі
суд справядлівым? Ці былі на вашай памяці выпадкі «несправядлівых»
судовых выракаў? Палітычных працэсаў?
Ці здаваўся вам савецкі суд у цэлым справядлівым? Ці было ў вас пачуццё
бяспекі? Ці адчувалі вы магчымасць арышта?
Ці была вера ў справядлівасць міліцыі і органаў бяспекі?
Ці памятаеце вы сваіх участковых? Ці шукалі вы ў іх дапамогі і ў якіх
выпадках?
Ці былі вы членам камсамола ці партыі? Ці імкнуліся ўступіць у партыю?
Як вы ставіліся да камуністаў? (Калі член ВКП(б)) Ці адчувалі вы да сябе
асаблівае стаўленне як да камуніста? Як успрымалі свае абавязкі?
Ці пісалі лісты правадырам? З якой нагоды? Ці чакалі адказу? Як вы
ставіліся да ўсеўладдзя партыі? Ці ўспрымалі яго як натуральную з’яву?
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Хто з партыйных ці дзяржаўных лідэраў вам падабаўся?
Калі вы даведаліся пра тое, што ў СССР праводзіліся рэпрэсіі? Ці былі
рэпрэсаваныя (сасланыя, раскулачаныя) сярод вашых родных, знаёмых?
Хто?
Ці ведалі вы людзей, якія вярнуліся з лагера, ссылкі? Як да іх ставіліся
астатнія супрацоўнікі? Чым адрозніваліся паводзіны гэтых людзей ад
іншых?
Што распавядалі былыя палітычныя рэпрэсаваныя пра зняволенне,
лагер, ссылку? Ці выказвалі яны пра сваё стаўленне да ўлады?
Каго і за што рэпрэсавалі? Ці былі гэтыя людзі вінаватыя? У чым?
Што яшчэ вы хацелі б распавесці пра сябе?
Каго вы ведалі з беларускіх кіраўнікоў (да вайны, пасля вайны)
Якія законы ці змены вы запомнілі больш за ўсё? Як на ніх рэагавалі?
Ці згодны вы на публікацыю свайго імя ці хочаце пакінуць гэтую
інфармацыю ананімнай?
Магчымыя праблемы ў інтэрв’ю
Інтэрв’юяваны...
1. баіцца запісваючага абсталявання.
2. не верыць, што ён/яна мае нешта каштоўнае сказаць вам, і не разумее,
чаму вы хочаце ўзяць у яго/яе інтэрв’ю.
3. не памятае.
4. мае шэраг гісторый у запасе, якія ён распрацаваў і выкарыстоўвае для
размовы, амаль цалкам па сцэнары. Гэты інтэрв’юяваны не дазволіць вам
адысці ад свайго сцэнара.
5. не мае звычкі гаварыць яго ці яе гісторыю публічна, і трэба шмат
угавораў і падмацаванняў. Гэты чалавек хоча пытанняў для разагрэву і
больш пытанняў для працягу.
6. не адчувае сябе камфортна гаварыць з вамі пра тэмы, якія вы маеце на
ўвазе. Напрыклад, сціплая жанчына не можа адчуваць сябе камфортна пры
размове з мужчынам аб вопыце родаў.
7. ідзе па сюжэце, а не па пачатку-сярэдзіне-канцы мадэлі, якую вы маеце
для інтэрв’ю. Успаміны маюць іншую форму, чым лінейны час, і вы павінны
высветліць, як дазволіць наратару распавесці гэтыя ўспаміны такім чынам,
каб гэта мела сэнс для абодвух: і апавядальніка, і слухача.
8. баіцца даваць прыватную ці асабістую інфармацыю і, такім чынам, дае
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вам інфармацыю, якая будзе захоўваць яго ці яе публічную «маску».
9. аддае перавагу або мае звычку дзяліцца гісторыямі з іншымі ў групе, а
не распавядаць гісторыю без гледачоў.
Інтэрв’юер ...
1. занадта нервуецца, каб думаць спакойна і ясна пра тое, што сказаць
далей.
2. дэзарганізаваны.
3. на самой справе не слухае, што інтэрв’юяваны спрабуе сказаць.
4. мае чаканні таго, што ён ці яна хоча пачуць і зачынены для іншых
напрамкаў пытанняў.
5. паказвае сябе крытычным у адносінах для інтэрв’юяванага.
6. паходзіць з іншай сацыяльнай або этнічнай групы, чым інтэрв’юяваны;
і паводзіць сябе і кажа як на «замежнай мове» для рэспандэнта.
Гук ...
1. занадта слабы.
2. змяшчае шум, які глушыць або змешвае галасы.
3. кажуць адразу некалькі чалавек.
4. скажоны.
Пытанні для роздумаў пра ваша інтэрв’ю
1. Што я выкарыстоўваў з абсталявання? Ці спрацавала гэта
задавальняюча? Якія змены трэба зрабіць?
2. Якія пытанні я задаваў? Якія пытанні працавалі добра? Якія не так
добра?
3. Дзе я праводзіў інтэрв’ю? Што ў асяроддзі ўплывала на маё інтэрв’ю?
Як?
4. Ці хацеў гаварыць мой рэспандэнт? Як я заахвочваў яго гаварыць?
Якія «маскі» мой інтэрв’юяваны апранаў? Ці адмаўляўся ён ад іх?
5. Калі я казаў майму рэспандэнту пра мэту інтэрв’ю і як яно будзе
выкарыстоўвацца? Ці мелі мае планы выкарыстоўваць інтэрв’ю значэнне
для інтэрв’юяванага?
6. Наколькі дакладныя былі ўспаміны майго рэспандэнта?
7. Наколькі дакладным быў мой інтэрв’юяваны ў паведамленні сваіх
успамінаў? Як я даведаўся? Ці важна гэта?
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8. Хто кантраляваў інтэрв’ю? Як?
9. Як я адчуваў сябе ў час інтэрв’ю?
10. Як мой рэспандэнт адчуваў сябе падчас інтэрв’ю?
11. Ці было карысна і магчыма вярнуцца на дадатковае інтэрв’ю?
12. У наступны раз, што я буду рабіць гэтаксама? Што б я зрабіў паіншаму?
Падрыхтавала Ірына Кашталян
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АД КОНКУРСУ ДА РЭАЛЬНЫ СПРАЎ:
ЯК ПАДРЫХТАВАЦЬ ПРАПАНОВУ АБ НАДАННІ СТАТУСУ
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦІ
АБ’ЕКТУ АРХІТЭКТУРЫ
Часта на сямейных фотаздымках можна заўважыць як фонам
выступаюць не толькі дамашнія інтэр’еры, але і гістарычныя збудаванні.
Магчыма, сучаснікі фотаздымкаў сярэдзіны ХХ стагоддзя не ўяўлялі,
якую каштоўнасць маюць «фонавыя» помнікі старасвецкай культуры.
На сучасным этапе свайго развіцця грамадства праходзіць перыяд
пераасэнсавання адносін да аб’ектаў, якія могуць па тых ці іншых крытэрыях
прадстаўляць каштоўнасць з пункту гледжання гісторыі і культуры.
Аб’екты, якім у адпаведнасці з
заканадаўствам нададзены статус
гісторыка-культурнай
каштоўнасці,
маюць пэўныя гарантыі захаванасці.
Пакуль аб’ект мае статус гісторыкакультурнай каштоўнасці, яго немаг
чыма знесці, вакол яго павінны быць
распрацаваныя і зац
верджаныя зоны
аховы, якія забяспечваюць апты
мальныя ўмовы для ўтрымання, вы
карыстання аб’екта, экспанавання яго
адметных рыс і ўмовы ўспрымання ў
асяроддзі.
Аб’екты, якія не маюць статусу
гісторыка-культурнай
каштоўнасці,
падпарадкоўваюцца
агульнаму
заканадаўству аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці.
Тым не менш, не кожны аб’ект можа прэтэндаваць на статус гісторыкакультурнай каштоўнасці. Ён павінен адпавядаць пэўным крытэрыям,
адзначаным у Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры.
Аб’екты, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці
або ахоўваюцца праз рэжымы ўтрымання і выкарыстання зон аховы
гісторыка-культурнай каштоўнасці, маюць адпаведнае адлюстраванне
ў горадабудаўнічай дакументацыі (праекты дэтальнага планавання,
генеральныя планы, праекты рэгенерацыі гістарычнай забудовы і г.д.).
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ХТО МОЖА ПАДАВАЦЬ ПРАПАНОВЫ АБ НАДАННІ
СТАТУСУ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦІ?
Дзяржаўныя музеі, іншыя дзяржаўныя навуковыя арганізацыі,
юрыдычныя асобы, грамадзяне, у тым ліку індывідуальныя прадпрымаль
нікі, што прафесійна выявілі культурную каштоўнасць, якой можа быць
нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Гэта значыць, што любы грамадзянін або юрыдычная асоба, што ў час
сваёй прафесійнай навукова-даследчай дзейнасці выявіла культурную
каштоўнасць, якой можа быць нададзены статус гісторыка-культурнай
каштоўнасці, можа падаць адпаведную прапанову ў мясцовы выканаўчы
і распарадчы орган базавага тэрытарыяльнага ўзроўню (гарадскі, раённы
выканаўчы камітэт, раённая адміністрацыя).
ЧЫМ КІРАВАЦЦА?
1) Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры (артыкулы 90-93).
2) Канвенцыя аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны
(артыкулы 1, 5).
3) Міжнародная хартыя па кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў і
славутых мясцін (артыкулы 1, 11, 14).
4) Прынцыпы Валета па захаванні і кіраванні гістарычнымі гарадамі
і ўрбанізаванымі тэрыторыямі (артыкулы 1 (a,b,c,d,e,f,g), 4 (k, i - план
кіравання).
ЭТАП 1
ЦІ ГЭТА КАШТОЎНАСЦЬ?
Аб’ект старэйшы за 40 год? Так – пераходзьце далей, не (яму 39 год і
меней) – гэта не каштоўнасць пакуль, трэба крыху пачакаць.
Пераканацца, што аб’ект варты статусу гісторыка-культурнай
каштоўнасці і адпавядае адзначаным крытэрыям (пункт 1 артыкула 92
Кодэкса):
а) паўплываў на фарміраванне нацыянальнага менталітэту ці
адлюстроўвае пэўныя ідэалагічныя прынцыпы канкрэтнага часу;
б) быў цэнтрам нейкай гістарычнай падзеі;
в) з’яўляецца выдатным узорам архітэктурнага стылю, належыць
аўтарству выбітнага архітэктара;
г) мае яскравыя рысы і значнасць з пункту гледжання мастацтва,
архітэктуры, горадабудаўніцтва, навукі і тэхнікі і г.д. і з’яўляецца яскравым
для рэгіёна, краіны;
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д) 100% адпавядае аўтарскай задуме і складаецца з аўтэнтычных
матэрыялаў;
е) там жыў/ ночыў/ ствараў свае шэдэўры выбітны дзеяч свайго часу
(творца, навуковец, палітычны дзеяч і г.д.);
е) увасабляе і адлюстроўвае традыцыі пэўнага перыяду гісторыі
беларускага народа;
ж) без роздумаў можна назваць шэдэўрам.
Куды можна звярнуцца, каб гэта ўдакладніць?
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (адносна архітэктурных
стыляў, народных традыцый і г.д.), Інстытут гісторыі НАН Беларусі
(адносна гістарычных вартасцей), Беларускі саюз архітэктараў (адносна
горадабудаўнічых і архітэктурных вартасцей), краязнаўчы або гістарычны
музей (паспрабуйце здабыць нейкія карысныя матэрыялы і звесткі пра
аб’ект, можа, там быў Эйнштэйн….).
Таксама варта праверыць наяўнасць вашых аб’ектаў (калі ім больш за
60 гадоў) у энцыклапедыі Архітэктура Беларусі, а таксама Зборы помнікаў
гісторыі і культуры, што мусяць быць у публічных бібліятэках.
Калі аб’ект адпавядае хаця б двум крытэрыям, можна дзейнічаць
далей, калі не – то наўрадці аб’ект можа
быць прэтэндэнтам на статус.
Калі вы выявілі, што аб’екту можа быць нададзены статус гісторыкакультурнай каштоўнасці, вам неабходна правесці яго фіксацыю, навуковую
апрацоўку і мастацкую ацэнку аб’екта.
ЭТАП ІІ
ПАДРЫХТОЎКА ПРАПАНОВЫ
Матэрыялы фіксацыі, навуковай апрацоўкі і мастацкай ацэнкі
Фіксацыя:
А) Тэкставае апісанне (Будынак уяўляе ……. Аб’ект складаецца з …..
Выраблены з …… Фасады аздоблены…….. Стан захавання……..);
Б) Пры фатаграфаванні абавязковыя здымкі, каб адначасова былі бачныя
галоўны фасад і адзін з бакавых фасадаў, тыльны фасад і другі бакавы, асобна
фотафіксацыя яскравых элементаў аздаблення: ляпніна, балясіны, руст і г.д.).
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ВАЖНА: расліннасць не павінна перакрываць фатаграфічны
аб’ект, пажадана не фатаграфаваць будынкі ў летні час, калі зеляніна
перакрывае значную частку будынка на фотаздымку.
В) графічнае адлюстраванне: на картаграфічным матэрыяле ў маштабе
1 : 10 000 акрэсліваецца месцазнаходжанне і межы аб’екта.
Навуковая апрацоўка:
А) гістарычныя звесткі аб характары, абліччы культурнай каштоўнасці
(суаднясенне з пэўнымі відамі і тыпамі аналагаў (дзе яшчэ былі падобныя
аб’екты і чым прадстаўлены аб’ект больш варты), характарыстыка асноўных
кампанентаў, элементаў, структурных прыкмет і інш. характэрных
рыс для такога тыпу або стылю (напрыклад: падобныя тыпы будынку
сустракаюцца………., у цэлым такія дамы складаліся з ………., сярод
сустракаемых у РБ найбольш характэрна………., для прадстаўленага
будынка характэрна агульнае………….., асобнае і спецыфічнае………,
унікальным гэты аб’ект робіць наяўнасць…………, стан……….);
Б) звесткі аб уплыве аб’екта на развіццё краіны або асобнага яе рэгіёна
(напрыклад: гэты дом быў першым увасабленнем………., з будаўніцтва
гэтага будынка пачаўся новы этап, які адлюстроўваўся ў ……………,
вакол будынка пачало фарміравацца……………….);
В) звесткі пра аўтара аб’екта;
Г) звесткі пра прыналежнасць аб’екта знакамітай (гістарычнай) асобе
(знакамітым (гістарычным) асобам);
Д) звесткі пра перыяд стварэння (узнікнення) гэтай культурнай
каштоўнасці;
Е) іншыя гістарычныя звесткі;
Ж) высновы пра прычынна-выніковую залежнасць культурных каштоў
насцей і асноўных заканамернасцяў іх развіцця.
Мастацкая ацэнка:
А) аналіз па асноўных стылістычна-жанравых і марфалагічных
прыкметах (апісанне стылявых асаблівасцей, структуры, элементаў і
дэталей і г.д.);
Б) суаднясенне з пэўнай стадыяй або стадыямі развіцця беларускага
нацыянальнага або сусветнага мастацтва (як гэты стыль увасабляўся ў
свеце, якія маюцца асаблівасці нацыянальнай трансфармацыі стылю, ці
характэрны стыль толькі для Беларусі……).
2) Абгрунтаванне неабходнасці
Абгрунтаванне неабходнасці надання культурнай каштоўнасці статусу
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гісторыка-культурнай каштоўнасці, гэта такі невялікі па аб’ёме тэкст (не
больш за 4 старонкі, пажадана, які суміруе ўсе вашыя навуковыя пошукі:
апісанне асноўных вартасцей і ўказанне крытэрыяў, якім адпавядае
прапанаваны аб’ект, а таксама іх пацвярджэнне фактамі, выяўленымі пры
навуковай апрацоўцы і мастацкай ацэнцы;
указанне звестак пра ўласніка аб’екта, спецыфіцы яго выкарыстання;
перспектывы выкарыстання (што там можа быць зроблена/палепшана
і якім чынам, а магчыма і хто гэта можа рабіць, існуючая сацыяльная
актыўнасць, звязаная з аб’ектам, яго турыстычная прывабнасць і
перспектывы развіцця турыстычнай прывабнасці).
Пасля таго, як вамі складзены матэрыялы фіксацыі, навуковай апрацоўкі
і мастацкай ацэнкі, падрыхтавана абгрунтаванне, матэрыялы перадаюцца
далей.
ЭТАП ІІІ
КУДЫ ПАДАВАЦЬ ПРАПАНОВУ?
Прапанова аб наданні культурнай каштоўнасці статусу гісторыкакультурнай каштоўнасці перадаецца ў мясцовы выканаўчы і распарадчы
орган базавага тэрытарыяльнага ўзроўню.
Нягледзячы на тое, што мясцовы выканаўчы і распарадчы орган
арганізуе разгляд прапановы абласным (Мінскім гарадскім) саветам па
пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны, не будзе лішнім прадубліраваць
накіраваную прапанову ў абласны (Мінскі гарадскі) выканаўчы камітэт.
Такім чынам, мы накіроўваем дзве прапановы: адну ў гар(рай)выканкам
(або раённую адміністрацыю, калі гэта Мінск), другую – у абласны (Мінскі
гарадскі) выканаўчы камітэт.
ВАЖНА: прапанова перадаецца ў пісьмовым выглядзе. (Дасылаць
толькі электроннае паведамленне – памылка; можна прадубліраваць
на электронную скрыню, але накіроўваць для разгляду вы павінны
абавязкова раздрукаваны папяровы варыянт).
Падрыхтавала Таццяна Іваніцкая,
магістр мастацтвазнаўства
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ВЫНІКІ ІІ КОНКУРСУ «ПА-ЗА КАДРАМ: АД ГІСТОРЫІ
СЯМ’І ДА ГІСТОРЫІ СУПОЛЬНАСЦІ»
Другі гістарычны конкурс для моладзі «Па-за кадрам: ад гісторыі
сям’і да гісторыі супольнасці» праводзіўся
Прадстаўніцтвам
зарэгістраванага аб’яднання «Deutscher Volkshochshul-Verband e.V»
(ФРГ) у Рэспубліцы Беларусь у супрацоўніцтве з МГА «Гісторыка»
ў рамках праекту «Конкурсы па гісторыі ў Беларусі, Грузіі, Малдове,
Украіне» пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў Германіі.
Праект «Конкурсы па гісторыі ў Беларусі, Грузіі, Малдове, Украіне»
быў скіраваны на аказанне садзейнічання ў развіцці гістарычных
конкурсаў у Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне, а таксама на
стымуляванне міжнароднага супрацоўніцтва па дадзеным напрамку.
Праект рэалізоўваўся DVV International і Фондам імя Кёрбера
ў партнёрстве з міжнароднай сеткай EUSTORY i мясцовымі
арганізацыямі, якія ў сваіх краінах-удзельніцах праводзілі гістарычныя
конкурсы для моладзі:
Моладзевае грамадскае аб’яднанне «Гісторыка» (Беларусь)
http://historica.by
Грузінская асацыяцыя выкладчыкаў гісторыі (Грузія)
http://imsa.ge/
Грамадскае аб’яднанне «SovLab» (Грузія)
http://sovlab.ge/en
ANTIM (Малдова)
http://www.antim.org/
Грамадскае аб’яднанне «Нова Доба» (Украіна)
http://www.novadoba.org.ua
Конкурс па гісторыі «Па-за кадрам: ад гісторыі сям’і да гісторыі
супольнасці 2.0» праводзіўся ў Беларусі ў 2019-2020 гг. і складаўся з
некалькіх этапаў:
Падрыхтоўчы этап.
Правядзенне ў 2019 г. цыкла інфармацыйных сустрэч у рэгіёнах
і інфармаванне патэнцыйных удзельнікаў — вучняў і настаўнікаў
(куратараў) — пра конкурс, яго мэты і магчымасці ўдзелу, а таксама
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правядзенне для куратараў рэгіянальных адукацыйных семінараў, дзе
былі падрабязна прааналізаваны ўсе аспекты падрыхтоўкі даследчай
работы і патрабаванні да яе з боку аргкамітэта і членаў журы (кастрычнікснежань 2019 г.).
Правядзенне конкурсу.
Афіцыйна конкурс быў абвешчаны ў верасні 2019 г.
Да конкурсу запрашалася моладзь ад 15 да 25 гадоў. Удзел у
конкурсе маглі прымаць старшакласнікі, навучэнцы, студэнты розных
навучальных устаноў, маладыя спецыялісты, маладыя актывісты НДА,
маладзёжных клубаў, навучальных гурткоў, секцый і г.д.
У рамках конкурсу ўдзельнікам было прапанавана зазірнуць у
малавывучаныя старонкі жыцця і побыту Беларусі перыяду другой
паловы ХХ стагоддзя (1945-2000 гг.) і на падставе працы з фатаграфіямі
з сямейнага і (ці) лакальнага архіва таго часу і іх аналізу, гутарак са
сведкамі падзей і з’яў, адлюстраваных на фатаграфіях, падрыхтаваць
даследчую працу, прысвечаную пытанням узаемасувязі гісторыі асобы,
сям’і і супольнасці, адкрыць гісторыю падзей, чалавечых адносін і
суаднесці іх з жыццём і гісторыяй краіны і супольнасці.
Выкананне работ.
У час правядзення конкурсу яго арганізатары атрымалі 120 работ ад
127 удзельнікаў. Лідарам па колькасці работ стала Гродзенская вобласць,
адкуль прыйшло 38 эсэ і горад Віцебск — з гэтага абласнога цэнтра
даслалі 16 работ.
Адбор.
Па выніках працы прафесійнага журы, у склад якога ўвайшлі прад
стаўнікі Нацыянальнага інстытута адукацыі, Еўрапейскага каледжа
Liberal Arts у Беларусі (ECLAB), «Краязнаўчай газеты», Беларускага
дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў, Прадстаўніцтва DVV
International у Рэспубліцы Беларусь, МГА «Гісторыка», Мемарыяльнага
музея-майстэрні З.І. Азгура былі адабраны 27 работ пераможцаў у 3-х
катэгорыях: школьнікі, студэнты і маладыя спецыялісты, студэнты
і маладыя спецыялісты-гісторыкі. Акрамя работ, якія занялі I, II і III
месцы (у кожнай катэгорыі), былі абраныя пераможцы ў намінацыях:
«За беражлівыя адносіны да сямейнай гісторыі», «За глыбокую
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прапрацоўку тэмы», «За беражлівыя адносіны да герояў і матэрыялу»,
«За літаратурны стыль» і іншыя).
Па завяршэнні конкурсу ўсе ўдзельнікі, у тым ліку пераможцы і
іх куратары, былі запрошаныя на ўрачыстую анлайн-цырымонію
ўзнагароджання, якая прайшла ў кастрычніку 2020 года.
Усе ўдзельнікі конкурсу атрымалі дыпломы ўдзелу, пераможцы
– каштоўныя прызы і магчымасць прыняць удзел у міжнародным
моладзевым саміце «Eustory. Next generation summit», які адбыўся ў
лістападзе 2020 г. у анлайн-фармаце.

Арганізатары ІІ конкурсу «Па-за кадрам:
ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці»
ў Беларусі
DVV International – Народныя ўніверсітэты (die Volkshochschule
— VHS) альбо народныя вышэйшыя школы ў Германіі з’яўляюцца адной
з самых распаўсюджаных арганізацыйных форм адукацыі дарослых, якія
прапануюць шырокі спектр адукацыйных магчымасцяў для дарослых
людзей з вельмі розным узроўнем адукацыі і запатрабаваннямі: ад
пачатковага прафесійнага навучання, курсаў павышэння кваліфікацыі,
праграм культурнай і палітычнай тэматыкі да мерапрыемстваў у галіне
вольнага часу і здаровага ладу жыцця.
Нямецкая асацыяцыя народных універсітэтаў (Deutscher
Volkshochschul-Verband e.V. — DVV), якая была заснавана ў 1953
г., прадстаўляе інтарэсы каля 900 існуючых у Германіі народных
універсітэтаў на федэральным, еўрапейскім і міжнародным узроўні, а
таксама 16 земельных (рэгіянальных) асацыяцый народных універсітэтаў.
У структуры DVV вылучаецца Інстытут міжнароднага супрацоўніцтва
— DVV International, дзейнасць якога скіравана на развіццё адукацыі
дарослых па-за межамі Германіі. На сённяшні час DVV International
з’яўляецца адзіным у свеце спецыялізаваным агенцтвам па тэме
«Адукацыя дарослых і развіццё» і здзяйсняе праектную дзейнасць больш
чым у 30 краінах свету.
Прадстаўніцтва зарэгістраванага аб’яднання «Deutscher Volk
shochschul-Verband e.V.» (Федэратыўная Рэспубліка Германія) у
Рэспубліцы Беларусь — Прадстаўніцтва DVV International
www.dvv-international.org.ua/belarus
Прадстаўніцтва было зарэгістравана і пачало актыўную дзейнасць у
краіне з верасня 2009 г.
Асноўная мэта Прадстаўніцтва — садзейнічаць дзейнасці ў сферы
адукацыі, навукі, культуры, асветы, духоўнаму развіццю асобы дзеля
пераадолення беднасці.
Дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь накіравана на:
- пашырэнне спектра паслуг у сферы адукацыі дарослых для ўсіх
мэтавых груп;
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- умацаванне арганізацый, якія прапануюць адукацыйныя паслугі для
дарослых, і развіццё сеткавых кантактаў;
- садзейнічанне вывучэнню гісторыі, у тым ліку выкарыстанню
сучасных падыходаў і метадаў навучання;
- лабіраванне і прасоўванне канцэпту «адукацыя дарослых».
Прадстаўніцтва ажыццяўляе праекты ў галіне адукацыі дарослых і
моладзі ў цесным супрацоўніцтве з беларускімі партнёрамі (дзяржаўнымі
ўстановамі адукацыі і культуры, грамадскімі арганізацыямі, незалежнымі
экспертамі і інш.).
Моладзевае грамадскае аб’яднанне «Гісторыка»
http://historica.by
МГА «Гісторыка» — гэта згуртаванне маладых людзей, якія
зацікаўлены ў вывучэнні, захаванні і папулярызацыі гісторыі і культуры
Беларусі.
Асноўнымі мэтамі арганізацыі з’яўляюцца:
- даследаванне гісторыі Беларусі ў еўрапейскім кантэксце;
- папулярызацыя гістарычных ведаў;
- спрыянне захаванню гісторыка-культурнай спадчыны.
Дзейнасць арганізацыі накіравана на арганізацыю і рэалізацыю
асветніцкіх праектаў, падарожжаў і валанцёрскіх ініцыятываў (летнікаў
па добраўпарадкаванні і кансервацыі выбітных помнікаў і мясцін,
вандровак і г.д.), гістарычных даследаванняў (Беларускі архіў вуснай
гісторыі http://nashapamiac.org) і рэканструкцый, а таксама на ўдзел у
сумесных праектах.

і актыўная грамадзянская супольнасць. З 1973 г. фонд падтрымлівае
Федэральны прэзідэнцкі конкурс па гісторыі ў Германіі, а ў 2001 г. стаў
ініцыятарам стварэння сеткі EUSTORY.
Міжнародная сетка EUSTORY
https://eustory.eu
EUSTORY — гэта міжнародная сетка, якая складаецца больш чым з
20 незалежных няўрадавых арганізацыяў, якія праводзяць гістарычныя
даследчыя конкурсы для моладзі ў сваіх краінах. Сетка была заснавана ў
2001 годзе з ініцыятывы Фонду Кёрбера і ў цяперашні час аб’ядноўвае
арганізацыі з Беларусі, Бельгіі, Балгарыі, Чэхіі, Даніі, Эстоніі, Фінляндыі,
Францыі, Германіі, Ізраіля, Італіі, Латвіі, Нарвегіі, Польшчы, Партугаліі,
Румыніі, Расійскай Федэрацыі, Сербіі, Славацкай Рэспублікі, Славеніі,
Іспаніі, Швецыі, Швейцарыі, Украіны і Уэльса.
Дзейнасць сеткі накіравана на:
- навучанне праз правядзенне нацыянальных гістарычных конкурсаў,
якія заахвочваюць маладых людзей шукаць сляды гісторыі ў бліжэйшым
асяроддзі, разглядаць гісторыю з розных пунктаў гледжання і рабіць свае
ўласныя высновы;
- арганізацыю міжнародных летнікаў, дзе сустракаюцца пераможцы
ўсіх нацыянальных гістарычных конкурсаў. Працуючы з аднагодкамі,
удзельнікі вучацца паважаць разнастайнасць і бачыць сябе вачыма іншых;
- правядзенне штогадовых сеткавых сустрэч, на якіх збіраюцца ўсе
сяброўскія арганізацыі EUSTORY, каб абмяняцца досведам і абмеркаваць
актуальныя пытанні.

Фонд імя Кёрбера
www.koerber-stiftung.de
Фонд Кёрбера быў заснаваны ў 1959 г. нямецкім прадпрымальнікам і
ініцыятарам Куртам А. Кёрберам (Kurt Körber, 1909–1992 гг.). Асноўная
місія фонду — пераадоленне сучасных сацыяльных праблем. Яго
дзейнасць ахоплівае такія вобласці, як навука і навуковыя даследаванні,
адукацыя і культура, паразуменне паміж народамі і ахова навакольнага
асяроддзя.
Фонд працуе на нацыянальным і міжнародным узроўнях, прапануючы
свае ўласныя праекты, супрацоўніцтва і мерапрыемствы, з дапамогай
якіх вырашае праблемы ў такіх галінах, як інавацыі, міжнародны дыялог
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Інфармацыйнае выданне
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