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У выдавецтве «Белы Вецер»
пабачыла свет кніга кандыда�
та педагагічных навук, дацэн�
та, загадчыка кафедры да�
паможных гістарычных дыс�
цыплін і методыкі выкладання
гісторыі Беларускага дзяржаў�
нага педагагічнага ўніверсітэ�
та імя Максіма Танка Аляксан�
дра Корзюка «Арганізацыя
краязнаўчай работы пры выву�
чэнні гісторыі Беларусі ў ся�
рэдняй школе». Яна прысвеча�
ная пытанням тэорыі і мето�
дыкі выкарыстання краязнаў�
чага матэрыялу ў адукацыйным
працэсе па гісторыі Беларусі.
Кніга складаецца з трох главаў
і дадаткаў.

У першай главе «Гістарыч�
нае краязнаўства, яго прадмет
і задачы» прыводзяцца пры�
клады змены сэнсавага напаў�
нення паняцця краязнаўства ў
ХХ ст., што аўтар разумее як
«усебаковае вывучэнне пэўнай
тэрыторыі, якое вядзецца на
навуковай аснове». Падрабяз�
на, з апісаннем метадаў, кры�
ніцаў, асноўных формаў арга�
нізацыі, разглядаецца адна з
яго галінаў – гістарычнае края�
знаўства.

Другая глава «Гістарычнае
краязнаўства ў вучэбнай рабо�
це» прысвечаная правядзенню
заняткаў па гісторыі роднага
краю, уключаных у школьную
праграму ў рамках курса
«Гісторыя Беларусі» (заняткі
«Наш край» у 5 – 11 класах) і
факультатываў, а таксама збо�
ру і назапашванню неабходна�
га матэрыялу настаўнікамі
гісторыі.

Трэцяя глава «Гістарычнае
краязнаўства ў пазакласнай
рабоце» раскрывае яго асноў�
ныя формы і накірункі. Акрамя
агульных звестак па арганіза�
цыі гурткоў, вечарынаў, канфе�
рэнцыяў, алімпіядаў, віктары�
наў, выставак, конкурсаў, вы�
пуску газет, напісанні вучнёў�
скіх даследчых працаў, А. Кор�
зюк падрабязна спыняецца на
методыцы экскурсіі, яе пад�
рыхтоўцы, правядзенні і афарм�
ленні пашпарта. Не меней увагі
аўтар надае арганізацыі (у тым
ліку на ўзроўні неабходнай да�
кументацыі) і выкарыстанню
матэрыялаў школьнага музея,
мэтай дзейнасці якога з’яўля�
ецца «стварэнне ўмоў для раз�
віцця асобы вучняў сродкамі
музейнай педагогікі праз ства�
рэнне і развіццё краязнаўчай
экспазіцыі як сродку забес�
пячэння адукацыйнага пра�
цэсу».

Да кожнай главы прыведзе�
ны спіс выкарыстанай літара�
туры, а ў канцы кнігі змешча�
ныя дадзеныя рэкамендава�
най настаўнікам літаратуры па
тэмах «Пытанні тэорыі і мето�
дыкі арганізацыі краязнаўчай
работы ў школе» і «Метадыч�

Для павышэння
навукова�метадычнага
ўзроўню краязнаўчых

пошукаў

Новае выданне

ныя распрацоўкі краязнаўчых
урокаў і пазакласных мерапры�
емстваў».

Трэцюю частку кнігі склада�
юць дадаткі па выкарыстанні
краязнаўчага матэрыялу на
ўроках гісторыі Беларусі. Тут
змешчаныя дыдактычныя сцэ�
нары двух урокаў «Наш край»
па гісторыі Беларусі (6 клас),
сцэнар свята «Нараджэнне
Хрыстова», справаздача аб
правядзенні турыстычна�края�
знаўчай экспедыцыі, выстаўка
«Ордэн у тваёй хаце» ў школь�
ным краязнаўчым музеі, літа�
ратурна�музычная кампазіцыя
«Паданне пра палкаводца».

А. Корзюк метадычна аб�
грунтоўвае патрэбу ў шырокім
выкарыстанні краязнаўчага
матэрыялу на ўроках, што
«спрыяе цэласнаму фарміра�
ванню» ведаў і «садзейнічае
эфектыўнаму засваенню зака�
намернасцяў гістарычнага
развіцця» гісторыі Беларусі ў
маладога пакалення. Важна не
проста абмяжоўвацца паве�
дамленнем на ўроках гатовых
ведаў аб родным краі, але пры�
водзіць прычынна�выніковыя
сувязі мясцовых падзеяў з
гісторыяй Беларусі і стымуля�
ваць творчыя росшукі вучняў,
вынікам якіх у ідэале з’яўляец�
ца краязнаўчае даследаванне.
Гістарычнае краязнаўства мае
важнае значэнне ў выхаванні
любові да роднага краю і сва�
ёй Радзімы.

А. Корзюк канстатуе «неаб�
ходнасць павышэння навуко�
ва�метадычнага ўзроўню края�
знаўчых пошукаў, бо ў мясцо�
вы друк і школьныя музеі трап�
ляюць памылковыя факты і
звесткі».

Кніга змяшчае вялікую коль�
касць метадычных рэкамен�
дацыяў, што будуць карысныя
як маладым, так і вопытным на�
стаўнікам, а таксама усім, ка�
му цікавая гісторыя роднага
края.

Васіль ГЕРАСІМЧЫК,
настаўнік Целяханскай СШ

Івацэвіцкага раёна

Як зазначыў вядучы, су�
стрэча адбылася на сядзібе
ТБМ невыпадкова: імя Л. Ге�
ніюш да нашага часу не рэабі�
літаванае і гэта часта бывае
аргументам супраць таго, каб
ладзіць мерапрыемствы, пры�
свечаныя яе творчасці. Так,
напрыклад, штогод адбываец�
ца ў Зэльве, дзе Геніюшаўскія
чытанні вымушана прахо�
дзяць на вуліцы, каля пом�
ніка паэтцы.

Але не зважаючы на гэты
прыкры факт, геніюшазнаў�
ства як галіна беларускага
літаратуразнаўства набірае
моц. Толькі за апошнія пят�
наццаць гадоў было выдадзе�
на 8 кніг, і не толькі ў Бела�
русі, але і ў Польшчы (а ўсяго
пабачылі свет 17 кніг паэткі).
Апублікавана больш за 1200
яе лістоў. Гэта без уліку кам�
пакт�дыскаў з песнямі на вер�
шы паэткі і запісамі яе го�
ласу.

Вельмі вялікую чытацкую
ўвагу прыцягнула выданне

У Мінску на сядзібе Таварыства беларускай мовы
імя Ф. Скарыны адбылася прэзентацыя новай кнігі,
прысвечанай жыццю і творчасці выдатнай дачкі бе!
ларускага народа, паэткі і дзяячкі Беларускай Народ!
най Рэспублікі Ларысы Антонаўны Геніюш. Новае
выданне пад назвай «Духу магутныя чары: Ларыса
Геніюш ва ўспамінах, лістах, архіўных матэрыялах»
(пра яго нашая газета пісала ў мінулым нумары)
прадставіў укладальнік зборніка, паэт і даследчык
літаратуры Міхась Скобла.

М. Скобла прадстаўляе выданне

Уважлівыя слухачы, удзячныя кнігалюбы

«Ларыса Геніюш. Лісты з
Зэльвы. Эпісталярная спадчы�
на: 1964 – 1983» (серыя «Га�
радзенская бібліятэка»,
2012). І новае выданне, прад�
стаўленае гэтым разам, мож�
на лічыць важным дадаткам
да вобраза Ларысы Антонаўны
і яе «Лістоў з Зэльвы». Нават
па афармленні і каларыстыцы
гэтыя выданні падобныя і вы�
клікаюць жаданне папоўніць
сваю бібліятэку яшчэ адным
унікальным томам.

Як зазначыў укладальнік
кнігі М. Скобла, у кнізе «Духу
магутныя чары…» сабраныя
ўспаміны 47 аўтараў, у тым
ліку Р. Барадуліна, М. Чар�
няўскага, З. Пазьняка, А. Бе�
лакоза, А. Мальдзіса, Д. Бі�
чэль, В. Іпатавай, С. Панізь�
ніка, А. Трусава, А. Марачкі�
на ды іншых знаных дзеячаў
беларускай культуры.

Мастак Аляксей Марачкін
распавёў на сустрэчы пра лёс
сваёй карціны, створанай па�
водле фота паэткі і прысвеча�

най ёй. Гэты твор мусіў быць
набыты для айчыннага музея,
але з прычынаў, згаданых ра�
ней, мастаку было адмоўлена.
Карціна была набытая інша�
земцамі і цяпер упрыгожвае
адну з мастацкіх галерэяў
ФРГ. Вось вам і чарговая іро�
нія лёсу!

М. Скобла падрабязна
спыніўся на цікавостках гэта�
га выдання. Напрыклад, кніга
змяшчае ўспаміны сяброў�
кі Л. Геніюш з вёскі Палаўкі
З. Богдан, якая выткала для
Ларысы Антонаўны 60 (!) са�
матканых дываноў. І паэтка з
гонарам паказвала іх гасцям
на сваё 60�годдзе.

Цікавым і захапляльным
аказаўся лёс артыкула Л. Ге�
ніюш (1971 год) у абарону бе�
ларускай мовы. Тэкст спачат�
ку трапіў да Васіля Быкава, а
пасля на цэлых сорак гадоў
апынуўся ў Ніла Гілевіча, які
прадставіў яго складальніку
для новай кнігі.

Вялікую частку кнігі зай�
мае эпісталярная спадчына –
лісты да Л. Геніюш яе сяброў,
у тым ліку і Зоські Верас, з
якой паэтка сябравала доўгія
гады, якую наведвала ў яе хаце
ў Панарскім лесе пад Вільняй.

М. Скобла распавёў прысут�
ным пра вытокі гэтага сяброў�
ства: вядома, што Л. Геніюш
была сакратаром Беларускай
Народнай Рэспублікі, а Зось�
ка Верас, як нядаўна высвет�
лілася, з’яўлялася сябрам
Рады БНР. Гэтыя асобы ядна�
ла не толькі памяць пра ге�
раізм і адданасць дзеячаў БНР,
але і іх адказнасць за тое, каб
перадаць ідэалы незалежнасці
і дэмакратыі Беларускай На�
роднай Рэспублікі наступным
пакаленням беларусаў.

Завяршаючы прэзента!
цыю, Міхась Скобла зазна!
чыў, што новая кніга ад!
гортвае перад чытачамі но!
выя старонкі жыцця Лары!
сы Геніюш. Але нас чакаюць
яшчэ больш захапляльныя
адкрыцці: свайго часу чакае
вялікі архіў Л. Геніюш, які
выратаваў для будучых па!
каленняў чытачоў выдат!
ны даследчык беларушчыны
прафесар Адам Мальдзіс.

Анатоль МЯЛЬГУЙ,
 фота аўтара

А. Марачкін
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