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6 родам з бДу

Апавяданне даўжынёй  
у сто гадоў

За сто гадоў бібліятэка 
БДУ перажыла два 
знікненні, стала 
фундаментам для 
стварэння вядучых 
дзяржаўных устаноў 
Беларусі, а зараз 
знаходзіцца сярод 
першых у сусветных 
рэйтынгах і актыўна 
працуе не толькі  
са сваімі чытачамі.  
Пра няпростую  
гісторыю, а таксама 
тэхналагічную і творчую 
сучаснасць бібліятэкі 
распавялі дырэктар 
і супрацоўнікі.

Бібліятэка старэйшая за
сам універсітэт

уладзімір кулаЖаНка, дырэк-
тар Фундаментальнай бібліятэкі 
БДу:

– Сёлета мы разам з універ-
сітэтам адзначылі стагоддзе, але 
бібліятэка пачала функцыянаваць 
раней, яшчэ да пачатку рэгулярных 
заняткаў. Яе стварэнне было адной  
з прыярытэтных задач, бо гэта за-
клад якаснай адукацыі. Мы вядзём 
адлік ад першага нарматыўнага 
 акта савета народных камісараў 
ССРБ, у якім фіксаваліся звесткі 
пра штат і структуру БДУ, там была 
прапісана і бібліятэка. Наогул, ідэя 
аб стварэнні нацыянальнай (па 
форме) бібліятэкі даўно круцілася  
ў колах нацыянальнай эліты, і пра 
гэта казалі яшчэ ў 1917–1918 гг., 
але сітуацыя была нестабільнай, 
таму толькі ў 1919 г. разам з аб-
вяшчэннем ССРБ і арганізацыяй 
камісіі па стварэнні ўніверсітэта 
пачалася практычная праца. У кра-
савіку 1919 г. у камісію была ўве-
дзена Яўгенія Анатольеўна Гурвіч, 
першая загадчыца бібліятэкі, і яе 
пасада тады яшчэ называлася 
 «часовы вучоны бібліятэкар». З 
гэтай постаццю фактычна звязана 
фарміраванне бібліятэкі. 

Наша бібілятэка з’яўляецца най-
старэйшай універсітэцкай, навуко-
вай і дзяржаўнай. Па ініцыятыве 
другога загадчыка Іосіфа Сіма-
ноўскага і рэктара БДУ Уладзіміра 
Пічэты 15 верасня 1922 г. біблія-
тэка была перайменавана ў дзяр-
жаўную і ўніверсітэцкую, а ў 1926 г. 
яна вылучылася ў самастойную 
дзяржаўную бібліятэку. Фактычна 
са структуры БДУ ў 1926 г. паўстала 
Нацыянальная бібліятэка. Таксама 
ў нетрах вось гэтай інтэграванай 
дзяржаўна-ўні вер сітэцкай біблія-
тэкі была створана сучасная Бе-
ларуская кніжная нацыянальная 
палата (цэнтр біблія графічнага 
 апісання ўсіх выданняў і іх захоў-
вання). Ну а паколькі функцыянал 
нацыянальнай бібліятэкі адрозні-
ваецца ад універсітэцкай, бо за-
дачы апошняй – забяспечыць ме-
навіта вучэбны працэс, універсітэт 
вельмі хутка адчуў адстутнасць 
бібліятэкі, хоць у статуце, па якім 
дзейнічала нацыянальная біблія-
тэка ў 1926 г., асобна былі прапі-
саны функцыі па інфарма цыйна-
адукацыйным суправаджэнні ўні-
версітэта. Пачалося ўзнаўленне 
нашай бібліятэкі, і ў 1930-м годзе 

бібліятэка БДУ адкрылася наноў. 
Аднак, калі вылучылася дзяржаў-
ная бібліятэка, разам з ёй сышоў 
фонд і практычна ўсе супрацоўнікі, 
засталіся толькі факуль тэцкія і ка-
бінетныя філіялы бібліятэкі. Якраз 
на іх аснове і была  ўзноўлена 
 агульнаўніверсітэцкая бібліятэка. 
Да пачатку вайны яна дасягнула 
 таго ўзроўню па фондзе, які быў   
на момант раздзялення. Вайна ж 
прывяла да поўнага зруйнавання. 
Частка бібліятэка была вывезена, 
частка знішчана, шмат кніг немцы 
проста вынеслі на вуліцу, таму што 
карпусы ўніверсітэта адышлі пад 
нямецкія шпіталі і да т. п., а самае 
каштоўнае вывезлі ў Германію. 
Нешта хавалі бібліятэкары і вык-
ладчыкі, якія засталіся пад акупа-
цыяй. У 1943 г. на Сходні (куды 
 эвакуяваўся ўніверсітэт) паўстала 
пытанне аб узнаўленні бібліятэкі.  
У той час выкладчыкі сумяшчалі 
 пасаду педагога і загадчыка, а 

студэнты выступалі ў якасці памоч-
нікаў бібліятэкараў. Яны ездзілі на 
электрычках у Маскву па падруч-
нікі, бо ў першую чаргу з літарату-
рай дапамагаў МДУ. Універсітэт 
дзейнічаў у двухпавярховай школе, 
бібліятэка была на другім паверсе, 
прычым удзень яна функцыянавала 
як бібліятэка, а ноччу станавілася 
інтэрнатам. Студэнты спалі проста 
на сталах. Потым, у 1944 г., яе пе-
равезлі ў корпус тагачасных ме-
ханіка-матэматычнага (цяперашні 
рэктарат) і біялагічнага (зараз геа-
фак) факультэтаў. Ну, а ў 1965 г. па-
будавалі галоўны корпус, у якім 
нарэшце былі створаны нармаль-
ныя ўмовы. Пасля новага пераезду 
колькасць карыстальнікаў адразу 
павялічылася ў два разы. Паступо-
ва бібліятэка набірала вагу, фонд, 
вопыт, яна стала рэспублі канскім 
метадычным цэнтрам для сеткі 
бібліятэк ВНУ і ССНУ. Мы з’яўля-
емся той арганізацыяй у Беларусі, 

што распрацоўвае метадычныя 
нарматывы, уводзіць іх у практыку, 
укараняе новыя тэх налогіі, наш 
фонд  перавысіў два мільёны кніг. 
Па многіх паказчыках мы знахо-
дзімся на высокіх месцах у міжна-
родных рэйтынгах, што  асабліва 
тычыцца электроннай бібліятэкі,  
бо па наяўнасці электронных рэ-
сурсаў мы не адстаём ад сусветна 
вядомых універсітэтаў. 

палова карыстальнікаў – 
міжнародныя госці

мая сяНько, намеснік ды-
рэктара па новых тэхналогіях:

– Высокія месцы ў сусветных 
рэйтынгах – праца не аднаго года,  
і не толькі супрацоўнікі бібліятэкі 
займаліся гэтай справай. Вялікую 
дапамогу аказала рэйтынгавая 
група са спецыялістаў розных 
 падраздзяленняў, якую тады 
ўзначаль ваў Аляксей Леанідавіч 
Толсцік. Вынікі супольнай працы 
цяпер  ведае кожны, хто звязаны  
з БДУ. Толькі палова карысталь-
нікаў нашай бібліятэкі – беларусы, 
астатнія – міжнародныя госці, і 
штогод розныя краіны аказваюцца 
ў лідарах па наведванні. Напры-
клад, сёлета нечакана вылучылася 
Ірландыя.

Наогул, усе новыя тэхналогіі 
круцяцца вакол асноўных функцый 
бібліятэкі – збор, сістэматызацыя, 
захоўванне, доступ да публікацый. 
Мяняюцца носьбіты інфармацыі, 
мяняецца склад дакументаў, мя-
няюцца нават палі дзейнасці 
бібліятэкі і, як вынік, самі тэхнало-
гіі. Але ў цэлым сэнс дзейнасці 
застаецца тым жа. Напрыклад, 
спачатку бібліятэка збірала кнігі, 
часопісы, газеты на папяровым 
 носьбіце, потым дыскеты, касеты, 
дыскі. Зараз мы збіраем электрон-
ныя дакументы, апублікаваныя і 
 неапублікаваныя. Раней у сферы 
дзейнасці бібліятэкі былі ўключаны 
тыя ж арганізацыі і выдавецтвы, 
пастаўшчыкі неапублікаваных да-
кументаў – вучэбных праграм, 
справаздач па НДР, выпускных 
прац, дэпаніраваных дакументаў. 
Для захоўвання дакументаў 
выкарыстоўваліся паліцы, зараз жа 
– і паліцы, і серверы. Доступ 
ажыццяўляўся толькі з дапамогай 
каталогаў, картак і бібліятэкара, 
 зараз – усё тое ж самае плюс 
 вэб-сайты, электронныя каталогі, 
рэпазіторыі, электронная дастаўка 
дакументаў, тэматычныя правад-
нікі. Значную ролю ў аказванні 

бібліятэчных паслуг сталі іграць 
сеткі. У сферы дзейнасці біблія - 
тэкі трывала ўвайшлі сэрвісы,  
што займаюцца інфармаваннем 
спажыўцоў інфармацыі і ацэнкай 
аўтараў – GoogleScholar, WOS, 
Scopus, РІНЦ. Маючы справу з 
 неапублікаванымі дакументамі, 
бібліятэка ўвайшла на складанае 
поле выдавецкай дзейнасці. Усе 
гэтыя змены суправаджаюцца 
 ўкараненнем новых тэхналогій у 
бібліятэках. Што нас чакае далей? 
Усё тое, што падыходзіць да ас-
ноўнай канцэпцыі бібліятэкі. 
Арыенцір у гэтым пытанні для мяне 
ў фразе героя Станіслава Лема 
«Футурыстычны кангрэс»: «Нарэш-
це даведаўся, як стаць уладаль-
нікам энцыклапедыі. У мяне яна 
нават ёсць – у трох пузырках. 
 Набыў у навуковай хімаглатэцы. 
Кнігі цяпер не чытаюць, а ядуць, і 
ро бяць іх не з паперы, а з інфар-
мацыйнага рэчыва, што паліта 
 глазурай».

месца, дзе можна цікава
бавіць час

алена кіНчыкава, загад-
чыца аддзела гуманітарна- 
асветніцкай працы і папуляры-
зацыі кніжных помнікаў:

– Бібліятэка 21 стагоддзя – не 
проста кнігасховішча і чытальныя 
залы, у якіх можна размаўляць 
 толькі шэптам. Гэта месца, дзе 
можна цікава бавіць час, і не аба-
вязкова за чытаннем кніг. Ды і кнігі 
можна чытаць ужо, не седзячы за 
сталамі, а ў зручных крэслах, на  
канапах ці пуфіках. Сучасныя біб-
ліятэкі – гэта прастора для сустрэч 
з сяб рамі і калегамі, крыніцы но-
вых, не толькі кніжных, ведаў. Вось 
яна – наша бібліятэка БДУ.

Мы прапануем нашым чытачам 
мерапрыемствы розных фарматаў, 
ад кніжных прэзентацый і выстаў   
да паэтычных батлаў. Безумоўна, 
мы ўдзельнічаем у сусветных ак-
цыях – напрыклад, штогод у нас  
ла дзіцца «Ноч бібліятэк». 

На базе нашай бібліятэкі ўжо 
сем гадоў паспяхова развіваецца 
клуб аматараў мастацкага слова 
«КЛУмБа», які гуртуе студэнтаў   
усіх факультэтаў БДУ. Пяць яго  
выхаванцаў сталі членамі Саюза 
пісь меннікаў Беларусі.

Мы выдаём літаратурныя збор-
нікі і альманахі (апошні пад назвай 
«аБДУмана»), ладзім майстар-
класы, ставім спектаклі, арганізуем 
паходы і экскурсіі па гістарычных 
мясцінах Беларусі. І вельмі рады, 
калі чытачы прыходзяць да нас з 
уласнымі цікавымі ідэямі. Так, на-
прыклад, па ініцыятыве студэнтаў 
гістарычнага факультэта мы зра -
білі праграму для экскурсійнага 
фэсту і знаёмілі наведвальнікаў  
з самымі старымі кнігамі, якія ёсць 
у фондзе БДУ. 

ксенія сітНік


