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У Мінску праходзіць І Рэспубліканскі краязнаўчы
форум
13.03.2020 00:47

Аўтар: Вікторыя Целяшук (/be/tags/viktoryya-celyashuk)

Культура (/be/kultura)

У Мінску на пляцоўках Нацыянальнага гістарычнага музея праходзіць І Рэспубліканскі краязнаўчы форум.
Паводле слоў старшыні Беларускага фонду культуры Тадэвуша Стружэцкага, сёлетні форум — самы
прадстаўнічы з усіх, што праходзілі за апошнія дзесяцігоддзі. Удзел у маштабным мерапрыемстве,
прысвечаным Году малой радзімы, бяруць каля 230 энтузіястаў і прафесійных даследчыкаў мясцовай
гісторыка-культурнай спадчыны: супрацоўнікі музеяў і бібліятэк, журналісты і літаратары, гісторыкі, педагогі,
студэнты і школьнікі з розных рэгіёнаў краіны.

Навіны

Папулярнае

11:07 У Гомельскім раёне сапёры
абясшкодзілі нямецкі арсенал часоў
вайны
(/be/news/20200313/1584086830-ugomelskim-rayone-sapyoryabyasshkodzili-nyamecki-arsenalchasou-vayny)
10:55 Беларуская чыгунка
скарэкціравала расклад руху
міжнародных цягнікоў
(/be/news/20200313/1584086854belaruskaya-chygunka-skarekciravalarasklad-ruhu-mizhnarodnyh-cyagnikou)
09:55 У жонкі прэм'ер-міністра
Канады Джасціна Трудо
пацвердзіўся каранавірус
(/be/news/20200313/1584082559-uzhonki-premer-ministra-kanadydzhascina-trudo-pacverdziusyakaranavirus)
УСЕ НАВІНЫ (/BE/NEWS)

Іншыя матэрыялы аўтара
Фільм «Наш HLEB» пакажуць 17
сакавіка на «Беларусь 1»
(/be/news/20200312/1584029026-filmnash-hleb-mozhna-paglyadzec-17sakavika-na-belarus-1)

«Чалавек як істота біялагічная не вечны, ён мае свой пачатак і канец. А вось даследчык, той, хто піша, жыве да таго
часу, пакуль жыве яго праца, яго тэксты. Я хачу пажадаць кожнаму з нас, каб у вечнасці засталіся тыя словы пра
гісторыка-культурную спадчыну Беларусі, якія сапраўды вартыя захавання і папулярызацыі, — звярнуўся да
даследчыкаў старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы і культуры Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу, доктар гістарычных навук Ігар Марзалюк. — Для гэтага трэба, каб мы пазбавіліся комплексаў мізэрнасці і
правінцыйнасці і памятаць, што за нашымі плячыма — вялікая традыцыя, вялікая гісторыя і кожны з нас мусіць яе
любіць, шанаваць і тыражаваць веды аб ёй».
Учора ўдзельнікі форуму прадставілі шматлікія ініцыятывы і праекты, якія ўжо рэалізаваны ў рэгіёнах дзеля захавання
культурнай, прыроднай спадчыны і гістарычнай памяці, падзяліліся назапашаным вопытам і нявырашанымі праблемамі,
абмеркавалі выхаваўчы патэнцыял краязнаўства ва ўстановах адукацыі, шмат спрачаліся пра ўзаемадзеянне розных
структур у краязнаўчым кірунку. Сёння праца на розных музейных пляцоўках працягнецца. Напрыканцы плануецца
прыняць рэзалюцыю, якая падвядзе вынікі першага і акумулюе найбольш цікавыя ідэі і прапановы на наступныя
краязнаўчыя форумы. Акрамя таго, адбудзецца цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў і пераможцаў конкурсу
краязнаўчай літаратуры за 2017—2019 гады. Арганізатары творчага спаборніцтва атрымалі больш як 200 работ, сярод
якіх ёсць і навуковыя даследаванні, і фотаальбомы, і творы мастацкай літаратуры, і цэлыя кніжныя выдавецкія серыі.
Экспертная рада вызначыла найлепшыя работы ў намінацыях, прысвечаных Году малой радзімы (яны, дарэчы, сталі
аднымі з самых масавых), 75-годдзю Вялікай Перамогі, у катэгорыі «Мой род, мая краіна» і ў намінацыі, прысвечанай
асобным арганізацыям, прадпрыемствам, школам. Таксама аднаму з краязнаўцаў будзе ўручаны Гран-пры конкурсу ад
Міністэрства інфармацыі Беларусі.

Кошка, бабры і добрая мараль:
зазірнулі на рэпетыцыю оперы для
дзяцей «Коткін дом»
(/be/news/20200311/1583926196koshka-babry-i-dobraya-maral-zazirnulina-repetycyyu-opery-dlya-dzyacey)
Васілю Раінчыку — 70!
(/be/news/20200307/1583566384vasilyu-rainchyku-70)
ЮНЕСКА ўключыла ў каляндар
памятных дат 2020-га 150-годдзе з
дня нараджэння Фердынанда
Рушчыца
(/be/news/20200306/1583511424yuneska-uklyuchyla-u-kalyandarpamyatnyh-dat-2020-ga-150-goddze-z-

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
Арганізатары краязнаўчага форуму спадзяюцца, што распачатая ініцыятыва атрымае працяг у іншых праектах. У
прыватнасці, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша запрасіў краязнаўцаў на вялікі
міжнародны кангрэс, прысвечаны праблематыцы краязнаўства, які адбудзецца ў кастрычніку і абяцае сабраць
прадстаўнікоў не менш чым з 10 краін.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК

Загаловак у газеце: Часткі цэлага
Чытайце таксама
Першы рэспубліканскі краязнаўчы форум пройдзе на наступным тыдні (/be/news/20200302/1583164335-pershyrespublikanski-krayaznauchy-forum-proydze-na-nastupnym-tydni)
Сям'я пачала ўзводзіць сцены ды дах свайго дома яшчэ да таго, як набыла ўчастак. Як так?
(/be/news/20200218/1582039485-syamya-pachala-uzvodzic-sceny-dy-dah-svaygo-doma-yashche-da-tago-yak-nabyla)
У Капыльскім раёне знайшлі надмагільную пліту Антонія — дзеда Эдварда Вайніловіча
(/be/news/20200217/1581952629-u-kapylskim-rayone-znayshli-nadmagilnuyu-plitu-antoniya-dzeda-edvarda)
Пад заступніцтвам Феліцыяна, або Мінск хрысціянскі (/be/news/20200203/1580741306-pad-zastupnictvamfelicyyana-abo-minsk-hrysciyanski)
Пра жыццёвы шлях таленавітай ураджэнкі Сенненшчыны Матроны Маркевіч расказвае мясцовы музей
(/be/news/20200203/1580742062-pra-zhyccyovy-shlyah-talenavitay-uradzhenki-sennenshchyny-matrony-markevich)
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