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HlHA АЛЯКСАНДРАЎНА СНІЦАРАВА 

У студзені 2006 г. адзначае сваё 80-годдзе Ніна Аляксандраўна 
Сніцарава - кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі 
журналістыкі і літаратуры факультэта журналістыкі БДУ. Таленавіты 
педагог і выдатны навуковец, Ніна Аляксандраўна за 52 гады руплівай 
працы на адукацыйнай ніве ўзгадавала цэлую плеяду бліскучых та-
лентаўдля айчыннай журналістыкі. 

Ніна Аляксандраўна Сніцарава нарадзілася 10 студзеня 1926 г. у 
г. п. Бешанковічы (на Віцебшчыне) у сям'і служачых. Да пачатку вайны 
Ніна Аляксандраўна закончыла 6 кпасаў. У час вайны разам з баць-
камі жыла ў партызанскай зоне. Яна захаплялася гуманітарнымі наву-
камі, але самай любімай для яе была літаратура. Гэтая любоў да 
літаратуры прывяла яе на факультэт журналістыкі, які ў 1944 г. быў 
адкрыты ў Беларускім дзяржаўным універсітэцё. Лёс так распа-
радзіўся, што Н.А. Сніцарава разам са сваімі таварышамі па вучобе 
закончыла ў 1949 г. аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэ-

та. Гэта быў першы выпуск у гісторыі БДУ, а Ніна Аляксандраўна Сніцарава, такім чынам, стала 
адным з першых дыпламаваных журналістаў. Затым - вучоба ў аспірантуры пры Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце, абарона кандыдацкай дысертацыі на тэму «М.Е. Салтыков-Щедрин -
редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877 гг.)». 

У лістападзе 1953 г. Ніна Аляксандраўна стала выкладчыкам кафедры журналістыкі. I вось 
ужо звыш пяці дзесяцігоддзяў у яе працоўнай кніжцы адзіны запіс аб месцы працы - аддзялен-
не журналістыкі (з 1967 г. - факультэт журналістыкі) БДУ; мянялася толькі пасада - выкладчык, 
старшы выкладчык, дацэнт. 

Н.А. Сніцарава - універсальны выкладчык. За дзесяцігоддзі педагагічнай дзейнасці яна вя-
ла гістарычныя курсы па рускай, замежнай, беларускай журналістыцы, гісторыі рускай 
літаратуры. Усе предметы чытаюцца ёю на самым высокім прафесіянальным узроўні. I гэта не 
дзіўна, бо за многія гады працы для Ніны Аляксандраўны ў прафесіі выкладчыка, здаецца, не 
засталося ніякіх сакрэтаў. ІІІто ні робіць яна - усё ла-майстэрску, шчыра, цікава, таму надзвы-
чай высокая яе папулярнасць сярод студэнтаў і як выкладчыка, і як інтэлігентнага субяседніка, і 
як простага, абаяльнага чалавека. 

Шмат зрабіла Н.А. Сніцарава ў даследчыцкай рабоце. I тут кола яе навуковых інтарэсаў раз-
настайнае. Яна аўтар брашуры "М.Е. Салтыков-Щедрин - редактор" (1960), адзін з аўтараў 
зборнікаў "Общественно-политические и литературные издания 1905-1907 гг." (1965), "Партизан-
ские были" (1965 г.), "Вопросы публицистики" (1969 г.), аўтар дзесяткаў навуковых артыкулаў у 
часопісах "Вестник МГУ", "Веснік БДУ", БелСЭ, літаратурна-мастацкіх і грймадска-палітычных ча-
сопісах. Ніна Аляксандраўна даследуе праблемы гісторыі, тэорыі і практыкі журналістыкі. 

Актыўна ўдзельнічае Н.А. Сніцарава і ў навукова-метадычных даследаваннях. Яна пра-
цуе над распрацоўкай вучэбна-метадычнага комплекса па курсу "Гісторыя рускай жур-
налістыкі", з 'яўляеццз адным з аўтараў вучэбна-метадычнага дапаможніка "Беларуская жур-
налістыка" (ч. 2 - 1991 г., ч. 1 - 1993 г., ч. 3 - 1996 г.), а таксама "Белорусская журналистика 
(1563-1917)" - вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў замежнага аддзялення фа-
культэта журналістыкі. Н.А. Сніцарава - пастаянная ўдзельніца універсітэцкіх, рэспубліканскіх і 
міжнародных навукова-практычных канферэнцый. Яна шмат гадоў з'яўлялася навуковым са-
кратаром секцыі кафедры гісторыі журналістыкі і літаратуры на навукова-практычных канфе-
рэнцыях, кіраўніком студэнцкага навуковага гуртка. Дзесяткі студэнтаў, якія падрыхтавалі наву-
ковыя работы пад яе кіраўніцтвам, сталі дыпламантамі і пераможцамі рэспубліканскіх конкур-
саў студэнцкіх навуковых работ. 

За шматгадовую плённую працу Ніна Аляксандраўна ўзнагароджана медалём "Ветэран 
працы", граматамі Міністэрства адукацыі і рэктарата Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ёй 
прысвоена званне "Заслужены журналіст Саюза журналістаў Рэспублікі Беларусь". Н.А. Сні-
царава ўзнагароджана знакам "Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь". 

Мы, супрацоўнікі кафедры гісторыі журналістыкі і літаратуры, зычым Ніне Аляксандраўне 
Сніцаравай добрага здароўя, плёну ў педагагічнай, навуковай і выхаваўчай працы. 

Калектыў кафедры гісторыі журналістыкі і літаратуры 
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