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Поздравляем 

ЮБІЛЕЙ ПРАФЕСАРА А. Г. СЛУКІ 

Сёлета спаўняецца 80 гадоў з дня нара-
джэння беларускага гісторыка, педагога, гра-
мадскага дзеяча, доктара гістарычных навук, пра-
фесара Алега Георгіевіча Слукі. 

Алег Георгіевіч нарадзіўся 12 ліпеня  
1941 года ў вёсцы Лабковіца Асіповіцкага раёна 
Магілёўскай вобласці. У 1964 годзе ён стаў 
студэнтам факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, які паспяхова скончыў, 
атрымаўшы запрашэнне прадоўжыць навучанне  
ў аспірантуры і заняцца навукай.  

Пасля заканчэння аспірантуры ў 1971 годзе малады навуковец паспяхова 
абараніў кандыдацкую дысертацыю. З 1971 года ён працуе на факультэце 
журналістыкі спачатку выкладчыкам, а пасля – дацэнтам кафедры гісторыі 
журналістыкі і літаратуры. У 1980 годзе за высокія дасягненні ў навукова-
метадычнай і выхаваўчай рабоце А. Г. Слука стаў лаўрэатам прэміі ЛКСМБ у галіне 
навукі і тэхнікі, а ў 1994 годзе яму было прысвоена званне лаўрэата прэміі Саюза 
журналістаў Беларусі. У 1986 годзе абараніў доктарскую дысертацыю і атрымаў 
навуковую ступень доктара гістарычных навук. З 1986 па 1995 год Алег Георгіевіч 
займаў пасаду дэкана факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, пасля быў загадчыкам кафедры гісторыі журналістыкі і літаратуры 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1995 годзе навуковец перайшоў на працу ў 
Адміністрацыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 1997 года А. Г. Слука перайшоў 
на працу ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, дзе займаў пасаду намесніка 
міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь.  

Вучэбна-выхаваўчую і адміністрацыйную працу А. Г. Слука заўсёды паспяхова 
сумяшчаў з навукова-даследчай дзейнасцю. Працаваў прафесарам кафедры 
гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ, а з 1 студзеня 2019 года займае пасаду 
прафесара кафедры перыядычнага друку і вэб-журналістыкі факультэта 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.  

Доўгія гады А. Г. Слука з’яўляўся старшынёй спецыялізаванага савета па 
абароне дысертацый пры Беларускім дзяржаўным універсітэце па філалагічных 
навуках у галіне журналістыкі. З’яўляецца аўтарам звыш 350 публікацый, у тым 
ліку 14 манаграфій. Ім падрыхтавана больш за 20 кандыдатаў навук. 

Рэдакцыя зборніка «Сучасная моладзь і грамадства» і ўвесь калектыў 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы шчыра віншуюць доктара 

гістарычных навук, прафесара Алега Георгіевіча Слуку з юбілеем і жа-

даюць моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця, напоўненых натхнёнай 

творчасцю і грунтоўнымі навуковымі вынікамі на карысць Беларусі! 


