
Кібілеі 
девушка обратить на меня внимание». Так я думал, 
глядя в окно троллейбуса, медленно поворачивающего 
с улицы Победы на Советскую... 

А она шла по улице... «Зачем ждать завтра. Так 
можно никогда и не решиться! Действуй!». Я вышел и 
побежал ей навстречу... 

И вот мы уже более 20 лет вместе. У нас замеча-
тельный сын. Мы по-прежнему ходим в Библиотеку 
нашей судьбы. Она каждый день, а я немного реже... 

Юрий Рафеев 

Наверное, мое подсознание заранее все определи-
ло, выбрав на распределении Гомельскую областную 
библиотеку в качестве первого места работы. 

...Я влюбилась сразу. С первого взгляда, с перво-
го прикосновения, с первой минуты нашей встречи. 
Так бывает. Это стало определяющим на всю мою 
дальнейшую жизнь. 

Окрыляющее чувство первой влюбленности с го-
дами сменилось стойкой привязанностью, счастливой 
гордостью от причастности, желанием постоянной за-
боты... Иногда горечью, глубокой, до бессонных ночей 
оттого, что не смогла уберечь, предугадать заранее... 
Как говорится: в горе и в радости. Каждый день. 
А в разлуке - мыслями и молитвами. Всегда с тобой. 
И днем и ночью. 

Я люблю тебя, библиотека моей судьбы. И мне 
радостно признаваться в этом! Каждое утро, каждую 
минуту, постоянно! С тобой я узнавала людей, город, 
ставший за эти годы таким родным, взрослела, учи-
лась самостоятельности... Ты сделала меня такой, 
какая я сейчас. Ты даешь моим действиям смысл, 
врачуешь от потерь и разочарований... 

В твоем большом читальном зале я встретилась со 
своим будущим мужем. Твоим читателем! Умным, вни-
мательным, бесконечно щедрым, нежным и любящим! 

Думала ли я тогда, в третий день нашего с тобой 
знакомства, что этот высокий худющий юноша, выско-
чивший мне навстречу из 10-го троллейбуса, старав-
шийся болтать без умолку обо всем на свете, станет 
таким верным и преданным рыцарем? И Лахеса тесно 
свяжет своими нитями воедино нас: его, меня и тебя, 
моя библиотека? 

Пять лет каждый вечер он приходил в читальный 
зал и садился с книгой у открытой двери, чтобы по 
звонку, сдав ее, занять свой пост у Твоего крыльца. 

Мы гуляли под звездами, о которых он знал, каза-
лось, абсолютно все! Играли в «Что? Где? Когда?», 
обсуждали фильмы и спектакли, писали статьи, кур-
совые, дипломные работы и отрывные календари... 
Учились быть родителями, обустраивались на новом 
месте, переезжая; читали вслух про Незнайку и Гарри 
Поттера нашему сыну... И в этом тоже была ты. Не-
зримо, всегда, постоянно. Как наш ангел-хранитель, 
как оберег, как святыня! 

И только теперь, по прошествии стольких лет, я 
понимаю, что ничего не происходит случайно. Спасибо 
тебе, моя библиотека, за то, что у меня есть это сча-
стье: быть нужной, любимой, единственной!.. 

Марина Рафеева (Горбачева) 
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Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

ЗА КРОК 
ДА ВЕКАВОЙ 

ГІСТОРЫІ 
95-годдзе заснавання Фундаментальнай біблія-

тэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ) з'яў-
ляецца адначасова і пярэдаднем недалёкага стагод-
дзя яе гісторыі, таму мае сэнс ужо сёння падсумаваць 
вынікі дзейнасці ўстановы, вызначыць ролю ў белару-
скай адукацыі і культуры наогул. 

Як вядома, фактычна рэалізаваць даўнюю ідэю 
стварэння нацыянальнага ўніверсітэта і бібліятэкі пры 
ім стала магчымым у першыя гады існавання БССР, 
калі згодна з палітыкай нацыянальна-дзяржаўнага і на-
цыянальна-культурнага будаўніцтва пачалі стварацца 
адпаведныя нацыянальныя інстытуты. 

У 1920 г. (яшчэ да афіцыйнага адкрыцця ўніверсі-
тэта) у запісцы аднаго з членаў Кіміссі па арганізацыі 
БДУ прафесара А. Барзова адзначалася, што ўнівер-
сітэт мае 150-200 тыс. кніг, для іх захавання атрыманы 
часовыя памяшканні ў бальнічным корпусе былога 
жаночага епархіяльнага вучылішча [1]. Колькасць 
кніг у запісцы была перабольшана, па іншых даных, 
бібліятэка была сфарміравана на аснове сціплых 
40 тыс. тамоў, перададзеных Наркамам асветы БССР, 
і 20 тыс., атрыманых з бібліятэкі Мінскай духоўнай 
семінарыі. 

Паколькі БДУ засноўваўся на класічных універсітэц-
кіхтрадыцыях, праўда прыстасаваных да пострэвапю-
цыйных рэалій, то бібліятэцы з самага пачатку адво-
дзілася адпаведнае месца ў яго структуры. Узгадаем 
пра асабісты ўкпад у справу фарміравання бібліятэкі 
першага рэктара БДУ У. Пічэты, акадэміка Я. Карска-
га, прафесара М. Доўнара-Запольскага, драматурга 
Я. Дылы і інш. Менавіта тады «айцамі-стваральніка-
мі» БДУ (першымі прафесарамі і выкладчыкамі) былі 
закладзены аснова кніжнага фонду, а таксама і асноў-
ная ідэя будучай бібліятэкі. 

Так, у кастрычніку 1921 г. у рашэнні праўлення БДУ 
ставілася задача стварэння бібліятэкі як фундаменталь-
най, якая павінна стаць «цэнтральным кнігасховішчам 
краю, Дзяржаўнай бібліятэкай Беларусі» [2]. 
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цыянальны статус. Як адзначаў адзін з найбольш аўта-
рытэтных знаўцаў гісторыі БДУ прафесар А. Яноў-
скі, «была зроблена спроба пад эгідай БДУ сканцэнтра-
ваць намаганні па забеспячэнні захавання сацыяльнай 
памяці дзеля выкарыстання яе здабыткаў як у навуча-
льным універсітэцкім працэссе, навукова-даследчай 
рабоце ўніверсітэцкай прафесуры, так і ў агульнакуль-
турным і навукова-адукацыйным накірунках у маштабе 
ўсёй беларускай нацыі» [3]. 

Значны ўплыў на развіццё бібліятэкі аказалі яе 
кіраўнікі, людзі не толькі адукаваныя, дасведчаныя, 
але і выключна таленавітыя. Нельга не адзначыць, 
што першай загадчыцай бібліятэкі была Яўгенія 
Гурвіч, вядомая дзя-
ячка народніцкага і 
сацыял-дэмакратыч-
нага руху, пераклад-
чык, мемуарыст, адна 
з арганізатараў пад-
польнага друку на 
Міншчыне. Пры гэтым 
мела вышэйшую гіс-
торыка-філалагічную 
адукацыю, вучыла-
ся ў Швейцарыі, у яе 
адпаведны вопыт пра-
цы, некаторы час з'яў-
лялася загадчыцай 
Мінскай публічнай 
бібліятэкі імя А.С. Пушкіна, з 1921 г. выкладала ў БДУ. 

У 1921 г. Я. Гурвіч была арыштавана падчас кам-
паніі па разгроме правых эсэраў і выслана з групай 
абвінавачаных прафесараў БДУ з Беларусі [1]. Пасля 
вызвалення ў 1922 г. яна працавапа навуковым супра-
цоўнікам Інстытута К. Маркса і Ф. Энгельса ў Маскве. 

3 ліпеня 1921 г. у бібліятэцы БДУ распачаў працу 
Іосіф Сіманоўскі, без перабольшвання легендарная 
асоба бібліятэчнай справы Беларусі, выдатны біблія-
тэказнаўца, бібліёграф, выпускнік літаратурнага аддзя-
лення Бернскага ўніверсітэта. Якраз пры ім (у 1922 г.) 
бібліятэка БДУ была пераўтворана ў Беларускую дзяр-
жаўную і ўніверсітэцкую бібліятэку. Пры непасрэдным 
удзеле I. Сіманоўскага ў 1924 г. створана ў выглядзе 
аддзела Беларуская кніжная палата, набыты асабістыя 
бібліятэчныя зборы вядомых беларускіх навукоўцаў 
і пісьменнікаў Я. Карскага, Н. Янчука, П. Жуковіча, 
Я. Дылы, Я. Купалы, А. Сапунова і інш. У сховішча біблія-
тэкі паступілі кнігі Ф. Скарыны, Статут Вялікага Княства 
Літоўскага 1588 г. і многія іншыя рарытэты. 

У кастрычніку 1926 г. Урад БССР прыняў рашэнне 
аб выдзяленні Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі са 
складу БДУ. У выніку ёй была перададзена большая 
частка кніжнага фонду, пераведзена значная частка 
супрацоўнікаў. Аднак бібліятэка ўніверсітэта не спыніла 
сваёй дзейнасці і развіцця. У наступныя гады вялася 
праца па паступовым аднаўленні фонду, адначасова 
ішло ўзвядзенне спецыялізаванага будынка. Але 
справа ўскладнялася з-за таго, што ў 1930-х - пачат-
ку 1940-х гг., як правіла, бібліятэка не мела асобнага 
загадчыка, яе перадавалі пад часовае кіраўніцтва 
кагосьці з выкладчыкаў. Абавязкі загадчыка ў розныя 
часы выконвапі М. Гуткоўскі, М. Ларчанка, М. Жаўрыд, 
Л. Шэйнкерман [1]. 

Цяжкія выпрабаванні і страту значнай часткі фонду 
бібліятэкі прынесла Вялікая Айчынная вайна. Сапраўды 
гераічнай старонкай гісторыі стала аднаўленне працы 
БДУ ў 1943 г. у тыле, на станцыі Сходня пад Масквой, 

дзе ў надзвычаи складаных умовах працавала І 
бібліятэка, што налічвала каля 13 тыс. тамоў. 

Вяртанне ў зруйнаваны Мінск і пасляваеннае 
аднаўленне звязаны з імем Разаліі Любінай, якая 
кіравала бібліятэкай з 1944 г. Дзякуючы яе руплівасці 
і пры дапамозе Дзяржфонду літаратуры РСФСР, 
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Лама-
носава, Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Жданава і іншых вышэйшых навучальных устаноў 
СССР атрымалася ў пэўнай меры аднавіць фонд. 
Трэба адзначыць, што Разапіі Герасімаўне давялося 
тройчы арганізоўваць перамяшчэнне кніжнага фонду 
ў прыстасаваныя будынкі, пакуль у 1962 г. бібліятэка 
не заняла месца ў галоўным корпусе БДУ, дзе было 
абсталявана кнігасховішча і адкрыты чатыры чыталь-
ныя залы. Разапія Любіна з'яўлялася была выдатным 
спецыялістам - класіфікатарам і бібліёграфам. Яна 
многа зрабіла для аднаўлення сістэмы падрыхтоўкі 
бібліятэчных кадраў, шмат гадоў выкладала на 
бібліятэчным факультэце Мінскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута імя М. Горкага. 

3 1970 па 1999 г. бібліятэку ўзначальвала Іры-
на Арахоўская. Можна сказаць, што ў той перыяд 
бібліятэка нарэшце пачала працаваць у дастаткова 
спрыяльных умовах, што дазволіла аднавіць яе вы-
сокі статус, адпаведны ідэі, закладзенай беларускімі 
інтэлектуаламі яшчэ ў 1920-х гг. 

У 1975 г. Іры-
на Уладзіміраўна 
ініцыявала стварэн-
не сеткі бібліятэк 
вышэйшых наву-
чальных устаноў 
Беларусі, якая эф-
фектыўна працуе і 
сёння. Фундамен-
тальная бібліятэка 
актыўна працавапа 
над метадычным 
з а б е с п я ч э н н е м 
дзейнсці бібліятэк 
сістэмы вышэйшай 
адукацыі, пашыра-
ла ўласны вопыт арганізацыі бібліятэчных працэсаў. 
Актыўна развівалася навукова-практычнае супра-
цоўніцтва з вядучымі ўніверсітэцкімі бібліятэкамі СССР. 
Дзякуючы гэтаму бібліятэкі пачалі больш актыўна 
інтэгравацца ў вучэбную і выхаваўчую дзейнасць 
вышэйшых навучальных устаноў, укараняць перада-
выя метады работы. 

3 прыходам у 1999 г. на пасаду дырэктара біблія-
тэкі Пятра Лапо значна актывізавалася міжнароднае 
супрацоўніцтва. Сапраўды, у апошнія дзесяцігоддзі 
Фундаментальная бібліятэка БДУ атрымала пэўны 
міжнародны аўтарытэт перш за ўсё дзякуючы ўдзелу 
ў міжнародных праектах і навуковых мерапрыемствах 
высокага ўзроўню. Важная і аб'ёмная праца праведзе-
на па ўкараненні ў практыку работы бібліятэкі новых 
тэхнапогій, фарміраванні і прадастаўленні доступу да 
электронных інфармацыйных рэсурсаў. Была створана 
электронная бібліятэка БДУ, дарэчы буйнейшая ў Бела-
русі і адна з лепшых у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. 

Зразумела, што ўзгаданыя кіраўнікі Фундаменталь-
ней бібліятэкі БДУ - гэта не толькі даніна павагі да іх за-
слуг, але і спроба вызначыць этапы гісторыі бібліятэкі. 
Бо, вядома ж, значныя дасягненні былі атрыманы 
выключна дзякуючы працы ўсяго капектыву. Высокі 
прафесійны ўзровень супрацоўнікаў заўсёды быў, 
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ужываючы эканамічны тэрмін, асноўным «актывам» 
нашай бібліятэкі. 

Сёння Фундаментальная бібліятэка БДУ дынамічна 
развіваецца, мы маем канкрэтныя мэты і бачанне перс-
пектыў. У бібліятэцы ёсць змястоўны і ўніверсапьны 
фонд, які складае каля 2 млн дакументаў. Структура 
бібліятэкі максімальна адаптавана і набліжана да 
патрэб універсітэта, яна ўключае адцзелы па пэўных га-
лінах ведаў непасрэдна на факультэтах. Гэта дазваляе 
аказваць кваліфікаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя 
паслугі спецыялізаванымі бібліятэкарамі, больш шчы-
льна супрацоўнічаць з факультэтамі. Сярод спецыфіч-
ных паслуг можна адзначыць, напрыклад, дапамогу 
студэнтам у распрацоўцы мадэлей і іх раздрукоўку на 
ЗО-прынтары. 

Паступова аўтаматызуюцца бібліятэчныя працэсы, 
у чытальных залах укараняецца прынцып адкрытага 
доступу да фонду, ствараюцца камфортныя ўмовы 
для карыстальнікаў. Бібліятэка арганізуе доступ да 
вядучых міжнародных навуковых баз даных, аказвае 
кансультацыі і дапамогу даследчыкам. Акрамя таго, 
у сценах універсітэта бібліятэка штогод праводзіць, 
без перабольшвання, сотні розных па змесце і форме 
мерапрыемстваў. Асаблівасцю цікавасць выклікае 
праца клуба аматараў мастацкага слова «Клумба» і 
кінаклуба «Фруза». 

Сёння Фундаментальная бібліятэка БДУ з'яўляецца 
каардынацыйным і метадычным цэнтрам сеткі бібліятэк 
устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. На 
перспектыву мы бачым неабходнасць далейшай кан-
сапідацыі намаганняў па важных напрамках дзейнасці. 
У планах Фундаментальнай бібліятэкі БДУ - шматлікія 
навуковыя і навукова-практычныя мерапрыемствы, 
якія паспрыяюць далейшаму абмену вопытам, апра-
бацыі і ўкараненню новых методык і тэхналогій. 

Бібліятэка ўдзельнічае ў рэалізацыі мерапрыем-
стваў шэрагу міжнародных праектаў, сярод якіх -
распачаты ў 2016 г. праект «Эразмус+» «Стварэнне 
сістэмы падтрымкі бібліятэк», дзякуючы на працяггу 
трох гадоў будуць праведзены мерапрыемствы па 
мадэрнізацыі бібліятэкі і сфарміравана сучасная 
сістэма павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаўунівер-
сітэцкіх бібліятэк. 

Усё гэта дазвапяе з аптымізмам глядзець напе-
рад. Пры гэтым адчуваем і вялікую адказнасць, бо 
за нашымі плячыма - доўгая, насычаная падзеямі 
гісторыя і сотні чалавечых лёсаў, цесна звязаных з 
Фундаментальнай бібліятэкай БДУ. 

Сардэчна віншуем супрацоўнікаў, ветэранаў, 
чытачоў Фундаментальнай бібліятэкі БДУ з надыходам 
юбілейнай даты - 95-годдзя з дня заснавання! 
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I 

Загадчык сектара 
Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі 

XII МІЖНАРОДНЫЯ 
КНІГАЗНАЎЧЫЯ 

ЧЫТАННІ 
7-8 красавіка 2016 г. у Нацыянальнай бібліятэцы 

Беларусі адбыліся XII Міжнародныя кнігазнаўчыя 
чытанні «Кніжная культура Беларусі: погляд праз ста-
годдзі». Мэтай канферэнцыі з'яўлялася кансалідацыя 
навуковай супольнасці для абмеркавання актуальных 
пытанняў па вывучэнні і папулярызацыі кніжнай 
спадчыны, для стымулявання супрацоўніцтва паміж 
даследчыкамі кніжнай культуры. 

Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні ўжо даўно 
сталі адным з найважнейшых мерапрыемстваў у 
навуковым і культурным жыцці краіны. Тэматычнае 
поле канферэнцыі вылучаецца разнастайнасцю і 
актуальнасцю, нязменнай цікавасцю да кніжнай 
культуры Беларусі і асэнсавання яе феномена ў 
сусветным кантэксце. Кнігі, створаныя чалавечай 
думкай усіх часоў і народаў, на многіх мовах, у 
розных галінах ведаў, з'яўляюцца нацыянальным 
набыткам, дакументальнай памяццю грамадства і 
выклікаюць інтарэс у даследчыкаў і спецыялістаў 
розных краін. У рабоце XII Міжнародных кнігазнаўчых 
чытанняў прынялі ўдзел вучоныя з Беларусі, Венгрыі, 
Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі, Славакіі і Украіны. 
Шырока сфармуляваная праблематыка выклікала 
інтарэс у кнігазнаўцаў, лінгвістаў, літаратуразнаўцаў, 
культуролагаў, гісторыкаў, філосафаў, выдаўцоў і 
кнігагандляроў, якія прадставілі вынікі даследаванняў 
па гісторыі беларускай рукапіснай і друкаванай кніж-
най спадчыны. Трэба падкрэсліць, што чарговая су-
стрэча працягнула традыцыі наладжвання прафесійнай 
камунікацыі, абмену досведам, прэзентацый ідэй і 
ініцыятыў, умацавання навуковых кантактаў. 

Падчас урачыстага адкрыцця канферэнцыі на-
меснік Міністра культуры Аляксандр Яцко зачытаў 
зварот да арганізатараў і ўдзельнікаў чытанняў 
Міністра культуры Рэспублікі Беларусь Барыса Свят-
лова, у якім адзначаецца, што «сёлетнія кнігазнаўчыя 
чытанні - адно з адметных мерапрыемстваў у рамках 
праводзімага Года культуры». 3 прывітапьнымі словамі 
выступілі першы намеснік Міністра інфармацыі Ігар 

http://belwl.org/ru/activities/books/politicheskie_repressii/a_ges/.-

