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Рэзюмэ: У артыкуле разглядаюцца асноўныя фактары, тэндэнцыі і 

інавацыі сучаснай еўрапейскай музейнай камунікацыі, вызначаюцца 

патрабаванні, якія грамадства ставіць перад сучасным музеем  

 Keywords: museum communication, educational activity of a museum, 

modern information technologies 

 Summary: The article is devoted to analysis of main factors, tendencies and 

innovations in modern European museum communication. Social requirements to a 

modern museum are determined. 

 У сучаснай культурнай прасторы ў музеяў адмысловая адказная 

місія. У пачатку XXI стагоддзя грамадства ўспрымае музей не толькі як архіў 

чалавечай памяці, дазваляючы сучаснаму чалавеку дакрануцца да культурнай 

спадчыны мінулага. Музей ператвараецца ў грамадскі інстытут, які актыўна 

ўплывае на сацыяльныя і культурныя працэсы сучаснасці і фарміруе 

культуру будучых пакаленняў. Гэта робіць месца музея ў свеце больш 

значным і ў шмат разоў павышае яго адказнасць перад грамадствам. І такія 

тэндэнцыі ў развіцці музейнай супольнасці характэрныя не толькі для 

культурнага жыцця Беларусі, яны з'яўляюцца часткай сусветнага культурнага 

працэсу. 

 Не гледзячы на тое, што музей з’яўляецца кансерватыўным 

інстытутам па самой сваѐй прыродзе, ѐн разам з грамадствам няўхільна 

перажывае сур’ѐзныя трансфармацыі. Працэс гэты безупынны і бясконцы. Ён 

закранае ўсе сферы жыццядзейнасці музея не залежна ад месца знаходжання 

музея і яго велічыні. Працэсы мадэрнізацыі музейнай дзейнасці адбываюцца 

як у нашай краіне, так і за яе межамі. Безумоўна гэтыя працэсы маюць сваю 

спецыфіку ў кожнай асобнай краіне, але вопыт сведчыць, што рана ці позна 

беларускія музеі абавязкова ўбудоўваюцца ў агульнасусветны фарватар 

музейнага руху.  

 Як казаў вядомы музеѐлаг Таміслаў Шола, «традыцыйныя музеі 

прынята лічыць прадуктам бязмежнага славалюбства, праявай „комплексу 

фараонаў‖, месцам, дзе ўсѐ занадта сур'ѐзнае, значнае і ўрачыстае. У такім 

музеі прадмет, на думку даследчыка, перадусім каштоўнасць, якая 

вызначаецца матэрыялам, з якога ѐн выраблены, ці майстэрскай працай ці 

рэдкасцю» [1, С.31]. Але з цягам часу, развіццѐм грамадства і яго 

дэмакратызацыяй у традыцыйныя ўяўленні пра музей уносяцца істотныя 

карэктывы, часам процілеглыя традыцыйным перакананням і поглядам.  

У аснову сучаснага разумення музея пакладзена новае бачанне 

сацыяльнага і культурнага кантэксту яго функцыянавання. Пашырэнне 

функцый музея, станаўленне музеязнаўства як самастойнай навуковай 

дысцыпліны сведчыць пра пераўтварэнне музея ў адметны сацыяльна-

культурны інстытут у адзінстве яго сацыяльнага і культурнага складнікаў. 

Пры гэтым, сацыяльны аспект уключае сукупнасць адносін асобнага 

чалавека з іншымі суб'ектамі эканамічных, сацыяльных, ідэалагічных, 
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палітычных адносін, сфарміраваных падчас іх узаемадзеяння, а культурны – 

сукупнасць спосабаў і вынікаў дзейнасці чалавека, якая тычыцца як 

матэрыяльнай, так і духоўнай сфер. Гэтая акалічнасць адбіваецца на 

напрамках і механізмах трансфармацыі музейных устаноў. 

Трансфармацыя ў музейнай сферы – гэта, перадусім, пераасэнсаванне 

ролі музея ў сучасным грамадстве, удасканаленне формаў і метадаў працы з 

наведвальнікамі ў адпаведнасці з вымогамі часу. Перабудоўваюцца адносіны 

паміж музейнымі ўстановамі і грамадствам: на змену пасіўнаму 

адлюстраванню рэчаіснасці прыходзіць актыўны ўплыў на яе. Адбываецца 

новая, якасная перабудова экспазіцыйнай работы пры пашырэнні сферы 

музейнай дзейнасці, распрацоўваюцца інавацыйныя праграмы культурна-

адукацыйнай дзейнасці, удасканальваецца экспазіцыйны дызайн. 

Сацыяльныя функцыі музея таксама перажываюць працэс трансфармацыі, 

культурна-адукацыйная функцыя пачынае адыгрываць усѐ больш заўважную 

ролю ў дзейнасці музея.  

Еўрапейскія культурныя інстытуты, не залежна ад іх ведамаснай 

прыналежнасці і юрыдычнага статусу абавязаны актыўна супрацоўнічаць з 

самымі рознымі супольнасцямі, бо гэта супольнасці падаткаплацельшчыкаў. 

А музейная камунікацыя павінна адбудоўвацца з кожным канкрэтным 

прадстаўніком грамадства. Адсюль, такое важнае значэнне, якое надаецца 

вывучэнню музейнай аўдыторыі. Такія даследаванні праводзяцца як 

сацыялагічнымі інстытутамі, так і канкрэтнымі музеямі ў вялікай колькасці. 

Даследаванні дазваляюць як своечасова высвятляць перавагі і жаданні 

аўдыторыі, так і выяўляць рэальныя і патэнцыяльныя сегменты 

супольнасцяў, якія павінны стаць аб’ектам увагі музея. Такая сегментацыя 

адбываецца па самых розных прыкметах і бывае вельмі дробнай. У аснову яе 

кладуцца не толькі сацыяльна-дэмаграфічныя прыкметы, але і ўлік жаданняў, 

пераваг, магчымасцяў той або іншай катэгорыі музейных наведвальнікаў. 

Сучасны музей прапаноўвае сваѐй публіцы не проста ілюстрацыю 

мінулага, не дае гатовыя рэцэпты, ѐн выступае ў ролі платформы для пошуку 

рашэнняў. Праз даступныя яму рэсурсы ѐн імкнецца прасоўваць веды, 

ствараць прастору для творчасці, абмену думкамі і дыскусій. Музей 

становіцца не толькі адукацыйнай пляцоўкай (learning site), але і грамадскай 

пляцоўкай (social site) для дыялогу. Культурны сектар у еўрапейскіх краінах 

разглядаецца як сродак сацыяльнай і, нават эканамічнай рэгенерацыі розных 

супольнасцяў. Таму увага надаецца самым неабароненым слаям насельніцтва 

[2, С. 197]. 

Галоўная задача сучаснага музея – прадастаўленне магчымасці 

асэнсаванага ўспрымання культурных здабыткаў для ўсіх. Работа з 

падрастаючым пакаленнем была пад пільнай ўвагай музеяў усяго свету на 

працягу некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў. За гэты час ўдалося назапасіць і 

засвоіць новыя прагрэсіўныя методыкі, узбагаціць формы работы з 

маленькімі. Яны працягваюць заставацца бясспрэчным прыярытэтам. Між 

тым, музеі пачынаюць адыгрываць усѐ большую ролю ў адукацыі дарослага 
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насельніцтва. Пры гэтым сучасныя праграмы адрасаваны пенсіянерам, 

людзям з узроставымі праблемамі, у прыватнасці з дэменцыяй. Так 

Нацыянальныя музеі Ліверпуля (Вялікабрытанія) маюць ў сваім арсенале 

праграмы работы не толькі з азначанымі катэгорыямі дарослых, але і з 

сацыяльна неўладкаванымі і непрывелігаванымі групамі: беспрацоўнымі, 

мігрантамі, этнічнымі і сексуальнымі меншасцямі, людзьмі з абмежаванымі 

магчымасцямі [3]. 

Змена музейнай аўдыторыі вымушае музей мяняць свае 

камунікатыўныя паводзіны з ѐй. Сучасны музей адыходзіць ад мадэлі ―Музей 

– храм, музейшчык – жрэц‖, ѐн перастае проціпастаўляць сябе ―Эксперта‖ 

публіцы, а значыць і адукацыя ў музеі ў сучасным разуменні не простая 

перадача ведаў, а шматступеньчатая камунікацыя з рознымі супольнасцямі і 

аўдыторыямі. Музей не дае адказаў, ѐн прапануе пытанні, якія адрасаваны 

асабіста вам. Чалавек становіцца галоўным героем музейнага дзейства, бо ў 

цэнтры ўвагі еўрапейскага музея – прыватныя гісторыі, якія не расказваюцца, 

а абмяркоўваюцца, і не з групай, а асабіста з табой.  

Тэмы, якія абмяркоўваюцца ў сучасным музеі – самыя розныя, але 

заўважана тэндэнцыя адмовы ад любых перашкод, любых бар’ераў у 

зносінах з публікай. Музей не баіцца, а шукае складаныя тэмы, правакуе на іх 

абмеркаванне. Таму напрацоўваецца бясконцае мноства форм актыўнага 

ўзаемадзеяння і рэагавання. Сучасны музей сапраўды пераўтвараецца ў 

жывы, а не ажыўшы. 

Для гэтага неабходна вырашэнне цэлага шэрагу задач, у прыватнасці 

стварэнне высокага ўзроўню якасці асяроддзя ва ўсіх прасторах музея, пры 

чым не толькі ў экспазіцыйных. Адсюль жорсткія патрабаванні да дызайну і 

камфорту ўсіх музейных памяшканняў. Экспазіцыйная мова сучаснага музея 

разлічваецца на розныя спосабы і ўзроўні ўспрымання, яна даступная і 

зразумелая, прывабная, па-сутнасці – гэта заклік да размовы, абмеркавання, 

сутычкі меркаванняў, пры гэтым яна звяртаецца да сучасных паняццяў. 

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі занялі трывалае месца ў самых 

розных музейных экспазіцыях і спрыяюць вырашэнню азначаных вышэй 

задач. Між тым, тэхнічныя сродкі, якія служаць музейнай камунікацыі, 

выкарыстоўваюцца выключна простыя, вядомыя і звыклыя для публікі, музеі 

імкнуцца пазбягаць перагружанасці камп’ютэрным абсталяваннем, што 

таксама спрыяе даступнасці музея, і яго адкрытасці да зносінаў з самымі 

рознымі катэгорыямі музейнай аўдыторыі. А гэта, у сваю чаргу, накладае 

абавязкі ўлічваць спецыфіку ўспрымання тэкстаў і выяў на экране, ствараць 

сваю, спецыфічна музейную экранную мову. 

Яшчэ адна тэндэнцыя, якую неабходна заўважыць ў кантэксце развіцця 

сучасных музейна-камунікатыўных тэхналогій – усѐ больш актыўнае 

выкарыстанне сацыяльных сетак у музейнай рабоце, унѐсак музеяў свету ў 

развіццѐ WIKIPEDIA, ролю, якую працягваюць адыгрываць музейныя сайты, 

выкрышталізоўванне патрабаванняў да іх і да т.п. 
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Сума гэтых фактараў, тэндэнцый і інавацый вядзе да больш дакладнага 

вызначэння ролі музея ў сучасным грамадстве.  
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Резюме. В статье представлена краткая история принципа свободного, 

предварительного и информированного согласия и особенности его приме-

нения при реализации Конвенции об охране нематериального культурного 

наследия 2003 г. 
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Summary. The article presents a brief history of the principle of free, prior 

and informed consent and its application features during the implementation of the 

2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

 

Понятие информированного согласия было разработано и внедрено в 

практику в различных контекстах, включая биомедицинские и поведенческие 

исследования, медицину, международную торговлю и права человека. В ка-

ждой сфере имеются свои кодексы поведения, имеющие корни в различных 

исторических прецедентах принуждения, манипуляции, утаивания информа-


