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Пы тан ні, як за ха ваць гэ та ба гац це для 

на шчад каў, што з ім ра біць сён ня і як па-

паў няць спіс но вы мі аб' ек та мі, раз гля да лі ся 

пад час кан фе рэн цыі «Пра ва на спад чы ну і 

Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш-

тоў нас цяў: вы клі кі і ра шэн ні». Кан фе рэн цыя 

са бра ла больш за 50 удзель ні каў з роз ных 

кут коў Бе ла ру сі, ся род якіх бы лі спе цы я-

ліс ты Мі ніс тэр ства куль ту ры і мяс цо вых 

ор га наў ула ды, ар хі тэк та ры-рэ стаў ра та ры, 

су пра цоў ні кі На цы я наль най ака дэ міі на вук, 

бе ла рус кіх і за меж ных уні вер сі тэ таў, ра бот-

ні кі му зе яў і прад стаў ні кі гра мад скіх ар га-

ні за цый і ад мыс лоў цы ў га лі не за ха ван ня 

спад чы ны.

Пад час дак ла даў і дыс ку сій вы свет лі ла ся, 

што ўсім ёсць што пра па на ваць і за пы таць 

у ін шых удзель ні каў на на ступ ныя год-паў-

та ра. На прык лад, ад ра зу ж бы ла агу ча на 

па трэ ба ў пра вя дзен ні се мі на раў або лек-

цый па пра цэ ду ры пад рых тоў кі пра па ноў 

для ўклю чэн ня ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-

куль тур ных каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. Больш 

да ступ ная кан суль та цый ная пад трым ка 

гра ма дзян, ін фар ма цый ныя, ме та дыч ныя 

і аду ка цый ныя ма тэ ры я лы для не пра фе сія -

на лаў — ула даль ні каў спад чы ны і гра ма-

дзян — ства ра юць фронт ра бот для асоб-

ных і су мес ных на ма ган няў як Мі ніс тэр ства 

куль ту ры,так і про філь ных НДА.

Дру гім вы клі кам, які па тра буе адэ кват-

на га і твор ча га ад ка зу, асаб лі ва з бо ку гра-

мад ска га, крэ а тыў на га і ІТ-сек та раў, з'яў ля-

ец ца рас пра цоў ка ін стру мен таў для ўдзе лу 

гра мад скас ці: ан лайн-плат фор маў «га ра чых 

лі ній» і раз віц ця прак ты кі гра мад скіх слу-

хан няў у цэ лым.

І на рэш це, спе цы я ліс ты сыш лі ся ў дум цы, 

што важ най кан крэт най за да чай для ўдзе лу 

гра ма дзян ва ўпраў лен ні спад чы най ужо на 

2021 год па він на стаць пад рых тоў ка дак-

ла да Бе ла ру сі аб ажыц цяў лен ні Кан вен цыі 

ЮНЕС КА 2003 го да аб ахо ве не ма тэ ры яль-

най куль тур най спад чы ны. Для гэ та га ма ні-

то рын гу спат рэ біц ца ўцяг ван не гра мад скіх 

ар га ні за цый, ак тыў ных гра ма дзян, экс пер-

таў і ін шых за ці каў ле ных ба коў.

Тэ ма вы пус куТэ ма вы пус ку

Па няц це «гіс то ры ка-куль тур ныя каш-

тоў нас ці» ў бе ла рус кім за ка на даў стве 

ўпер шы ню бы ло ўве дзе на ў 1992 го-

дзе, а праз два га ды за ма ца ва на ў 

Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Але не трэ ба за бы вац ца, што яшчэ 

і за са вец кім ча сам вя лі ся ахоў ныя 

спі сы, аб' ек ты з якіх пра цяг ва юць збе-

ра гац ца ў не за леж най Бе ла ру сі.

Най больш шы ро ка ў Дзяр жаў ным спі-

се прад стаў ле ны пом ні кі ар хеа ло гіі 

(на сён ня яны скла да юць 40 %), ар хі-

тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва (32 %), 

гіс то рыі (22 %), пом ні кі мас тац тва, 

ру хо мыя пом ні кі і не ма тэ ры яль ныя 

каш тоў нас ці ад па вед на «на бра лі» па 

1-3 пра цэн ты.

Не бу дзем за бы вац ца, што іс ну юць і 

цэ лыя комп лек сы, узя тыя пад ахо ву. 

Для пры кла ду, у гіс та рыч ных цэнт рах 

мо жа зна хо дзіц ца па не каль кі сот няў 

аб' ек таў спад чы ны.

Ня гле дзя чы на тое, што ахоў нае за-

ка на даў ства ў су ве рэн най Бе ла ру сі 

дзей ні чае ўжо ка ля трыц ца ці га доў, 

яшчэ і сён ня іс ну юць праб ле мы, звя-

за ныя з яго ра зу мен нем.

«Са мае вя лі кае пы тан не, якое су стра ка-

ец ца ся род да след чы каў, на ву коў цаў, гэ та 

не ра зу мен не прад ме та ахо вы, — за ўва жыў 

кан суль тант ад дзе ла ар га ні за цыі ахо вы 

і ўлі ку гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-

нас цяў Мі ніс тэр ства куль ту ры Ге надзь 

ХО ДАР. — Ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

аб куль ту ры гэ ты прад мет вель мі доб ра 

рэ гу лю ец ца, і гэ та да ты чыц ца ме на ві та гіс-

то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў, але ёсць 

і прос та куль тур ныя каш тоў нас ці і аб' ек ты 

без ста ту су — на огул уся куль тур ная спад-

чы на, яе коль касць, на ват не пад да ец ца 

пад лі ку: гэ та міль ё ны аб' ек таў (пом ні кі пры-

ро ды, ар хеа ла гіч ныя аб' ек ты, ар тэ фак ты, 

му зей ныя фон ды і г. д.)». На ту раль на, у 

Дзяр жаў ны спіс не маг чы ма ўклю чыць ад-

ра зу ўсё, у яго трап ля юць са мыя ад мет ныя, 

знач ныя аб' ек ты, якія свед чаць пра раз-

віц цё і зда быт кі на ша га на ро да і мо гуць у 

тым лі ку быць ці ка выя ама та рам гіс то рыі і 

куль ту ры з ін шых кра ін све ту.

За апош нія га ды Дзярж спіс па поў ніў ся 

57 аб' ек та мі — пом ні ка мі ар хі тэк ту ры, гіс-

то рыі, ру хо мы мі пом ні ка мі (у тым лі ку ад шу-

ка ны мі скар ба мі). Так са ма пад ахо ву ўзя ты 

32 не ма тэ ры яль на-куль тур ныя каш тоў нас ці. 

Усе гэ тыя пра па но вы бы лі пад рых та ва ны 

дзяр жаў ны мі ор га на мі або дзяр жаў ны мі 

ўста но ва мі. Але не трэ ба за бы вац ца на тую 

да па мо гу, якую ў фар мі ра ван ні Дзярж  спіса 

мо гуць аказ ваць гра мад скія аб' яд нан ні, са-

ю зы і ін шыя ня ўра да выя ар га ні за цыі. Яшчэ 

ў па чат ку 2000-х яны пры ма лі больш ак-

тыў ны ўдзел у спра ве па ўлі ку спад чы ны. 

Ге надзь Хо дар упэў не ны, што пры чы най 

та му мо жа быць не да стат ко вая пра ва вая 

аду ка ва насць за ці каў ле ных ад нос на пы тан-

няў пад рых тоў кі пра па ноў аб на дан ні куль-

тур ным каш тоў нас цям ахоў на га ста ту су.

На са мрэч, лю бая асо ба мо жа па даць 

пра па но ву аб на дан ні ста ту су і пер ша па-

чат ко ва на кі ра ваць яе ў аб лас ны вы кан-

кам, пры якім ство ра ны аб лас ныя са ве ты 

па пы тан нях ахо вы гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны. Яны ўпаў на ва жа ныя як раз гля-

даць пра па но ву, так і на да ваць ста ту сы. 

Ка лі ста тус ка тэ го рыі больш знач ны за рэ-

гі я наль ны, абл вы кан кам на кі роў вае та кую 

пра па но ву ў Мі ніс тэр ства куль ту ры.

За апош нія га ды 41 аб' ек ту ста тус на да-

дзе ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры, і 16 — абл-

вы кан ка ма мі.

Каш тоў насць, якая пра па ну ец ца для на-

дан ня ста ту су, мо жа быць вы лу ча на тры-

ма спо са ба мі: з лі ку вы яў ле ных вы пад ко ва 

(на прык лад, з 2017 го да бы ло зной дзе на 

два скар бы), з лі ку вы яў ле ных пра фе сій на 

(з та кі мі пра па но ва мі, як пра ві ла, пра цу-

юць спе цы я ліс ты, ву чо ныя), ці не абы яка-

выя асо бы жа да юць ад даць боль шую ўва гу 

ра ней вя до ма му аб' ек ту, які па куль не ўзя-

ты пад ахо ву.

Са мы ж важ ны этап у пад рых тоў цы 

аб' ек та да на дан ня ста ту су — гэ та на ву ко-

вая апра цоў ка і мас тац кая ацэн ка. На жаль, 

сён ня мно гія гэ тым аль бо грэ бу юць аль бо 

не ўме юць ра біць (са праў ды, трэ ба яшчэ 

ве даць, як за фі са ваць ад мет ныя вар тас ці 

аб' ек та, тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі, па даць 

гіс то рыю фар мі ра ван ня аб' ек та). Але што 

пе ра шка джае звяр нуц ца па да па мо гу да 

на ву ко вых і пра ект ных ар га ні за цый?

Па шы рэн не пра ва вой аду ка ва нас ці ў га-

лі не ахо вы спад чы ны да зво ліць гра мад ству 

больш ак тыў на да лу чац ца да спра вы па 

за ха ван ні зда быт каў на шых прод каў. Усё ж 

пры рас тан не спі са — вель мі эфек тыў ны 

ме ха нізм ахо вы спад чы ны.

РАС ШУК ВА ЮЦ ЦА 
АК ТЫ ВІС ТЫ,
або Па ра ды ад Мін куль та

Сён ня для та го, каб да ве-

дац ца, якія аб' ек ты спад чы-

ны зна хо дзяц ца пад ахо вай 

дзяр жа вы, мож на прос та 

вы ка рыс таць га джэ ты.

Дзяр жаў ны спіс гіс то ры-

ка-куль тур ных каш тоў нас-

цяў  у сва бод ным до сту пе 

раз ме шча ны на сай це Мі-

ніс тэр ства куль ту ры, а так-

са ма ў ін фар ма цый на-пра-

ва вой сіс тэ ме «Банк да ных 

«Эта лон».

А ў хут кім ча се за пра цуе 

но вы по шу ка вы сайт, які 

да па мо жа са ры ен та ваць 

ка рыс таль ні ка. Ад шу каць 

аб' ект з Дзярж спі са гіс то ры-

ка-куль тур ных каш тоў нас-

цяў мож на бу дзе па роз ных 

кры тэ ры ях: на прык лад, па 

шыф ры, на да дзе най аб' ек ту 

ка тэ го рыі, па мес цы зна хо-

джан ня.

«Дзяр жаў ны спіс — гэ та 

не прос та пе ра лік, гэ та ас-

но ва дзяр жаў най па лі ты кі ў 

га лі не ахо вы спад чы ны», — 

упэў не ны ар хі тэк тар-рэ-

стаў ра тар і ўлас на аў тар 

кан цэп цыі Дзярж спі са 

Дзміт рый БУБ НОЎ СКІ. 

Ён зга даў, што пер шая ўні-

каль ная сіс тэ ма кла сі фі ка-

цыі бы ла пры ду ма на яшчэ 

ў ча сы Пер шай су свет най 

вай ны, згод на з ёй аб' ек-

ты спад чы ны па дзя ля лі ся 

на на ўмыс ныя (сю ды ад но-

сяц ца тры ум фаль ныя ар кі, 

абел іс кі, ме ма ры я лы — ка-

ра цей, усе тыя пом ні кі, якія 

лю дзі ства ра лі як на па мін 

пра пэў ныя гіс та рыч ныя па-

дзеі) і не на ўмыс ныя — усё, 

што слу жы ла для звы чай-

ных па трэб ча ла ве ка, але 

по тым з-за рэд кас ці ці вы-

дат на га мас тац ка га ці тэх-

ніч на га ўва саб лен ня ста ла 

лі чыц ца гіс та рыч ны мі каш-

тоў нас ця мі. У дру гую гру пу 

мож на ад нес ці най леп шыя 

ўзо ры дой лід ства — куль-

та ва га, аба рон ча га, гра ма-

дзян ска га, а так са ма тво ры 

мас тац тва і тэх ні кі, тэх на-

ло гіі. Зда ва ла ся, б да во лі 

зра зу ме лая кла сі фі ка цыя, 

але на за ка на даў чым уз роў-

ні сён ня ёй не ка рыс та ец ца 

ні ад на з кра ін. Больш за 

тое, па ды хо ды да вы зна чэн-

ня і асэн са ван ня спад чы ны 

з кож ным го дам ус клад ня-

юц ца.

Пры ня тая ў Бе ла ру сі 

сіс тэ ма ты за цыя, на дум-

ку Дзміт рыя Буб ноў ска га, 

па тра буе ўдас ка на лен ня. 

Гіс то ры ка-куль тур ныя каш-

тоў нас ці на столь кі раз на-

стай ныя, ма юць роз ныя ха-

рак та рыс ты кі, па-роз на му 

мо гуць вы ка рыс тоў вац ца, 

што пры ду маць агуль ныя 

пра ві лы для кож най з іх не 

маг чы ма.

Дзяр жаў ная па лі ты ка па 

ахо ве гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны скі ра ва на на 

тое, каб як ма га даў жэй за-

ха ваць аб' ек ты, але ці ўсе? 

На прык лад, аб' ек ты ар хеа-

ло гіі пад час да сле да ван-

няў мо гуць быць зні шча ны. 

Іх да гля да юць да пэў на га 

ча су, ахоў ва юць, каб ні хто 

не па шко дзіў гэ тыя кры ні-

цы-схо ві шчы ін фар ма цыі 

па гіс то рыі. Але яшчэ ў са-

вец кім за ка на даў стве бы ло 

пра ві ла, што ар хеа ла гіч ныя 

аб' ек ты мо гуць зды мац ца з 

улі ку і вы клю чац ца са спі са 

каш тоў нас цяў пас ля поў на-

га іх да сле да ван ня.

У той жа час эле мен-

ты аба рон чых ва лоў, вы яў 

так са ма ма юць пэў ную ці ка-

васць і вар ты та го, каб быць 

за ха ва ны мі ў Дзяр жаў ным 

спі се. Сён ня пры сіс тэ ма ты-

за цыі трэ ба ўліч ваць та кія 

не ма тэ ры яль ныя не ру хо-

мыя аб' ек ты, як ланд шафт-

ныя, бо ва ўсім све це гэ та му 

ад да ец ца ўва га. І на да лей, 

асаб лі ва з раз віц цём ту-

рыз му, бу дзе ўсё час цей 

уз ды мац ца пы тан не, як 

па сту паць з лан шафт ны мі 

аб' ек та мі і што лепш: за ха-

ваць пры го жыя края ві ды, 

якія свед чаць пра су мес-

ную твор часць ча ла ве ка і 

пры ро ды, аль бо да зво ліць 

ар хе о ла гам да сле да ваць, 

якія сак рэ ты за ха ва ныя ў 

куль тур ным плас це.

Уз рас тае ак ту аль насць 

но вых па ды хо даў да спад-

чы ны, у пры ват нас ці ад но сін 

да пры ста са ван ня яе ў су-

час ным жыц ці, што вы клі кае 

шэ раг пы тан няў. На ту раль-

на, ні хто не за дум ва ец ца, 

як прак тыч на вы ка рыс таць, 

на прык лад, ма ну мент Пе ра-

мо гі ў Мін ску і ні хто не бу дзе 

грэць ва ду над Веч ным аг-

нём, але ёсць шэ раг аб' ек-

таў, якія не змо гуць вы жыць, 

ка лі не бу дуць слу жыць лю-

дзям. Не аб ход на пра ду маць, 

на коль кі да пу шчаль ныя мо-

гуць быць зме ны пры іх вы-

ка ры стан ні.

НАМ ЗА СТА ЛА СЯ 
СПАД ЧЫ НА

ВЫ ЛУ ЧЫЦЬ, АСЭН СА ВАЦЬ, ЗА ХА ВАЦЬ!

У 1992 го дзе ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь, ад ной з пер шых на пост са-

вец кай пра сто ры, быў пры ня ты за кон 

аб ахо ве гіс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны, і ме на ві та з гэ та га ча су па чы на-

ец ца ўлік най больш знач ных аб' ек таў, 

якія «рас па вя да юць» пра зда быт кі на-

ша га на ро да на роз ных гіс та рыч ных 

эта пах. Ка лі ў 1993 го дзе Дзяр жаў ны 

спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-

нас цяў на ліч ваў уся го толь кі два аб'-

ек ты (уро чы шча Ку ра па ты і бу ды нак 

№ 35 па ву лі цы Ма я коў ска га ў го ра-

дзе Мін ску), то ў па чат ку 2020 го да ён 

скла даў ся ўжо амаль з шасці ты сяч 

аб' ек таў, якія зна хо дзяц ца пад ахо вай 

дзяр жа вы. І пра цэс пра цяг ва ец ца.

 Ёсць пы тан не Ёсць пы тан не

ПРАБ ЛЕ МА ВЫ БА РУ:
ін фар ма цыя ці ланд шафт?
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Ін тэр нэт у да па мо гу
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