
БЕЛАРУСЬ У ЮНЕСКА: ПЛЕН СУПРАЦОУНЩТВА 

Дзм1трый Крывашэй 

Сярод мiжнародных мiжурадавых аргашзацый, з стварэнне кафедр ЮНЕСКА, удзел у мiжнароднай 

якiмi супрацоушчае Рэспублша Беларусь, з'яуля- норматворчай дзейнасцi 4 . 
ецца Арганзацыя Аб'яднаных Нацый па пытаннях аду- У 1995 г. у Беларусi быу праведзены нацыяналь-
кацыi, навукi i культуры (ЮНЕСКА) 1 . Псторыя член- ны семiнар па праблеме рэфармавання сктэмы народ-
ства нашай крашы у ЮНЕСКА бярэ пачатак з 12 мая най асветы з удзелам экспертау з краiн Еуропы, Сакра-
1954 г. Канкрэтнымi пытаннямi удзелу Беларусi у ра- тарыята ЮНЕСКА, прафiнансаваны Арганiзацыяй. 
боце ЮНЕСКА займаецца Нацыянальная камiсiя па Беларусь iмкнулася па магчымасцi атрымаць ма-
справах ЮНЕСКА (створана у 1956 г.) i наш сталы тэрыяльную дапамогу ад Арганiзацыi для навучальных 
прадстаунш пры ЮНЕСКА. Самае непасрэднае дачы- устаноу Так, у 1993 г. ЮНЕСКА паставша вучэбнае аб-
ненне да усёй праблематыкi, якая вырашаецца па лiнii сталяванне сярэдняй школе для дзяцей-ирот у Гомел^ 
ЮНЕСКА, мае Мiнiстэрства замежных спрау Рэс- камп'ютэрнае абсталяванне для шфармацыйнага цэнт-
публiкi Беларусь. У скстэме Мiнiстэрства працуе сак- ра Мшкстэрства адукацыi, камп'ютэрны клас Сахарау-
ратарыят Нацыянальнай камiсii. Нацыянальная камiсiя скаму каледжу. 
з'яуляецца мiжведамасным органам, адказным за узае- Беларусь актыуна удзельшчала у абмеркаваннi 
мадзеянне з ЮНЕСКА беларусгах дзяржауных устаноу, пытанняу адукацып на сесiях Генеральнай канферэнцыi 
грамадсюх арганiзацый i прыватных асоб, якк дзейнi- ЮНЕСКА. У ходзе 28-й сеси (кастрычнiк 1995 г.) наша 
чаюць у мэтах развщця адукацып, навую, культуры, ка- краiна выступила як сааутар рэзалюцый асобных краш 
мунiкацыi i iнфармацыi. Камiсiя распрацоувае прапа- у галiне адукацыi. Гэта дало магчымасць прыняць удзел 
новы па пытаннях пазщыи Рэспублiкi Беларусь аднос- у мерапрыемствах, якiя быин ухвалены у адпаведнасцi 
на супрацоунщтва з ЮНЕСКА, вызначае прыярытэт- з гэтым рэзалюцыямi. Беларусь падтрымала прапано-
ныя для Беларусi напрамкi супрацоунщтва у рамках ву Балгарыi аб даследаванн у галiне прэвентыунай аду-
гэтай мiжнароднай арганiзацыi, заахвочвае i садзейнi- кацыi супраць злоужывання наркотыкамi i аб яго здзяй-
чае актыунасщ устаноу рэспублiкi, якiя узаемадзейш- сненнi. У рамках праекта у сакавiку 1996 г. адбылася 
чаюць з ЮНЕСКА 2 . еурапейская сустрэча экспертау па гэтай праблеме з 

8—10 снежня 1991 г. адбыуся першы афiцыйны вiзiт удзелам двух прадстауншоу нашай краiны. 
Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Федэрыка Маёра у Арганiзацыя прафiнансавала стварэнне у Беларуи 
Беларусь па запрашэнню нашага урада. У яго ходзе быу кафедр ЮНЕСКА, набыццё для iх абсталявання. У 1993 г. 
падпiсаны Пратакол-мемарандум аб супрацоунщтве была адкрыта кафедра па правах чалавека i дэмакратып 
памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i ЮНЕСКА. У 1995 г. у БДУ, у 1995 г. — кафедра па радыёэкалогп у Мiжнарод-
адбылася сустрэча Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА ным радыёэкалагiчным каледжы iмя А. Сахарава. Агуль-
з мiнiстрам замежных спрау, у 1996 г. — з намесшкам ная сума выдзеленых сродкау склала 35 тыс. дол. ЗША. У 
мiнiстра замежных спрау. Новыя перспектывы для суп- 1996 г. у БДПА была створана кафедра ЮНЕСКА па рэ-
рацоунщтва адкрыу афiцыйны вiзiт у нашу крашу Гене- сурсазахаванн i аднауляемых крынщах энергii, а у 1нсты-
ральнага дырэктара гэтай мiжнароднай арганiзацыi Фе- туце вышэйшай адукацыi пры БДУ у 1997 г. — кафедра 
дэрыка Маёра у вераснi 1998 г. Мемарандум аб супра- ЮНЕСКА па культуры мiру i дэмакратып, яюя таксама 
цоунщтве пам!ж Рэспублжай Беларусь i ЮНЕСКА, атрымалi дапамогу ад Аргашзацып. 
падпiсаны у яго ходзе, пацвердзiy iмкненне бакоу да да- У межах Праграмы удзелу у галiне адукацыi 
лейшага павышэння узроуню i пашырэння сумеснай ЮНЕСКА выдзелша сродкi на стварэнне мiжунiверсi-
дзейнасцi. тэцкай камп'ютэрнай сеткi у Республiцы Беларусь 

У 90-я гг. у супрацоунщтве Беларуи з ЮНЕСКА (1995), выданне дзвюх манаграфiй па праблеме правоу 
прыярытэтнымi былi такк сферы, як адукацыя, культу- чалавека (1995—1996). 
ра, экалопя. Аб значнай увазе Аргашзацыи да праблем адука

цып у Беларуи сведчыць фiнансаванне ёю у 1996— 
АдукаЦЫЯ 1997 гг. праектау стварэння у нашай краше мадэлi цэн-

тра для распрацоуга новай метадалоги прафесiйна-тэх-
Сярэднетэрмiновая стратэгiя ЮНЕСКА на 1996— шчнай адукацып, а у 1998—1999 гг. — мiжнароднай кан-

2001 гг. называе адукацыю "ключом да развщця". Галоу- ферэнцыi па перагляду падручншау i праграм па хiмii 
ная увага пры гэтым надаецца забеспячэнню непарыу- для сярэдняй адукацып, сустрэчы мiнiстраy адукацыi 
най адукацып, щ адукацыi праз усё жыццё. Сыходзячы з краiн — членау СНД, Цэнтральнай i Усходняй Еуропы, 
гэтага перад вышэйшымi навучальнымi Установамi па- мiжнароднай канферэнцыi па развщщ прафтэхадукацыi. 
стаулена задача ператварэння iх у цэнтры непарыунай Еyрапейскi цэнтр вышэйшай адукацып ЮНЕСКА 
адукацып, даступныя для уих на пастаяннай аснове 3 . (СЕПЕС) прафшансавау удзел прадстаушка Беларусi у 
СупрацоУнiцтва ЮНЕСКА i Беларусi у межах прагра- пасяджэнш рэгiянальнага камiтэта па прызнанню сту-
мы "Адукацыя" было наюравана на садзейнiчанне рэ- пеняу i дыпломау у Еyрапейскiм рэгiёне (Парыж, вера-
фармаванню у дзяржаве сктэм сярэдняй i вышэйшай сень 1998 г.). Жаночы унiверсiтэт "Энвiла" у Мiнску 
адукацыi. Для яе рэалiзацыi наша краiна працавала у актыуна удзельшчае у праекце СЕПЕС "Жанчыны, вы-
такiх напрамках, як выкарыстанне новых тэхналогiй шэйшая адукацыя i развiццё", у падрыхтоуцы гендэр-
у адукацып, распрацоука сучасных падручнiкаy i да- ных даследаванняу у рэпёне. 
паможнiкаУ, перадача у сумеснае карыстанне ведау, 

Крывашэй Дзмiтрый Антонавiч — канд^1дат гiстар^Iчных навук, малодшы навуковы супрацоyнiк Нацыянальнага навукова-асветнага 
цэнтра iмя Ф. Скарыны 
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Навука 

На сённяшн момант Рэспублша Беларусь накаш-
ла дастатковы вопыт удзелу у буйных мiжнародных фо
румах ЮНЕСКА. На 28-й сеси Генеральнай канферэн-
цыi наша краiна упершыню прапанавала 2 праекты рэ-
залюцый з фiнансавымi наступствамi у галше прыро-
дазнаучых навук. Сесiя адобрыла рэзалюцыю аб пра-
вядзеннi у Беларус мiжнароднай канферэнцыi аб ролi 
навуковых фондау у развiццi фундаментальных навук, 
якая адбылася у верасш 1997 г. у Мiнску i з'явiлася эта¬ 
пам у падрыхтоуцы Сусветнага кангрэса па навуцы (ве-
расень 1999 г., Будапешт). Генеральная канферэнцыя 
прыняла да ведама рэзалюцыю адносна правядзення у 
Беларусi Мiжнароднай канферэнцыi па тэорыi iоннага 
абмену. Замежнымi спецыялiстамi была праведзена эк
спертная ацэнка заканадауства Рэспублiкi Беларусь у 
галше навуга. 

У межах блоку праграм "Навука" Беларусь актыу
на працавала i працуе па праграме "Чалавек i бiясфе-
ра" (МАБ), якая накiравана на захаванне бiяразнастай-
насцi. Плённа у гэтым напрамку дзейнiчае Беларускi 
нацыянальны кампэт МАБ. У 1993 г. Аргашзацыя пра-
фiнансавала правядзенне XV Мендзялееускага кангрэ-
са, прысвечанага экалагiчным аспектам хiмii, якi прай-
шоу у Мшску, выдзелiла сродкi на аказанне дапамоп 
па стварэннi у рэспублщы сiстэмы апавяшчэння насель-
нiцтва у надзвычайных сiтуацыях. У 1995 г. Беларуси 
нацыянальны кампэт МАБ атрымау сродга на здзяйс-
ненне падрыхтаванага iм праекта па праграме. У 1997 г. 
у Мшску адбылася сустрэча нацыянальных камггэтау 
МАБ па праграме для краш Еуропы i Пауночнай Аме-
рыкi, па вышках якой прадстаунпк Беларусi быу абраны 
Старшынёй "Еура-МАБ" — каардынацыйнага камиэта 
праграмы "Чалавек i бiясфера" для краш Еуропы i Пау
ночнай Амерыга 5 . Спецыялiсты з ЮНЕСКА лiчаць 
Беларускi нацыянальны камiтэт па праграме "Чалавек 
i бiясфера" адным з найбольш актыуна працуючых на 
планеце 6 . Беларусь удзельнiчае у Сусветнай сетцы 
бiясферных запаведнiкаy, куды уключаны Бярэзiнскi за-
паведнiк (1978) i Нацыянальны парк Белавежская пуш-
ча (1993). 

ПрадстаунЫ Беларусi бралi удзел у канферэнцып, 
прысвечанай ролi навукi у працэсах перабудовы у Цэн-
тральнай i Усходняй Еуропе, пытанням захавання на-
вуковага патэнцыялу дзяржау, якiя праводзяць склада-
ныя эканамiчныя пераyтварэннi (1993). Дзякуючы 
фiнансавай дапамозе Арганiзацыi Мiнскi лшгвктычны 
унiверсiтэт наладзiy падрыхтоуку выкладчыкау для рэ-
абiлiтацыйных цэнтрау ЮНЕСКА у рэгiёнах, якiя па-
цярпелi ад аварыи на ЧАЭС. 

Рэспублiка Беларусь яшчэ на пачатковым этапе 
уключылася у працэс распрацоУкi Сусветнай прагра
мы па рэсурсазберажэнню i аднауляемых крынщах 
энергii ("сусветная сонечная праграма"). Гэта быу пер-
шы вопыт уваходжання у буйнейшую мiжнародную 
праграму на пачатковай стадыi. У вышку у "сусветную 
сонечную праграму", сродга на якую выдзяляюць мiжна-
родныя фiнансавыя iнстытуты, уключаны сем праектау 
ад Беларусi, сярод якiх — рэалiзуемы у 1998—1999 гг. 
праект па стварэнню камп'ютэрнай базы i адукацый-
ных тэхналогiй у галше захавання i аднаулення энергii, 
праект па перапрацоуцы бiямасы, якая забруджана ра-
дыенуклiдамi, у мэтах атрымання электраэнергii. 

Сярод навуковых праектау, сродга на ягая выдзель 
ла ЮНЕСКА у 1994—1999 гг., быип: праект распрацоуга 
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тэхналоги захавання паперы шляхам нанясення ахоу-
нага слою, два праекты па навуковаму абагульненню 
наступствау Чарнобыльскай аварыi, праект стварэння 
новых тэхналогш перапрацоУкi адыходау тэхнагеннай 
дзейнасщ чалавека, вывучэнне трансгранiчных рэкау 
Чарнобыльскай зоны. 

У 1996 г. Беларусь уключылася у самафiнансуемы 
пазабюджэтны праект ЮНЕСКА "Xiмiя для жыцця". У 
яго рамках у маi 1997 г. у Мшску адбыуся Мiжнародны 
семшар "Xiмiя у грамадстве", дзе разглядалася пытан-
не перападрыхтоУкi выкладчыкау хiмii школ i ВНУ. У 
межах гэтага праекта ЮНЕСКА падтрымала прапано-
ву нашай крашы аб стварэннi у Беларусi Цэнтра па 
хiмiчнай адукацып. Арганзацыя адобрыла праект фiнан-
савання пачатковага этапа стварэння Цэнтра праз праг-
раму удзелу на 1998—1999 гг. 7 

Акадэмiчныя шстытуты i ВНУ Беларусi актыуна 
працуюць не тольга са штаб-кватэрай Арганiзацыi, але 
i з яе рэгiянальнымi аддзелам^ у першую чаргу з Еура-
пейскiм рэгiянальным навуковым цэнтрам у Венецып 
(ROSTE). Нацыянальная Акадэмiя навук далучылася да 
Генуэзскай дэкларацыi аб навуцы i грамадстве (падт-
сана Прэзвдэнтам Акадэмii 20 лiстапада 1996 г.). 

У 1997 г. Беларусь атрымала стыпендыю для ма-
ладых вучоных у галше малекулярнай бiялогii раслiн 
для праходжання вучэбных курсау у Венгрыi, стыпен-
дыю у галiне бiятэхналогiй раслш (даследаваннi у Гер-
манii), стыпендыю у галiне сацыялогii камунiкацый 8 . 

Неабходна зауважыць, што беларусгая вучоныя 
Удзельнiчаюць у мiжнародным супрацоунщтве з 
ЮНЕСКА у галше прыродазнаучых навук пераважна у 
асобных галшах навукi. Так, у галiне экалапчных на
вук i навук аб Зямлi Нацыянальны камiтэт па Праграме 
геалапчнай карэляцыi Удзельнiчае у рэалiзацыi праек
тау Праграмы. Яны звязаны з вывучэннем мiнералаy, 
складаннем геалапчных карт, палеагеаграфiяй i зменамi 
у палеаюпмаце. Непасрэднае практычнае прымяненне 
пры здзяйсненш гарадскiх забудоу, для шжынернай ге-
алогii, вывучэння крынiц вады, абароны берагавой лiнii 
мае праект вывучэння геадынамЫ дэпрэрii Балтыйс-
кага мора. У 1996 г. у Мшску адбылася сустрэча экс-
пертау у рамках гэтага праекта. 

Навукоуцы Беларусi актыуна удзельшчаюць у рэ-
алiзацыi праграмы па сацыяльным навукам (МОСТ), 
якая распрацавана ЮНЕСКА у 1993 г. У яе рамках пра-
водзяцца навуковыя распрацоУкi праблем филасофска-
эстэтычнага асэнсавання перспектыу развщця навуга i 
тэхнiкi, грамадства i сусветнай супольнасцi, ролi наву-
ковага асяроддзя, грамадствау, якiя знаходзяцца у пе-
раходным перыядзе, параунальныя даследаванш. У рам
ках праграмы навукоуцы Беларусi атрымалi фiнансавую 
дапамогу ад Аргашзацып на правядзенне даследавання 
па гумашзацып грамадства у пераходны перыяд на во-
пыце Беларусi (МОСТ). 

З верасня 1993 г. пры ЮНЕСКА дзейшчае Мiжна-
родны кампэт па бiяэтыцы. У яго рамках Беларусь здзяй-
сняе абмен шфармацыяй аб рабоце па захаванню гена-
фонду у нашай дзяржаве, вывучэнню наступствау Чар-
нобыльскай катастрофы для насельнiцтва крашы i iнш. 

Пад эгiдай ЮНЕСКА у 1999 г. у дш святкавання 
70-годдзя НАН Беларусi была праведзена мiжнародная 
рабочая нарада прэзвдэнтау нацыянальных акадэмiй 
навукi, кiраyнiкоУ навуковых фондау краш СНД i Ус-
ходняй Еуропы. 

У студзеш 1999 г. у нашай краше прайшла рэпя-
нальная нарада прэзiдэнтаy акадэмiй навук, у верасш 
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таго ж года была праведзена канферэнцыя мшстрау 
адукацьи краiн Цэнтральнай i Усходняй Еуропы, у 
снежнi у Miнску прайшоу мiжнародны форум па праб-
лемах рэгiянальнага супрацоунщтва пры рэфармаваннi 
сiстэм прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi. 

Падчас вiзiта была падпiсана пагадненне памiж 
НАН Беларусi i ЮНЕСКА. Яно прадугледжвае забес-
пячэнне узаемнай падтрымю даследчых, вучэбных, 
iнфармацыйных, навуковых абменау i праграм, а так-
сама развщцё сумесных праектау, арганiзацыю семша-
рау, выстау i iншых мерапрыемствау, размеркаванне 
навуковай iнфармацыi, якая прадугледжана двухгадо-
вай Праграмай ЮНЕСКА, яе бюджэтам i планам. Ся-
род прыярытэтных сфер супрацоунщтва названы фiзiка 
i матэматыка, шфарматыка, сувязь, машынабудаванне, 
аднауляемая энергiя i новыя тэхналогii, хiмiя, геалогiя, 
бiялогiя i бiятэхналогiя, праблемы, якiя датычацца са-
цыяльных навук i культурнай спадчыны. 

НАН Беларусi i ЮНЕСКА дамовипся аб пра-
вядзеннi кансультацый па мэтам i дзейнасцi, яюя прад-
стауляюць узаемны iнтарэс, а пры неабходнасщ — спе-
цыяльных кансультацый, каб вызначыць шляхi i сродкi, 
што найбольш падыходзяць для забеспячэння эфектыу-
нага супрацоУнiцтва ва уих галiнах навукi, а таксама 
па мабЫзацып фiнансавай i шшай падтрымкi такога суп-
рацоУнiцтва 9 . 

Культура 

Разнастайнасцю выдзяляецца супрацоунщтва Бе-
ларусi з ЮНЕСКА у галiне культуры. Рэспублiка з'яу-
ляецца удзельнщай усiх канвенцый ЮНЕСКА у гэтай 
галiне, што дае ёй права браць удзел ва уих мерапры-
емствах, праводзiмых у рамках рэалiзацыi гэтых кан
венцый. Так, стауты членам Канвенцып ЮНЕСКА аб 
ахове культурнай i прыроднай спадчыны ад 16 лктапа-
да 1972 г. (12 кастрычнша 1988 г.), Беларусь пачала 
выплачваць штогадовы узнос у Фонд сусветнай пры-
роднай i культурнай спадчыны. Аднак у 1991—1996 гг. 
узнос не выплачвауся, таму на сёння краша пагашае 
запазычанасць за мшулыя гады i выплачвае чарговыя 
узносы. Кожная краiна-Удзельнiца гэтай Канвенцыi 
прад'яуляе, па меры магчымасцi, Камiтэту сусветнай 
спадчыны пералш каштоунасцей культурнай i прырод
най спадчыны, якiя знаходзяцца на яе тэрыторып i мо-
гуць быць уключаны у "Сшс сусветнай спадчыны". 
Уключэнне культурнага щ прыроднага аб'екта у пералiк 
сусветнай спадчыны з'яуляецца прыкметай яго выключ-
най каштоунасщ у сусветным маштабе i з'яуляецца га-
наровым для любой дзяржавы. Адначасова гэта азна-
чае, што дзяржава бярэ на сябе абавязацельствы па на-
лежнаму захаванню аб'екта, яю з моманту унясення у 
спiс набывае сусветнае значэнне 1 0 . На жаль, на сён-
няшш момант у пералiку ад нашай крашы знаходзiцца 
толькi Белавежская пушча i Miрскi замак. 

У лксгападзе 1995 г. Рэспублiка Беларусь прыняла 
удзел у чарговай асамблеi краiн — удзельнiц Канвен
цып па ахове сусветнай культурнай i прыроднай спад
чыны. Урадавая дэлегацыя краiны Удзельнiчала у Сус
ветнай канферэнцыи ЮНЕСКА па праблемах культур
най палпыю у мэтах развщця (Стакгольм, 1998 г.) i 
Miжурадавай канферэнцыi па дадзенай тэматыцы у 
Страсбургу (1998). Матэр^гялы канферэнцый i План дзе-
янняу выкарыстоуваюцца пры распрацоуцы канцэпцыi 
Нацыянальнай праграмы "Культура" i у ходзе парла-
менцкiх слуханняу па праграме. 

ЮНЕСКА i Рэспублiка Беларусь выказалi намер 
сумеснай выпрацоУкi мер па прадухшенню i барацьбе 
супраць незаконнага перамяшчэння праз межы крашы 
культурных каштоунасцей i садзейнiчання вяртанню iх 
у краiны паходжання. На падставе прынцыпау Парыж-
скай канвенцып ЮНЕСКА "Аб мерах, наюраваных на 
забарону незаконнага увозу, вывазу i перадачы правоу 
уласнасщ на культурныя каштоУнасцi" (1970) у Бела-
русi iдзе распрацоука праекта нацыянальнага Палажэн-
ня аб парадку перамяшчэння псторыка-культурных 
каштоунасцей праз мытную мяжу Рэспублиа Беларусь. 

Miжнароднай прэмiяй ЮНЕСКА у галiне балета 
"Бенуа дэ ля данс" быу узнагароджаны дырэктар Дзяр-
жаунага Акадэмiчнага Bялiкага тэатра оперы i балета Рэс-
публiкi Беларусь вядомы харэограф B.Елiзар'еу. У штаб-
кватэры ЮНЕСКА адбыуся канцэрт лаурэатау прэмii, у 
яюм прынялi удзел артысты беларускага балета. 

Для падрыхтоуга мiжнароднага энцыклапедычна-
даведачнага выдання "Жанчыны з легенды" быу пад-
рыхтаваны iнфармацыйны i iлюстрацыйны матэрыял па 
Ефрасiннi Полацкай i Рагнедзе. 

Беларусь з'яулялася актыунай удзельнiцай ме
рапрыемствау, праводзiмых ААН у рамках дзесящ-
годдзя развщця культуры (1988—1997). Як краша-
удзельнща, яна атрымоувала разнастайную дапамо-
гу па падрыхтоуцы планау захавання культурнай 
спадчыны у межах праграмы "Развiццё культуры: 
спадчына i творчасць", правядзенню аднауленчых 
работ i развщцю людскiх рэсурсау, у падрыхтоуцы i 
павышэннi майстэрства творчых работнiкау, заахвоч-
ваннi мастацкай адукацыi моладзi. 

Па прапанове Мшстэрства культуры РБ быу пра-
ведзены адбор кандыдатау на удзел у конкурсе стыпен-
дыятау ЮНЕСКА у розных галшах культуры i мастац-
тва. Мшстэрствам былi падрыхтаваны для разгляду у 
сакратарыяце ЮНЕСКА праекты па аднауленню гiста-
рычных i культурных помнисау, якiя адносяцца да на-
цыянальных каштоунасцей Беларусi (сярод iх планы па 
рэстаУрацыi Нясвiжскага i Miрскага замкау). 

Нацыянальная бiблiятэка Беларусi сумесна з На-
вуковым цэнтрам агульнаславянсюх даследаванняу 
(Mасква), 1нстытутам славяназнауства у балканiстыкi 
(Mасква), Беластоцкiм навуковым таварыствам 
Польскай АН i Беларусгам фондам культуры з'яуляец
ца асноуным выканауцам праграмы "Гiсторыя кнiжнай 
культуры Падляшша", якая праводзiцца пад эгщай 
ЮНЕСКА у рамках славянскага праекта. Праграма пра
дугледжвае даследаванне шсьмовай, кнiжнай культуры 
Падляшша, якая уяуляе сабою найбольш канцэнтрава-
нае выражэнне галоуных рыс духоуных культур не-
калькiх славянскiх i неславянскiх народау, звязаных з 
лёсамi гэтага края, перадусiм беларусау, палякау, ук-
раiнцау, лiтоУцау i русюх. За 1991—1996 гг. вышшп у 
свет 5 выпускау дапаможных iнфармацыйна-бiблiягра-
фiчных матэрыялау. 

У 90-я гг. Рэспублша Беларусь неаднаразова пада-
вала у ЮНЕСКА прапановы па разнастайным праек-
там у галше культуры. Шмат яюя з iх атрымалi фiнан-
саванне з бюджэту Аргашзацып. Гэта дазволiла падрых-
таваць i выдаць лексiчны атлас беларускiх дыялектных 
гаворак, правесцi мiжнародную навуковую канферэн-
цыю "Славянскiя культуры пасля Другой сусветнай вай-
ны", вывучыць традыцыйны беларускi касцюм i арна-
мент у Чарнобыльскай зоне, набыць рэстаурацыйныя 
матэрыялы для работ у Miрскiм замку, арганiзаваць 
адраджэнне традыцыйных рамёствау у этнаграфiчным 
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парку "Дудутю", перанос зашсау аутэнтычнага фальк- папулярызацыi i пераносу на электронныя носьбiты 
лору з магнiтафонных стужак на лазерныя дыскi. дакументальнай культурнай спадчыны. Нацыянальная 

Стала традыцыяй правядзенне у днi сесiй Гене- бiблiятэка Беларусi на вельмi высокiм узроун падрых-
ральнай канферэнцыi ЮНЕСКА беларускай дэлегацы- тавала матэрыял, у тым лiку i на электронных носьбь 
яй нацыянальных вечарын. У 1991 г. — з нагоды 100- тах, для уключэння у сусветны рэгiстр па гэтай прагра-
годдзя з дня нараджэння М. Багдановiча, у 1993 г. — да ме. Якасць падрыхтоуга была высока ацэнена у Сакра-
100-годдзя з дня нараджэння класша беларускай лгта- тарыяце ЮНЕСКА. Неабходна адзначыць, што членамi 
ратуры Максiма Гарэцкага. У 1994 г. у штаб-кватэры Нацыянальнай камiсii было утворана нефармальнае 
ЮНЕСКА прайшл Днi беларускай культуры, у аб'яднанне па супрацоунщтву у рамках гэтай прагра-
1996 г. — выстава "Традыцыйнае мастацтва Палесся" мы — Memoria Albaruthenica. Сама праграма i магчы-
(да 10-годдзя Чарнобыльскай катастрофы). масць дзеянняу у яе рамках неаднаразова абмяркоува-

Пастпрэдства Беларусi пры ЮНЕСКА перыядыч- лiся. Наступным этапам павшна стаць фармалiзацыя 
на распаусюджвала матэрыялы па культуры Беларусi, гэтага аб'яднання i выпрацоука тактыкi дзеянняу у га-
сярод якiх паведамленш па этнаграфii, беларускай на- лше захавання, рэстаУрацыi, новых формау трансляцып, 
роднай музыцы, дзейнасцi Саюза тэатральных дзеячау. падрыхтоуга' спецыялкстау, папулярызацыi дакументаль-
У выданнях ЮНЕСКА публiкавалiся статыстычныя най культурнай спадчыны. У верасш 1993 г. у Пултуске 
звестю аб развiццi кiнематаграфii, тэлебачання, юнга- (Польшча) адбылiся рэгiянальныя кансультацыi па за-
выдавецкай дзейнасцi у рэспублщы. хаванню дакументальнай спадчыны у крашах Усходняй 

У лiстападзе 1992 г. быу створаны Беларускi на- i Цэнтральнай Еуропы. 
цыянальны цэнтр Мiжнароднага iнстытута тэатра (БНЦ У перыяд 1993—1997 гг. Беларусь з'яулялася чле-
М1Т) ЮНЕСКА. Мэтай Цэнтра з'яуляецца работа па нам мiжурадавага савета мiжнароднай праграмы 
некальюх камiтэтах: драматычных i музычных тэатрау, ЮНЕСКА па iнфарматыцы, што дазволша прыцягнуць 
драматургii, камунiкацыi, тэатральнай адукацып, куль- увагу Аргашзацыи да праблем, звязаных з укараненнем 
турнага самаразвщця нацыi, сусветнай энцыклапедыi. камп'ютэрнай тэхнЫ у адукацыi, стварэннем камп'ю-
Установа акумулюе iнфармацыю пра фестывалi, конкур- тэрных сетак унутры краiны, падключэннем да мiжна-
сы, семiнары, канферэнцып, навiнкi драматургii i тэат- родных сетак, браць удзел у стварэнн праекта Рэпя-
разнауства. З самага пачатку свайго кнавання Цэнтр нальнай iнфарматызаванай сеткi для краiн Усходняй 
адразу здолеу наладзiць кантакты з нацыянальным цэн- Еуропы. Найбольш буйны праект, распрацаваны Бела-
трамi розных краш. 1м арганзаваны удзел беларусюх руссю i прафiнансаваны ЮНЕСКА, — праект стварэн-
мастакоу-сцэнографау у мiжнароднай выставе "Пражс- ня адзiнай камп'ютэрнай сетю, якая звязала 11 шстыту-
кае квадрыенале — 95". У вышку Зшовш Марголiн ат- тау Нацыянальнай Акадэмii навук Беларуси На 28-й сесii 
рымау высокую узнагароду — "Срэбную трыгу". З удзе- Генеральнай канферэнцып ЮНЕСКА (кастрычнш 
лам i паводле iнiцыятывы Нацыянальнага цэнтра М1Т у 1995 г.) Беларусь была выбрана у склад Мiжурадавага 
вераснi 1995 г. з удзелам спецыялктау з 15 краш свету савета праграмы развщця камушкацып, што дазволша 
адбыуся мiжнародны сiмпозiум "Тэатр канца XXX стагод- дзяржаве атрымаць больш шырокi доступ да мiжнарод-
дзя. Пошук новых вымярэнняу". Беларускiя тэатральныя най экспертызы i мiжнародных фондау для развiцця ка-
дзеячы са спектаклямi i выступленшм прынялi удзел у мунiкацыi у Беларусi. Рэспублiка Беларусь уваходзiць 
некальюх мiжнародных фестывалях i сiмпозiумах. Цэнтр у лик еУрапейскiх краiн, якк прымаюць удзел у мiжна-
спрыяу пастаноуцы спектакля "Малышка Элiс" паводле родным праекце "СКАКС1С" па выкарыстанню тэле-
п'есы Э. Олбi у Маладзёжным тэатры 1 1 . матык для навуковых даследаванняу 

У планах на будучае — праект па падачы выбра-
Камушкацыя, шфармацыя i шфар- ных творау беларускай лгтаратуры праз 1нтэрнет i пра-
МаТЫКа ект "СТАКС1С", якi быу распачаты у межах Камiсii еу-

рапейскiх супольнасцей для сямi краш Усходняй Еуро-
У рамках гэтай праграмы ЮНЕСКА вядзецца рас- пы з мэтаю выкарыстання сродкау тэлематыю у галь 

працоука тэхнiчных рэкамендацый па захаванню бiблiя- нах адукацып i навуковых даследаванняу. 
тэчнай i архiyнай спадчыны ва yсiх яе формах i па ад-
паведным механiзмам абароны гэтай спадчыны i забес- ЮНЕСКА — Чарнобыль 
пячэнню доступу да яе. Дзейнасць у рамках праграмы 
праводзщца у цесным супрацоУнiцтве з нацыянальным Сярод разнастайных праграм ЮНЕСКА адной з 
камiсiямi i такiмi прафесiйнымi арганiзацыямi, як самых важных для нашай дзяржавы з'яулялася прагра-
Мiжнародная федэрацыя бiблiятэчных асацыяцый i ма "ЮНЕСКА — Чарнобыль" (1987—1997). Неабход-
устаноу (1ФЛА), Мiжнародны архiyны савет (МАС), на адзначыць, што ЮНЕСКА была першай мiжнарод-
Мiжнародная федэрацыя па iнфармацыi i дакумента- най арганiзацыяй, якая пачала аказваць Беларусi канк-
цыi (МФД), Мiжнародная федэрацыя тэлевiзiйных ар- рэтную дапамогу па пераадоленню наступствау аварып 
хiваy (МФТА) i Мiжнародная асацыяцыя архiваy гука- на Чарнобыльскай АЭС. Рэалiзацыя разнастайных пра-
запiсу (МАЗА). У 1996 г. ЮНЕСКА задаволша прапа- ектау у межах праграмы дазволша не толью прыцяг-
наваны нашай краiнай праект па доступу да шфарма- нуць увагу мiжнароднай супольнасцi да шматлiкiх праб-
цып з выкарыстаннем электронных сродкау у Нацыя- лем, але i аказаць канкрэтную дапамогу у iх вырашэнш. 
нальнай бiблiятэцы Беларусi (стварэнне электроннага У вышку эфектыунага супрацоУнiцтва з Аргашзацыяй 
каталога), у 1998—1999 гг. атрымау фiнансаванне на- у Беларуи былi уведзены у дзейнасць 3 цэнтры сацы-
ступны наш праект — стварэнне каталога CD-ROM для яльна-псiхалагiчнай рэабiлiтацыi для асобау, якiя пацяр-
Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi. пелi ад катастрофы, i перасяленцау. Экспертамi з 

На сутыку культуры, адукацыi i iнфарматыкi была ЮНЕСКА быии распрацаваны спецыяльныя праграмы 
створана праграма ЮНЕСКА "Памяць свету" — для навучання школьшкау у зоне забруджання, прагра-
Memoria mundi. Яна займаецца пытаннямi захавання, ма захавання i дэзактывацыi дзяржауных архiваy з па-
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цярпелых раёнау Для сельскай гаспадаркi Беларусi прак- У праграму унiверсiтэтау клубау ЮНЕСКА так-
тычнае значэнне маюць даныя аб прасоуванн радыяцый- сама уключана работа секцыi па выхаванню у духу мiрy 
ных часцшак па тэрыторыi рэспублiкi, адсочванне яюх Праграма па правах дзiцяцi уключае у сябе рэаль 
праводзiцца у рамках створанай Чарнобыльскай дос- зацыю праекта "Дзiцячая акадэмiя", мэтамi якога з'яу-
леднай экалагiчнай сеткi. За час кнавання праграмы ляюцца павышэнне прававых ведау вучняу у галше 
Беларусь атрымала ад ЮНЕСКА фшансавую i тэхнiч- правоу дзiцяцi у святле Сусветнай канвенцыi аб правах 
ную дапамогу на суму звыш 2 млн дол. ЗША, перадутам дзщящ i Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзщящ", 
для забруджаных раёнау. распрацоука метадычных рэкамендацый настаушкам, 

Нягледзячы на тое, што у 1997 г. Праграма педагогам школьных i пазашкольных устаноу юрауш-
"ЮНЕСКА — Чарнобыль" была закрыта, адпаведна рэ- кам дзщячых i маладзёжных клубау па выкладанню 
залюцыi Генеральнай канферэнцыi, у сектары навукi правоу дзщящ. У ходзе праекта быип створаны 4 тлот-
было створана спецыяльнае падраздзяленне па аказан- ныя класы у 4 беларускiх школах, выдадзены 3 дапа-
ню садзейшчання насельнiцтву, якое пацярпела ад сты- можнiка па навучанню правам дзщящ для дзяцей трох 
хшных бедствау i тэхнагенных катастроф. Падраздзя- узростау (пачатковыя, сярэднiя i старэйшыя класы). 
ленне займаецца абагульненнем вопыту, яю атрыманы Таксама па вынiках конкурсу малюнкау i эсэ па правах 
у ходзе рэалiзацыi праграмы "ЮНЕСКА — Чарнобыль", дзщящ выдадзены буклет "Я i мае правы", у яюм раз-
i яго распаусюджаннем на iншыя рэгiёны свету. мешчаны лепшыя работы, прысланыя на дадзены кон¬ 

курс. 
БеларуСКаЯ аСаЦЫЯЦЫЯ КЛубау У межах адукацыйнага праекта у галше дзщячай 
ЮНЕСКА псiхалогii з 1995 г. БелАЮ сумесна з псiхолагамi з Фран-

цыi пры садзейшчанш Нацыянальнага цэнтра творчасцi 
Mасавая падтрымка ЮНЕСКА у Беларусi адбыва- дзяцей i моладзi праводзяцца навукова-практычныя се-

ецца праз Беларускую асацыяцыю клубау ЮНЕСКА мшары па дзщячай псiхалогii i псiхааналiзy У вераснi 
(БелАЮ), заснаваную у 1991 г. Гэтая грамадская арга- 1997 г. прайшоу семшар "Практычныя методыкi у дзщя-
нiзацыя у 1999 г. налiчвала звыш 10 тыс. чалавек i ахоп- чай псiхалогii. Вопыт французсюх псiхолагаУ". Пры 
лiвала сваёй дзейнасцю 3 рэпянальныя цэнтры, 52 клу- падтрымцы MЗС Францыi у лшеш 1998 г. адбыуся другi 
ба з лику асацыяваных навучальных устаноу ЮНЕСКА, семшар такой жа тэматыю. 
сярод яюх маладзёжныя i экалапчныя клубы, фальк- Bялiкая увага Асацыяцыяй надаецца экалагiчнай 
лорныя i тэатральныя групы, творчыя аб'яднаннi. Сён- адукацып. Рэгулярнымi сталi семiнары сярод школьш-
ня Асацыяцыя працуе па 14 праектам i праграмам, ся- кау у рамках зiмовых сустрэч i летнiх унiверсiтэтау 
род якiх: "Ушверсгтэты клубау ЮНЕСКА", "Школа клубау ЮНЕСКА. Для настауншау i выкладчыкау эка-
лiдэра", "Школа маладога журналiста", "Адраджэнне" логii i сумежных дысцыплiн з 1996 г. сумесна з нарвеж-
(прапаганда нацыянальных традыцый i культуры бела- скай Асацыяцыяй садзейшчання ААН рэалiзуецца пра-
рускага народа), "Лшгвапакс" (вывучэнне мовау наро- ект па выкладанню пытанняу аховы навакольнага ася-
дау свету), "Лагер мiру", "Правы дзщящ", "Выхаванне роддзя у школе. 
у духу мiру". Толькi у 1997 г. у Беларусi у мерапрыем- У 1999 г., пасля чатырохгадовага перапынку, Аса-
ствах i акцыях асацыяцыi прынялi удзел звыш 36 тыс. цыяцыя аднавiла правядзенне маладзёжных валан-
чалавек. цёрскiх лагерау у якiх прымае удзел моладзь студэнц-

БелАЮ падпiсала дамовы аб прамым супрацоУнi- кага узросту. У лшеш 1999 г. у г. п. Miр прайшоу валан-
цтве з асацыяцыямi Балгарыi, Францыi, 1спани, што цёрскi лагер па рэстаурацып Miрскага замка i Гтальянс-
дазволша арганiзаваць больш шырокi культурны i пра- кага парку. У лшеш 2000 г. моладзь Беларусi право-
фесiйны маладзёжны абмен, правесцi мiжнародныя дзiла адзярноуку схiлау Навагрудскага замка. Прагра-
канферэнцыi i семiнары 1 2 . мы абодвух лагерау уключалi у сябе не толькi работу 

З 1992 г. БелАЮ здзяйсняе праект па канфлпкта- на аб'ектах замкау, але i правядзенне адукацыйных праг-
логii, выхаванню у духу мiру, у межах якога аргашзава- рам па менеджменту, канфлiкталогii, лвдэрству i нацы-
ны адукацыйныя, навукова-практычныя семшары, кан- янальнай культуры Беларуси Па заканчэннi лагерау пра-
ферэнцып, трэнiнгi i практычныя заняткi для дзяцей i водзiлiся пленэры, на яюх удзельшю прадстаулялi свае 
дарослых, аналiз, збор iнфармацыi, стварэнне банка творчыя работы (малюню, тэатральныя выступленш, 
даных i распаусюджанне iнфармацыi, вядзецца распра- канцэртную праграму). 
цоука i выданне практычных дапаможнiкау па канфль З мэтай павышэння узроуню ведау аб СН1Де i 
кталогii. Праект рэалiзуецца сумесна з партнёрамi з культуры сексуальных паводзш, распаусюджання на-
Bялiкабрытанii. Геаграфiя семiнарау па канфликталоги бытых ведау сярод равеснiкау з верасня 1997 г. ажыц-
дастаткова шырокая — гэта гарады M ^ O T , Брэст, Грод- цяуляецца праект "Школьшю — школьнiкам аб праб-
на, Вщебск, Лiда, Кобрын, Mаларыта, Слошм. З 1995 г. леме прафшактыю СН1Да". Калi у 1997—1998 наву-
праходзяць штогадовыя канферэнцып па выхаванню у чальным годзе праектам быип ахоплены 5 мшсюх школ, 
духу мiрy Вопыт асацыяцыи у гэтай галiне высока ад- то у 1998—1999 — 30 школ сталщы 1 3 . 
значаны у г. Лпшехамеры (Нарвегiя) у 1996 г. на Еура-
пейскiм кангрэсе па выхаванню у духу мiру, дзе БелАЮ Праблемы 
была арганiзавана рабочая секцыя. У вераснi 1998 г. у 
Miнску прайшла мiжнародная канферэнц^гя па выхаван- Неабходна адзначыць мiж шшым i шэраг моман-
ню у духу мiру, у якой прынялi удзел дэлегацыi з Bялi- тау, якiя не спрыялi больш цеснаму развщцю сувязей 
кабрытанii, Румынii, Bенгрыi, Расii, Украiны i Беларусi. РэспублЫ Беларусь з ЮНЕСКА. Bельмi мала шфар-
У межах праекта выдаюцца брашуры па канфлiкталогii: мацыi аб Беларусi паступала у Арганiзацыю, слаба вы-
"Bырашэнне канфлiктау: гульнi i практыкаваннi", "Mа- карыстоУвалiся публiкацыi ЮНЕСКА для прапаганды 
ладыя людзi юруюць канфлiктам", "Bырашэнне канфлi- iмiджу Беларусi праз артыкулы аб навуцы, культуры, 
ктау: трэнiнгi". адукацыi у нашай краше. Не была выкарыстана магчы-
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масць выдаць манаграфи беларускiх аутарау у выда-
вецтве ЮНЕСКА. З другога боку, у сродках масавай 
iнфармацыi Беларусi было вельмi мала iнфармацыi аб 
ЮНЕСКА. 

Да 1994 г. Беларусь не выплачвала рэгулярны узнос 
у Фонд сусветнай спадчыны, таму не магла прэтэнда-
ваць на выбранне у члены Камiтэта па культурнай спад-
чыне i атрымаць экспертную i матэрыяльную дапамогу 
з Фонду i з боку Кампэта. 

У 1995 г. Беларусь узяла на сябе абавязак вып-
лацщь назапашаную запазычанасць у рэгулярны бюд-
жэт аргашзацып шасцю гадавымi выплатамi, аднача-
сова выплачваючы узносы у рэгулярны бюджэт 
ЮНЕСКА, i, як удзельнiца Канвенцыi па ахове сус-
ветнай культурнай i прыроднай спадчыны, у Фонд 
культурнай спадчыны ЮНЕСКА. 

Як адзначалася на пасяджэнн Камiсii Рэспублiкi 
Беларусь па справах ЮНЕСКА 5 лютага 1996 г., "Рэс-
публiка Беларусь, з'яуляючыся адным з найбольш знач-
ных плацельшчыкау, i выплачваючы поунасцю свой 
узнос, магла б разлiчваць на атрыманне ад арганiзацыi 
сродкау, значна пераузыходзячых суму яе узноса. На-
быты вопыт самастойнага, па-за рамкамi СССР, удзелу 
у аргашзацып i напрацаваны рэспублшай за гэты час 
аутарытэт дазваляюць гаварыць аб гэтым з дадатковай 
доляю упэуненасщ [...]. Беларусь заявiла сябе як краша 
з высокiм iнтэлектуальным патэнцыялам, з багатымi 
нацыянальнымi традыцыямi i культурай, здольнай пра-
цаваць з мiравым супольнiцтвам на роуных i прапана-
ваць яму многiя са сваiх дасягненняу" 1 4 . 

Наша краша ва умовах суверэнiтэту здолела закласщ 
i развiць асновы "беларускай школы" супрацоУнiцтва з 
ЮНЕСКА. Беларусь атрымала магчымасць самастой-
на удзельшчаць у важнейшых мiжнародных праграмах 
Аргашзацып, што паклала пачатак значнаму умацаван-

1 ЮНЕСКА заснавана у лютападзе 1945 г. на адбыушайся у Лондане канферэнцыi прадстаунiкоу 44 краш. Статут Арганiзацыi 
Уступiу у сшу год пазней, i 4 лютапада 1946 г. лiчыцца днём стварэння ЮНЕСКА. Аргашзацыя у 2000 г. налiчвала 188 краiн. З ёю 
супрацоунiчалi каля 600 мiжнародных неурадавых аргашзацый, практычна усе спецыялiзаваныя установы ААН. 
2 Палажэнне аб Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА // Збор дэкрэтау, указау Прэзiдэнта i 
пастаноу Урада Рэспублт Беларусь. 1997. № 26-27. 
3 1стомш А. Уклад ЮНЕСКА у развiццё сферы адукацыi // Bышэйшая школа. 1998. № 3-4. С. 7. 
4 Беларусь i ЮНЕСКА: змест супрацоунщтва // Bестник Mинистерства иностранных дел. 1998. № 2. С. 55. 
5 Там жа. С. 56. 
6 Цякучы архiу MЗС. Mатэрыялы Сакратарыята Нацыянальнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па справах ЮНЕСКА. 1998. 
7 Цякучы архiу MЗС. Mатэрыялы Упраулення гуманiтарнага супрацоунiцтва. 1998. Спр. № 11—16. Арк. 85—86. 
8 Там жа. Арк. 86. 
9 Гоголева M. B ожидании высокого гостя // Bеды. 1998. 28 жшуня. С. 2. 
1 0 Цякучы архiу MЗС. Mатэрыялы Сакратарыята Нацыянальнай камiсii Рэспублт Беларусь па справах ЮНЕСКА. 1998. 
1 1 Miхальцова А. Называемся гучна. Робiм... моучкi // Лгтаратура i мастацтва. 1997. 10 студзеня. С. 2; Яюмук У. Пышнага фуршэту 
не прадбачыцца? // Культура. 1998. 21—27 лютага. С. 2—3. 
1 2 Далучэнне да ЮНЕСКА: 1нтэрв'ю в. а. адказнага сакратара Нацыянальнай камiсii Рэспублт Беларусь па справах ЮНЕСКА 
Наталлi Жылевiч карэспандэнту часошса "Спадчына" // Спадчына. 1994. №3. С. 30—31; Шабалш А. Цэнтр Еуропы // Беларусь. 
1996. № 9. С. 5; Бут-Гусаим И. Клубы ЮНЕСКО — за безопасный секс и возрождение белорусского языка // Белорусская деловая 
газета. 1999. 24 декабря. С. 7. 
1 3 Каранкевич А. M., Чижденко О. Н. Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО: проекты и программы // Праблемы выхавання. 
1998. № 2. С. 7—12. 
1 4 Рабочы фонд Сакратарыята Нацыянальнай камiсii Рэспублш Беларусь па справах ЮНЕСКА. Mатэрыялы пасяджэння Камiсii 
05.02.1996 г. 

SUMMARY 
"Belarus in UNESCO: the Effectiveness of Cooperation" (Dmitry Krivoshey) 

The history of our country's participation in UNESCO activities goes back to May 12, 1954. But the actual character 
of the relations between Belarus and this organisation took shape only in the 1990's, when our country was able to pursue 
a completely independent foreign policy in the conditions of sovereignty. Priority in this period was given to such spheres 
of collaboration as education, culture and ecology. 

Cooperation in the field of education was aimed at assisting the reform in the systems of secondary and higher 
education. To implement the reform the country took fruitful efforts in introducing new educational technologies, developing 

ню прысутнасщ крашы у сусветнай культурнай прас-
торы, наладжванню разнастайнага супрацоунщтва з 
развiтымi краiнамi у межах шматбаковых адносш. 

Арганзацыя пастаянна выдзяляла сродга на фшан-
саванне разнастайных праектау, падрыхтаваных бела-
русгам бокам. Гэта дазволша падтрымаць невытворчую 
сферу нашай крашы, якая знаходзшася у неспрыяль-
ных умовах цяжкага эканамiчнага крызку, у пэунай 
ступен дапамагло пераадоленню наступствау аварып на 
ЧАЭС. 

На XXX Генеральнай канферэнцыi ЮНЕСКА, што 
адбылася восенню 1999 г., Беларусь была абрана у Bu-
канаучы савет Арганiзацыi. Дагэтуль наша краша з'яу-
лялася членам савета толью адзiн раз з 1989 па 1993 г. У 
той час (да 1992 г.) дзяржавы-члены быип прадстаулены 
у Bыканаучым савеце у асабiстай якасцi. Членам савета 
быу выбраны акадэмiк, прафесар А. Г. Лабанок. У апошпи 
год нашага членства (1993) у выканаучым савеце прад-
стаунiцтва было дзяржауным, а не асабктым. 

Як бачна, для РэспублЫ Беларусь супрацоунщт-
ва з ЮНЕСКА мае як практычнае, так i палiтычнае зна-
чэнне. У палпычным плане ЮНЕСКА выступае у ролi 
трыбуны для прапаганды дасягненняу беларускай на-
вукi, культуры, адукацыi, таюм чынам фармiруецца ста-
ноучы iмiдж краiны на мiжнароднай арэне. У практич
ным плане, ва умовах распрацоуга нацыянальнай кан-
цэпцыi развщця культуры, правядзення рэформы сярэд-
няй i падрыхтоукi рэформы вышэйшай адукацып, здзяй-
снення мерапрыемствау па захаванню навуковага па-
тэнцыялу, супрацоУнiцтва адкрывае перад установамi 
навукi, культуры i адукацып нашай крашы магчымасщ 
удзелу у мгжнародных iнтэлектуальных абменах для 
далучэння да мгжнароднага вопыту, iнфармацыйных ма-
тэрыялау, экспертнай, тэхнiчнай i шшай дапамогi. 
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new textbooks and manuals, sharing knowledge and experience, establishing UNESCO chairs and participating in the 
international lawmaking. 

Belarus has been actively working within the framework of the set of programmes "Science" at the programme "Man 
and Biosphere" (MAB) which aims at preserving biological diversity. The Belarusian National MAB Committee has been 
successful in this respect. The UNESCO experts consider it one of the most actively working on the earth. 

1996 saw Belarus joining self-financed extrabudgetary project "Chemistry for Life". The Organisation supported 
within its framework our country's proposal on the establishment of a Centre of chemical education in the republic. 
Belarusian academics take part in international cooperation with the UNESCO, mainly in various fields of natural sciences 
and in the implementation of the programme on social sciences (MOST). 

In the period from 1993 to 1997 Belarus was a member of the intergovernmental council of the UNESCO international 
programme on information which allowed to draw the attention of the Organisation to the problems connected with 
introducing computers in education, creating computer networks inside the country, linking up to international networks; 
it also permitted participation in creating Regional information network for the Eastern European countries. 

Belarusian cooperation with the UNESCO in the realm of culture strikes by its diversity. The republic is a member-
state of all UNESCO conventions in this realm, which gives it the right to take part in all events, covered by these 
conventions. 

Thus, the Republic of Belarus took part in UNESCO events commemorating the centenary of the cinema. The work 
under the programmes "Development of Central and Eastern European Countries", Memoria Mundi, the History of Book 
Culture of Podlyasye, Communication and Information continued. 

Belarus was an active participant of the events held by the UN within the framework of the "Culture Development 
Decade" (1988—1997). 

As a member state it received various assistance in developing the projects to preserve national heritage under the 
programme "Culture Development: Heritage and Creativity", in restoration work and human resource development, in 
training and upgrading the skills of art workers and encouraging artistic development in young people. 

It was the collaboration within the framework of the programme "UNESCO — Chernobyl" that has been most 
significant for our country. Under this programme a number of projects was implemented in 1991—1998 with provision 
of rendering various assistance in preserving and enhancing our country's culture. 

On gaining independence Belarus was able for the first time to submit its own proposals, which permitted it to draw 
resources from the UN regular budget. Beginning with 1993 different applications of our country to realise culture 
programmes have been financed, among them: preparation and publication of the lexical atlas of Belarusian dialects, 
holding the international scientific conference "Slavonic Cultures after World War II", the study of Belarusian national 
dress and ornamentation in the Chernobyl area, acquisition of materials for the restoration of the Mir Castle, creating 
computer catalogue database at the National Library and others. 

Mass support for the UNESCO activities is achieved in our country through the work of the Belarusian association 
of the UNESCO Clubs. This public organisation had a membership of 10000 in 1999 and worked in 3 regions, including 
52 clubs from the associated UNESCO educational institutions. At present the Association is implementing 14 projects 
and programmes. In 1997 over 36 000 people took part in the events and actions of the Association in Belarus. 

1991 and 1998 saw the official visits to our country on the invitation of the Government of the Director-general of 
UNESCO Federico Mayor. 

However, cooperation with UNESCO met certain obstacles. The organisation received very little information on 
Belarus, the UNESCO publications were only slightly used to promote the image of Belarus through articles on science, 
culture and education in our country. Advantage was not taken of the possibility to publish monographs of Belarusian 
authors in the UNESCO publishing house. On the other hand, there was very little information on UNESCO in Belarusian 
mass media. There were also certain obstacles connected with the arrears of our country to this Organisation which 
Belarus pledged to repay in 1995. 

At the XXX General Conference of UNESCO, which took place in autumn 1999, Belarus was elected to the Executive 
Board of this Organisation. 

Thus, in the conditions of sovereignty our country managed to lay down and build up the foundations of "the Belarusian 
School" of cooperation with UNESCO. Belarus got the possibility to take an independent part in the most important 
international programmes of UNESCO which laid the groundwork for fostering the international presence in the world 
cultural space, establishing diverse cooperation with the developed countries within the framework of multilateral relations. 
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