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Дзм1трый Крывашэй 

Права на культуру з'яуляецца адным з асноу-
ных правоу чалавека. Толью праз далучэнне 

да культуры, удзел у творчай дзейнасщ можа ад-
быцца паунавартасная сацыял1зацыя асобы, фармЬ 
раванне яе грамадзянскай пазщып. Свабодны удзел 
у культуры з'яуляецца неабходным для развщця 
асноуных гумаштарных каштоунасцей i чалавечай 
годнасщ. Усеагульная дэкларацыя правоу чалавека 
1948 г. называе права на удзел у культурным жыцщ 
адным з фундаментальных правоу, аднак прынцып 
культурных правоу да сённяшняга часу застаецца 
адным з найменш рэалiзуемых i неразвиых. 

Мэтай дадзенага даследавання з'яуляецца вы-
вучэнне вопыту асобных краiн Еуропы па выпра-
цоуцы i рэалiзацыi культурных праектау па пера-
адоленню сацыяльнай iзаляцыi у канцы 1990— 
2000-х гг. 

У айчыннай навуковай лиаратуры дадзеная 
тэматыка не знайшла належнага асвятлення. Ма-
ецца пэуная колькасць прац, у якiх часткова за-
кранаецца акрэсленая праблема. Аднак у сваёй 
большасцi у лиаратуры асвятляюцца пытаннi па 
сумежных абласцях — сацыяльнай iзаляцыi, сацы
яльнай палиыцы, правах розных груп насельнщт-
ва. Аб ролi культурных праектау у вырашэнш праб-
лемы сацыяльнай штэграцьп пiсау расiйскi куль-
туролаг А. Флiер [2]. Сярод прац замежных аута-
рау неабходна адзначыць манаграфiю пад агуль-
най рэдакцыяй Р. Вудс [12], якая прысвечана па-
раунанню культурнай палiтыкi i культурных праг-
рам розных краш па прадухiленню i змяншэнню 
беднасщ i сацыяльнай iзаляцыi, а таксама калек-
тыуную працу французскiх даследчыкау «Культур
ная палiтыка ФранцыЬ» пад агульнай рэдакцыяй 
Ф. Пюры [9]. 

Пры напiсаннi дадзенага артыкула быып выка-
рыстаны праграмныя дакументы Дэпартамента па 
культуры, сродкам масавай шфармацып i спорту 
Вялiкабрытанii [6; 8; 10; 11], дакументы Еурапей-
скай камкп [4; 7], а таксама справаздачы асобных 
краiн па культурнай палиыцы, падрыхтаваныя для 
Савета Еуропы [5]. 

На Стакгольмскай канферэнцып 1998 г. 
ЮНЕСКА заклiкала паставiць культурную палЬ 
тыку у цэнтр стратэгп развiцця. У рэкамендацыях 
краiнам-удзельнiцам выказвалася прапанова для 
паспяховай iнтэграцыi культурнай палиыю у палЬ 
тыку развщця звярнуць асаблiвую увагу на тыя 
аспекты, якiя у культурнай палиыцы могуць быць 
агульнымi з сацыяльнай i эканамiчнай палiтыкай 
[1, c. 12]. Такiм чынам, адбылося замацаванне зме-

ны падыходу да культурнай палггыю са спажы-
вецкага («культура для уйх», «культура для кож-
нага») да заснаванага на разуменш ролi культуры 
як сродку развщця грамадства («культура — кры-
нща чалавечага развiцця»). 

У гэтай сувязi актуальным стала стымуляван-
не творчасщ усiх (i кожнага) жыхароу, спрыянне 
аматарскай культурнай дзейнасцi i шщыятывам у 
гэтай сферы. Пры гэтым асобая увага звяртаецца 
на тыя групы жыхароу, удзел якiх абмежаваны 
адсутнасцю адукацып, станам здароуя, узростам, 
матэрыяльным станам, этшчным цi сацыяльным 
паходжаннем, родам выконваемай працы i т. п. За-
беспячэнне эфектыунага доступу да культуры i 
удзел у культурных дзеяннях з'яуляецца ктотным 
паказчыкам грамадства, якое сюраванае на ахоп 
увагай уйх сваiх членау. 

Тэрмiн «сацыяльная iзаляцыя» (social exclusion) 
прыпiсваецца Р. Лено — мiнiстру па сацыяльнай 
рабоце ва урадзе Францыi у сярэдзше 1970-х гг. Ён 
выкарыстоувауся адносна груп, ягая не былi ахоп-
лены сацыяльным страхаваннем. У далейшым да-
дзеная канцэпцыя была развiта i удасканалена, i у 
1990-х гг. сацыяльная iзаляцыя стала часткай па-
весткi дня палiт^Iкi краiн Еуропы [2, с. 120]. У 2001 г. 
Еурапейская камЫя падрыхтавала спецыяльную 
справаздачу па пытанню сацыяльнай iзаляцыi [7]. 
У справаздачы праведзены аналiз нацыянальных ура-
давых планау дзеянняу па сацыяльнай уключанасцi. 
Вынiкi сведчаць аб тым, што у гэтых планах не прад-
стаулены паслядоуныя дзеяннi па узмацненню удзе-
лу тых, хто выключаны з працэсу стварэння куль¬ 
туры i з культурнай дзейнасцi [7, p. 47]. 

У 2005 г. была апублгкавана новая справазда-
ча Еурапейскай камiсii па вынiках вывучэння ролi 
культуры у прадухiленнi i змяншэнш беднасцi i 
сацыяльнай iзаляцыi [4]. Яе аутары выдзяляюць 
наступныя бар'еры, якiя перашкаджаюць эфектыу-
наму вырашэнню праблемы: 

— адсутнасць разумення на нацыянальным 
узроУнi важнасцi доступу да паслуг i магчымасцей 
культуры як сродку змяншэння iзаляванасцi; 

— недахоп фшансавых сродкау для забеспя-
чэння даступнасцi для усiх культурных паслуг; 

— адсутнасць йстэматычных сувязей i пасля-
доунай палiтыкi памiж мiнiстэрствамi на нацыя-
нальным узроуш; 

— адсутнасць цi слабая прадстауленасць у 
культурнай палiтыцы вымярэнняу чалавечага i 
культурнага капiталу, асаблiва на нацыянальным 
узроУнi; 
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— як на нацыянальным, так i на мясцовым 
узроунях канцэпцыя сацыяльнай iзаляцыi звязва-
ецца у першую чаргу з занятасцю i сацыяльна-эка-
намiчнымi фактарамi, што абмяжоувае увагу да 
культурнай палiтыкi; 

— «высога узровень» культурнай палгтыга, якая 
у першую чаргу накiравана на кнуючыя установы 
у сферы абароны спадчыны, мастацкiя галерэi, 
выканальнiцкiя мастацтвы, бiблiятэкi, музеi i про-
стае насельнщтва, чым на планаванне у асобных 
сегментах; 

— прызнанне ролi, якую культура можа адыг-
рываць у наступальнай барацьбе з сацыяльнай iза-
ляванасцю, падрываецца недахопам колькаснага 
вымярэння яе эфектыунасщ i недахопам шдыка-
тарау для таго, каб вызначыць уздзеянне удзелу у 
культурнай дзейнасцi на сацыяльную iнтэграцыю 
[4, p. 3—4]. 

У справаздачы вызначаны бар'еры, яюя пе-
рашкаджаюць асобным сацыяльным групам у поу-
най меры рэалiзаваць права на доступ i удзел у 
культуры: 

— недахоп ведау аб кнаванш паслуг дадзена-
га спектру, што з'яуляецца вынiкам недахопу шфар-
мацыi цi iснавання iх па-за сацыяльнымi сеткамi, 
якiя маглi бы быць пастаушчыкамi iнфармацыi; 

— заклапочанасць выжываннем на паусядзён-
ным узроуш можа быць вынiкам абмежаваным 
часам щ недахопам энергii, каб дазволщь чалавеку 
карыстацца цi Удзельнiчаць у культуры; 

— геаграфiчны дыспарытэт у забяспечанасцi 
паслугамi; 

— iнвалiды маюць шэраг бар'ерау, пачынаючы 
ад адсутнасщ магчымасцi фiзiчнага доступу i за-
канчваючы адсутнасцю спецыяльнай падтрымкi iх 
вiзуальных, слыхавых цi iншых абмежаванняу; 

— этнiчныя супольнасцi сутыкаюцца з адсут
насцю культурных паслуг, яюя наюраваны на пад-
трымку iх роднай культуры, i невялiкай колькас-
цю механiзмау, якiя дазваляюць iм эфектыуна 
Удзельнiчаць у культуры крашы знаходжання. Да-
датковым бар'ерам можа служыць нежаданне 
Удзельнiчаць у дзейнасщ па-за межамi сваёй куль
туры з-за страху, запалохвання, адсутнасщ щкау-
насщ цi вопыту адносна некаторых культурных 
паслуг i магчымасцей; 

— адсутнасць падтрымкi, паслуг i магчымас-
цей, якiя ахошпваюць поп- цi контркультуры, што 
найбольш верагодна стварае бар'еры для доступу 
моладз^ 

— адсутнасць паслуг для маргiналiзаваных 
груп, такiх як вызвалiушыяся з мест зняволення, 
наркаманы i т. п. [4, p. 3]. 

Шэраг краш маюць вопыт выпрацоУкi нацыя-
нальнай палтхю, якая аб'ядноувае пытанне досту
пу да культуры са стратэгшй сацыяльнага уклю-
чэння. Унiкальным сярод еурапейсюх дзяржау з'яу
ляецца вопыт Францьп, якая прыняла закон суп-
раць выключэння (1998). Ён грунтуецца на прад-
стауленнi аб тым, што усё грамадзяне павiнны мець 
«эфектыуны доступ» да «фундаментальных правоу». 

У 2001 г. у Францып быу распрацаваны другi 
Нацыянальны план дзеянняу па сацыяльнаму ук-
лючэнню. У iм упершыню шырока прадстаулены 
праекты па выкарыстанню культуры у пераадоленнi 
сацыяльнай iзаляцыi [12, p. 122]. 

Ключавая сувязь памiж культурай i сацыяль
най iзаляцыяй забяспечваецца праграмай «Politiques 
de la ville». Яна дзейшчае з пачатку 1980-х гг., а з 
1990-х гг. яна стала шматдысцыплшарнай прагра
май рэгенерацып. I толью з сярэдзшы 1990-х гг. да 
яе далучылася Мшктэрства культуры. У той пе-
рыяд было шмат дыскусiй адносна таго, як гра-
мадства можа падтрымаць творцау i што яны мо-
гуць у сваю чаргу даць грамадству. 1снавала такса-
ма напружанасць памiж тыш, хто лiчыу, што сродкi 
павшны канцэнтравацца на абароне i падтрымцы 
культурнай спадчыны галоуным чынам элггаых 
устаноу i iмкненнi да «выдатнасщ» у выка-
нальнiцкiх i шшых мастацтвах. Bыказвалiся погля-
ды, што недахопам нацыянальнай палiтыкi з'яуля
ецца тое, што яна не ахошпвае мясцовыя групы i 
разнастайныя культурныя дзеяннi. 

У вынiку спрэчак з'явглася праграма «Politique 
de development culturelle». Дадзены праект асаблiвую 
увагу звяртау на папулярныя культурныя пазiцыi i 
складауся з праграм, якiя нагараваны на людзей, 
выключаных з грамадства. Гэта дазволiла прадстау-
нiкам самых розных груп (у тым лжу i меншасцей) 
патрабаваць законнага права на доступ да фшанса-
вых сродкау. Адной з галоуных змен, якая прад-
стаулена у гэтай праграме, з'яуляецца акцэнтацыя 
увап на тым, што л1ю№ могуць вырашаць самi для 
сябе, што для iх з'яуляецца добрым без спасылкi на 
мастацгая якасцi [12, p. 123]. 

Адным з праектау, якi здзяйсняецца на мяс
цовым узроуш, з'яуляецца RMI — «мгшмальны 
прыбытак штэграцып». Асобы, якiя маюць гэты 
статус i доуп час знаходзяцца без працы, атрымоу-
ваюць доступ да навучання у культурным секта-
ры. Гэта адбываецца у многiх гарадах. Шмат з гэ-
тага навучання ахоплiвае развщцё цi паляпшэнне 
пачуцця уласнай годнасщ з мэтай перабудовы iх 
жыцця i развiцця навыкау малявання i шсьма. 
Дадзеныя праграмы не з'яуляюцца прымусовымi, 
аднак культурнае навучанне з'яуляецца часткай iх 
бюджэту. Шмат трэншгау накiраваны на сама-
развiццё [12, р. 125]. 

Другую групу складаюць праграмы, яюя на-
кiраваны на эмп-рантау i этнiчныя меншасцi. Сродга 
выдзяляюцца на шырокi дыяпазон фестываляу эт-
нiчных меншасцей, арганiзацыю моуных заняткау 
i г.д. Трэцюю — праграмы па штэграцып мастацтва 
у сктэму адукацып. 

Важнасць праблемы сацыяльнай iзаляцыi 
толькi у апошнiя гады атрымала разуменне у Шве-
цып, якая традыцыйна з'яуляецца яскравым прык-
ладам welfare state. План дзеянняу, распрацаваны 
шведсим урадам па сацыяльнаму далучэнню у 
2003 г., меу асобны раздзел па культуры. У пачат-
ку 2003 г. Мгшстэрства культуры прадставiла «Па-
вестку дня для культуры 2003—2006». Дакумент 
прадугледжвау зрабщь культурныя дзеяннi больш 
шырокадаступнымi, пашырыць сеткi дзяржауных 
музеяу са свабодным доступам. Асобна прадугледж-
валкя меры для дзяцей, iнвалiдау i культуры на 
працоуным месцы, рэал1зацыя рэгiянальных праг-
рам. Падтрымку атрымала запрашэнне творчых ра-
ботнiкаУ у школы, на працоуныя месцы i «нязвык-
лыя асяродкi» як сродак па прадастауленню боль-
шай колькасцi людзей доступу да культуры. На 
працягу 2003—2006 гг. Мппстэрства культуры краЬ 
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ны у супрацоунщтве з культурным! работникам^ 
творчым! аргашзацыям! i работадауцам1 праводзШ 
вывучэнне новых роляу творчых работшкау па-за 
межам! асноунага напрамку развщця культурнага 
жыцця [12, p. 130—131]. 

Аднак эксперты канстатуюць факт, што урад 
не здолеу эфектыуна аб'яднаць культурную палЬ 
тыку з патрабаванням! сацыяльнага далучэння, 
праблемам! супрацьдзеяння беднасщ. Яна застаец-
ца наюраванай на асноуныя групы насельнщтва. 

Недахопам з'яуляецца адсутнасць эфектыуна-
га супрацоун!цтва на нацыянальным узроун! пам!ж 
м!н!стэрствам! ! дэпартаментам!. Акрамя гэтага 
адзначаецца, што некаторыя культурныя ! !нтэгра-
цыйныя праграмы большы акцэнт робяць на швед¬ 
скую супольнасць, чым на поуны ахоп культурнай 
разнастайнасщ усяго грамадства [12, p. 140]. 

У канцы XX — пачатку XXI стст. Дэпартамент 
па культуры, сродкам масавай !нфармацы! ! спорту 
Вялжабрытанп звярнуу увагу на вырашэнне праб-
лемы доступу да культуры. У 2001 г. быу распра-
цаваны урадавы дакумент «Б!бл!ятэга, музе!, гале-
рэ! ! арх!вы для уйх: супрацоунщтва пам!ж секта-
рам! для вырашэння праблемы сацыяльнага вык-
лючэння» [10]. У 2003 г. дэпартамент выдау да
кумент «Структура для будучыш. Б!бл!ятэю, чы-
танне ! шфармацыя у наступным дзесящгоддзЬ [8]. 
У 2005 г. пабачыу свет кансультатыуны дакумент 
«Разуменне будучыш: музе! ! жыццё XXI стагод-
дзя. Каштоунасць музеяу» [11]. 

Асноунай мэтай пал!тык! у дадзеным напрам-
ку з'яуляецца заахвочванне музеяу, галерэй, архЬ 
вау ! б!бл!ятэк прыняць стратэг!чны падыход да 
сацыяльнай уключанасц!. Адным з напрамкау пас-
пяховай працы у гэтым нак!рунку дакументы на-
зываюць шырокае прыцягненне валанцёрау (даб-
равольцау), што садзейшчае узмацненню грама-
дзянскай супольнасц!. 

Урад Вял!кабрытан!! звярнуу увагу на праб-
лемы даследавання вымярэння стану сацыяльнай 
далучанасц! праз паказчык! культурнага абслугоу-
вання ! разв!ццё сектара культуры. У л!стападзе 
2002 г. была прадстаулена Тэхшчная справаздача, 
падрыхтаваная Дэпартаментам якасц!, эфектыу-
насц! ! стандартау. Асноуныя аргументы справа-
здачы — зразумелая ! паслядоуная анал!тычная 
с!стэма ! працэс для вымярэння уплыву культуры 
на сацыяльнае далучэнне з'яуляецца неабходным, 
кал! !снуе неабходнасць у атрыманн! ад яе карысц! 
! паляпшэння. У будучым дадзеная с!стэма стане 
больш зразумелай ! ахоп!ць вертыкальныя ! гары-
зантальныя м!жсектаральныя сувяз!, што акажа 
эфектыунае уздзеянне на выпрацоуку пал!тычных 
рашэнняу [6]. 

У той жа час Герман!я страцша больш щ менш 
выпрабаваныя канцэпцы! культурнай працы у су-
польнасцях, я и я был! распрацаваны у 1970— 
1980-х гг. Гэтыя канцэпцып был! вядомыя у якасщ 
устошпвага словазлучэння «Kulturfuer alle» («куль
тура для кожнага»). Прычынай был! значныя са-
цыяльныя ! эканам!чныя змены, як!я перажыла 
кра!на у 1990-х гг. Прынцып «культура для кож-
нага» быу заменены на «Kultur der Lebensstile» 
(«культура стылю жыцця»). Разнастайнасць куль¬ 
тур была нак!равана на выпрацоуку агульнага 
успрыняцця таго, што кожная сацыяльная група 

мае сваю культуру. Пагрозай такога падыходу, па 
меркаванню даследчыкау, з'яуляецца страта неаб-
ходнасц! у далейшым садзейн!чанн! «культурнай 
дэмакраты!» [12, p. 93]. У вын!ку асноуным срод-
кам, як! спалучае сацыяльнае уключэнне ! культу¬ 
ру, з'яуляецца рэал!зуемы Праект сацыяльнага го-
рада. Ён рэал!зуецца у раёне Берлша Нойкёльн ! 
ахопл!вае каля 150 праектау, трэцяя частка як!х 
нак!равана на адукацыю ! культуру. Гэтыя праек-
ты ахопл!ваюць усё — ад танца да спорту, некато-
рыя з !х заснаваны на выкарыстанн! адукацыйных 
метадау, напрыклад стварэнне к!но аб брэйк-дан-
су. Падтрымку атрымоуваюць ! мясцовыя музыч-
ныя фестывал! для моладз! [12, p. 93]. 

У Н!дэрландах доугатэрм!новым з'яуляецца 
План дзеянняу па садзейн!чанню у доступе да куль¬ 
туры маламаёмасным. Ён ск!раваны на уключэнне 
большай колькасц! людзей у культуру, асабл!ва 
моладз! ! !м!грантау. У рамках плана тэрм!н «куль¬ 
тура» ахопл!вае не тольк! традыцыйныя сферы (вы-
яуленчае мастацтва, музе! ! т. п.), але ! папуляр-
ную культуру (напрыклад, поп-музыку) [5, NL-9]. 

Культура як адз!н з аспектау працы па пашы-
рэнню сацыяльнага далучэння разглядаецца у На-
цыянальным плане працы па сацыяльнаму далу-
чэнню (2003—2006) Фшляндып. Згодна с планам 
групы рызык! патрабуюць «мэтанак!раваных спе-
цыяльных мер» у дадатак да набору паслуг, як!я 
дзяржава прапаноувае для ус!х. Адным з аспектау 
такога падыходу з'яуляецца падтрымка «культур-
нага плюрал!зму». Неабходнасць у гэтым выкл!ка-
на прагназуемым ростам колькасц! !м!грантау у 
кра!не у вын!ку папаунення !м! недахопу працоу-
най с!лы. Таму мэта урада заключаецца у прадух!-
ленн! «эскалацы! культурных канфл!ктау» ! пад-
трымцы «сацыяльнага удзелу этн!чных груп» 
[12, p. 146—147]. 

У пачатку 2006 г. Млшстэрства адукацьп 
Ф!нлянды! распрацавала праграму дзеянняу «Дос¬ 
туп да мастацтва ! культура для ус!х» (2006—2010). 
Галоуная мэта — палепшыць даступнасць мастацт-
ва ! культуры у цэлым са спецыяльным акцэнтам 
на ахову культурных правоу культурных меншас-
цей ! !нвал!дау. Праграма утрымл!вае меры, як!я 
м!н!стэрства пав!нна здзейсн!ць да 2010 г. Пры гэ-
тым прадугледжваецца як пераразмеркаванне срод-
кау, так ! !х павел!чэнне. 

Мэта мшктэрства у тым, каб паступова павя-
л!чваць рэсурсы, нак!раваныя на падтрымку куль¬ 
турных дзеянняу з боку арган!зацый !нвал!дау, са-
дзейн!чаць доступу да культуры, паляпшаць муль-
тыкультурал!зм, змагацца з рас!змам ! падтрымл!-
ваць культуру Саам!. У дадатак да гэтага м!н!стэр-
ства выдзяляе кантралюемые субс!ды! тэатру жэс-
тау (для глух!х) ! на публ!кацы! простай для чы-
тання л!таратуры (для сляпых). 

Планавалася, што працяг дзеяння кансульта-
тыунай службы у рамках праграмы «Культура для 
ус!х» будзе забяспечаны ф!нансавай падтрымкай, 
бо свабодны доступ да культуры для ус!х патрабуе 
уздыму разумення з боку пастаушчыкоу мастац-
тва ! культуры ! распаусюджання сярод !х ведау аб 
даступнасц!. 

М!н!стэрства культуры меркавала стварыць 
новы кансультацыйны орган, як! будзе нак!раваны 
на праблему доступу да культуры. Ён пав!нен пра-
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цягнуць працу Кам1тэта па недзеяздольнасщ i куль
туры па паляпшэнню доступу да культуры пры 
дапамозе шфармацьп, разнастайных падзей i наву-
чання. У 2011 г. мiнiстэрства разгледзщь выканан-
не праграмы i прааналiзуе яе уздзеянне на змену 
становгшча, што паслужыць асновай для выпра-
цоую далейшых дзеянняу [3]. 

Сярод вопыту краiн, якiя знаходзяцца на шля
ху трансфармацып, выдзяляецца вопыт Латвii. У гэ-
тай краше створана асобная структура — сакрата-
рыят мiнiстра па асобых даручэннях у справах гра-
мадскай штэграцып — вядучая установа дзяржау-
нага юравання у галiне грамадскай штэграцып. Сак-
ратарыят падпарадкоуваецца прэм'ер-мiнiстру Лат-
вiйскай Pэспублiкi. У яго кампетэнцыю уваходзщь 
распрацоука i рэалiзацыя дзяржаунай палiтыкi у 
наступных сферах: грамадская штэграцыя, правы 
нацыянальных меншасцей, садзейшчанне развiццю 
грамадзянскай супольнасцi i захаванне культуры i 
традыцый лiвау, а таксама вышшчэнне расавай 
дыскрымiнацыi. На сённяшш дзень у краiне дзей-
нiчаюць некалькi дзяржауных праграм па сацыяль-
най iнтэграцыi: «Умацаванне грамадзянскай суполь-
насцi. 2005—2009 гг.», Нацыянальная праграма са-
дзейнiчання цярпiмасцi, праграма «Цыганы (ромы) 
у Латвii. 2007—2009 гг.», «1нтэграцыя грамадства 
у Латвп». Апошняя праграма была прынята у 
2001 г. [13]. Яна нагаравана на забеспячэнне заха-
вання i развщця культурных каштоунасцей, 
садзейнiчанне дыялогу культур, гарантаванне пра¬ 
ва асобы на свабоднае выражэнне, абарону i 

развiццё сваёй этшчнай, культурнай, рэлiгiйнай 
iдэнтычнасцi, узмацненне клопату дзяржавы аб 
захаваннi, вывучэнш i развiццi культурнага багац-
ця латышоу i нацыянальных меншасцей, стварэн-
не прадпасылак для iнтэграцыi культурнага жыц-
ця, садзейнiчанне уключэнню усiх жыхароу Латвii 
у культурнае жыццё грамадства. АсноУнымi на-
прамкамi дзейнасцi праграмы з'яуляюцца: удаклад-
ненне i пашырэнне правоу у галiне культуры; па-
ляпшэнне фiнансавання культуры; павышэнне да-
ступнасцi культуры; пашырэнне iнфармацыi аб 
культурным жыцщ; пашырэнне дыялога культур. 

Даследаванне паказала, што пакуль адзшка-
выя праграмы i праекты, яюя накiраваны на за-
беспячэнне культурных запытау асяродкау з аб-
межаваным доступам да культуры. У болыпасщ 
сваёй гэта звязана з тым, што вырашэнне праб-
лем дадзеных асяродкау з'яуляецца адной з ас-
ноуных задач не культурнай, а сацыяльнай палЬ 
тыкi дзяржавы. У асобных краiнах Еуропы у кан-
цы X X — пачатку X X I стст. пашырылась разу-
менне неабходнасщ iнтэграцыi культурнай палЬ 
тык у планы пераадолення сацыяльнай iзаляцыi. 
Культурны аспект праблемы сацыяльнага уклю-
чэння з'яуляецца iнтэграванай часткай больш маш-
табных праграм як цэнтральных, так i рэгiяналь-
ных, мясцовых органау улады. Для больш эфек-
тыунай рэалiзацыi праграм i праектау патрабуец-
ца пастаянны манiторынг сiтуацыi, каардынацыя 
дзеянняу, сталае фшансаванне, далучэнне да пра
ектау недзяржауных арганiзацый. 
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«Еурапейск вопыт ттэграцъп культурнай палгтыкг у планы пераадолення сацыяльнай гза-
ляцъп» (Дзмгтрый Крывашэй) 

У артикуле асвятляецца вопыт асобных крат Еуропы па выпрацоуцы i рэалшацъп культурных праек
тау па пераадоленню сацыяльнай iзаляцыi. Даследаванне паказала, што пакуль адзжкавыя праграмы i 
праекты, якя натраваны на забеспячэнне культурных запытау асяродкау з абмежаваным доступам да 
культуры. У большасц сваёй гэта звязана з тым, што вырашэнне праблем дадзеных асяродкау з'яуляецца 
адной з асноуных задач не культурнай, а сацыяльнай палЪтыпа дзяржавы. У асобных кражах Еуропы у 
канцы XX — пачатку XXI стст. пашырылась разуменне неабходнасц штэграцып культурнай палтык у 
планы пераадолення сацыяльнай iзаляцыi. Культурны аспект праблемы сацыяльнага уключэння з'яуляецца 
гнтэграванай часткай больш маштабных праграм як цэнтральных, так i рэгiянальнъх, мясцовых органау 
улады. Для больш эфектыунай рэалiзацыi праграм i праектау патрабуецца пастаянны мантюрынг сгтуа-
цып, каардынацыя дзеянняу, сталае фшансаванне, далучэнне да праектау недзяржауных аргатзацый. 
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«The European Experience of Integration of a Cultural Policy to Overcome Social Exclusions (Dzmitry 
Kryvashei) 

The article deals with the experience of some European countries in development and realization of cultural 
projects to get over social exclusion. Research has shown, that programmes and projects which are directed at 
provision of cultural needs of communities with a limited access to culture, are rare. The main reason is that the 
solution of the problems of the given communities is one of the primary goals of the social and not cultural policy 
of the state. In the some countries of Europe at the end of the 20th — the beginning of the 21th centuries the 
understanding of necessity of integration of a cultural policy into plans to overcome of social exclusion has 
increased. The cultural aspect of a problem of social inclusion is an integral part of large-scale programmes, both 
central, regional and local. Constant monitoring of the situation, coordination of actions, stable financing, and 
involving non-governmental organizations in projects is required for more effective realization of programmes and 
projects. 
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