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Summary
The conclusion that Yakub Kolas works reflect a 

deep culturalogical discourse included such ar aspect of 
culturalogie as the socialization is grounded in this article.

Fundamental tenets of the education and upbringing 
theory, incarnated in Y.Kolas works that had entered in a 
modern model of the socialization are marked in the arti-
cle.

Y. Kolas viewson the role of art and literature on 
education al and upbrinying process are analyzed in the 
article.
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В.М. Жа ры ка ва,
ас пі рант ка фед ры куль ту ра ло гіі БДУ КіМ

ІНФАРМАЦЫЙНА-ВЕДАВАЯКУЛЬТУРА–ІМПЕРАТЫЎ
СУЧАСНАЙЭПОХІ

Ад ной з най важ ней шых асаб лі вас цей 
су час на га гра мад ства з’яў ля ец ца ўступ-

лен не ча ла вец тва ў якас на но вую фа зу свай го 
раз віц ця, якая ат ры ма ла пэў ную наз ву – гра-
мад ства ве даў. У вы ні ку ана лі тыч на га аг ля ду 
лі та ра ту ры ўяў ля ец ца маг чы мым кан ста та-
ваць до сыць пра цяг лую эва лю цыю кан цэп-
цыі гра мад ства ве даў, якую не аб ход на раз гля-
даць у ад ным шэ ра гу з та кі мі ха рак та рыс ты-
ка мі су час най са цы я ды на мі кі, як «пос тін дус тры-
яль нае гра мад ства» (Д. Бэл), «ін фар ма цый нае 
гра мад ства» (Й. Ма су да і інш.), «пос тэ ка на міч-
нае гра мад ства» (В. Іна зем цаў), «сет ка вае» 
(М. Кас тэльс) і інш. Ін фар ма цыя і ве ды ста но-
вяц ца га лоў ным рэ сур сам раз віц ця гра мад ства 
ве даў, па коль кі пе ра во дзяць яго ў но вую плос-
касць раз віц ця – іна ва цый ную. Су час ная эпо ха 
не маг ла не стаць іна ва цый най. Гэ та з’яві ла ся 
вы ні кам вы бу хо ва га раз віц ця на ву кі з нас туп-
ным рос там пра ктыч на га пры мя нен ня на ву ко-
вых да сяг нен няў, камп’юта ры за цы яй усіх ві даў 
ча ла ве чай дзей нас ці. Ін фар ма цый ныя пра цэ сы 
нас толь кі ак тыў ныя, што пад па рад коў ва юць 
са бе тра ды цый ныя эле мен ты куль ту ры, перш 
за ўсё, кар ды наль на змя ня ю чы тра ды цый ную 

сіс тэ му ка му ні ка цыі. У адзі ным ін фар ма цый-
ным рэ чы шчы ад бы ва ец ца змеш ван не роз ных 
ві даў ін фар ма цыі, ты паў ве даў, спо са баў ка му-
ні ка цый на га ўза е ма дзе ян ня, у вы ні ку ча го з’яў-
ля юц ца но выя. Су час ныя дыс ку сіі аб ве дах і 
са цы яль ных тран сфар ма цы ях з асаб лі вай ак ту-
аль нас цю вы но сяць на па ра дак дня пы тан не 
аб са цы я куль тур ным ста ту се кан цэп цыі гра-
мад ства ве даў, тым больш, што яно амаль не 
рас пра ца ва на ў ай чын най на ву цы. Роз ныя 
ас пек ты да дзе на га пы тан ня раз гля да лі ся ў пра-
цах та кіх на ву коў цаў, як А.А. Ла за рэ віч, С. Сцё-
пін, С.В. Ла пі на, П. Дру кер, М. Кас тэльс, Ф. Уэб-
стэр і інш. 

Мэ та на ша га дас ле да ван ня – сфар му ля-
ваць кан цэп цыю ін фар ма цый на-ве да вай куль-
ту ры, выз на чыць яе мес ца і ро лю ў са цы я куль-
тур ным раз віц ці су час на га гра мад ства, вы лу-
чыць ас ноў ныя ры сы. 

Сфе ра на ву кі цес на звя за на з аду ка цы яй, 
та му мэ таз год ным уяў ля ец ца вес ці га вор ку аб 
на ву ко ва-аду ка цый най пра сто ры. Ужо не каль кі 
дзе ся ці год дзяў у све це іс нуе і плён на раз ві ва-
ец ца кан цэп цыя аду ка цыі, ары ен та ва ная на 
кам пе тэн тнасць, якую ра зу ме юць як ін тэ лек-
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ту аль ны і асо бас на-абу моў ле ны во пыт са цы-
яль на-пра фе сій най жыц ця дзей нас ці ча ла-
ве ка, за сна ва ны на ве дах. У 1996 г. ЮНЕС КА 
сфар му ля ва ла ко ла кам пе тэн тнас ці як жа да ны 
вы нік аду ка цыі. У дак ла дзе між на род най ка мі-
сіі па аду ка цыі для ХХI ст. «Аду ка цыя: сха-
ва ны скарб» сфар му ля ва ны ча ты ры най важ-
ней шыя пас ту ла ты, на якіх грун ту ец ца аду ка-
цыя: на ву чыц ца спаз на ваць, на ву чыц ца ра біць, 
на ву чыц ца жыць ра зам, на ву чыц ца жыць, – і 
гэ тым фак тыч на вы дзе ле ны ба за выя ві ды кам-
пе тэнт нас ці [1, c. 37]. Су час ны спе цы я ліст па ві-
нен ва ло даць дас тат ко вай коль кас цю раз нас-
тай ных пра фе сій ных на вы каў і ўмен няў, быць 
ма біль ным, здоль ным да пас та ян на га пра фе-
сій на га са маў дас ка на лен ня, аб наў лен ня сва-
іх аса біс тых рэ сур саў, на бы ва ю чы ўсё но выя 
ве ды і во пыт для та го, каб мак сі маль на хут ка 
рэ а га ваць на роз ныя тран сфар ма цыі і іна ва цыі 
су час на га све ту, ра зу мець ін шых лю дзей, ін шыя 
куль ту ры, быць здоль ным да ды я ло гу. Пры нцып 
та ле ран тнас ці неабходна зрабіць да мі ну ю чым у 
на ву ко ва-аду ка цый най пра сто ры, і, перш за ўсё, 
у ад но сі нах па між роз ны мі суб’ек та мі на ву ко ва-
аду ка цый на га пра цэ су. Гэ тыя ад но сі ны вы бу-
доў ваюц ца ў плос кас ці «ста рэй шы і ма лод шы 
ка ле га», ка лі ва ўмо вах гра мад ства ве даў усе 
па ка лен ні ву чац ца адзін у ад на го. 

Аме ры кан ская дас лед чы ца М. Мід, звяз ва-
ю чы ха рак тар між па ка лен ных ад но сін з тэм пам 
гра мад ска га раз віц ця і па ну ю чым ты пам ся мей-
най ар га ні за цыі, вы лу чае тры ты пы куль ту ры:

 y пос тфі гу ра тыў ная куль ту ра, ка лі дзе ці 
ву чац ца, перш за ўсё, у сва іх па пя рэд ні каў, 
пе ра ва жа ла ў пат ры яр халь ным, тра ды цый-
ным гра мад стве, шмат у чым ары ен та ва-
ным на во пыт па пя рэд ніх па ка лен няў. Та кая 
куль ту ра ў ас ноў ным ха рак та ры зуе ар ха іч-
ныя гра мад ствы і не вя лі кія рэ лі гій ныя ці ідэа -
ла гіч ныя ан кла вы;

 y кан фі гу ра тыў ная куль ту ра, свай го кштал ту 
гіс та рыч на пра меж ка вая куль ту ра, ка лі дзе ці 
і да рос лыя ў пра цэ се паз нан ня, на ву чан ня 
ары ен ту юц ца пе ра важ на на ад на год каў 
(су час ні каў), ха рак тэр на для ча су пас ко ра-
на га раз віц ця гра мад ства, што ро біць во пыт 
па пя рэд ніх па ка лен няў не дас тат ко вым;

 y прэ фі гу ра тыў ная куль ту ра, дзе ста рэй-
шыя не толь кі на ву ча юць дзя цей, але і са мі 
ву чац ца ў іх. У наш час тэмп раз віц ця стаў 
нас толь кі хут кім, што мі ну лы во пыт ста но-
віц ца не толь кі не дас тат ко вым, але час та 
на ват пе ра шка джае сме лым і нес тан дар-
тным па ды хо дам да но вых ака ліч нас цей. 
Прэ фі гу ра тыў ная куль ту ра ары ен ту ец ца, 
га лоў ным чы нам, на бу ду чы ню. Не толь кі 
мо ла дзь ву чыц ца ў ста рэй шых, але і ста рэй-
шыя больш пры слу хоў ва юц ца да мер ка ван-
няў мо ла дзі, якая ўсё час цей па чы нае ад хі-
ляць іх во пыт як неп ры дат ны да су час ных 

умоў. У ас но ве кан цэп цыі М. Мід зак ла дзе на 
дум ка аб за леж нас ці між па ка лен ных ад но-
сін ад тэм паў на ву ко ва-тэх ніч на га і са цы яль-
на га раз віц ця. Тран сля цыя куль ту ры ўклю-
чае ў ся бе не толь кі ін фар ма цый ны па ток 
ад да рос лых да дзя цей, але і ма ла дзёж-
ную ін тэр прэ та цыю су час най сі ту а цыі, якая 
ўплы вае на ста рэй шае па ка лен не [4, c. 45]. 
У су час ным гра мад стве ве даў, у якім яны 

ста лі ас но ват вор най каш тоў нас най адзін кай 
ак ту аль най куль ту ры, пе ра асэн соў ва юц ца ўсе 
ас пек ты раз нас тай най ча ла ве чай дзей нас ці. 
У адзі ным ін фар ма цый ным па то ку ад бы ва ец ца 
змеш ван не роз ных ві даў ін фар ма цыі, ты паў 
ве даў, спо са баў ка му ні ка цый на га ўза е ма дзе-
ян ня. Та кім чынам, у пра цяг ты па ло гіі М. Мід і з 
улі кам рэ а лій су час на га гра мад ства пра ва мер-
ным з’яў ля ец ца вы лу чэн не но ва га ты пу са цы-
я куль тур на га ўза е ма дзе ян ня, пра па на ва на га 
бе ла рус кім на ву коў цам, пра фе са рам С.В. Ла пі-
най, – эк стра фі гу ра тыў най куль ту ры. Тут усе 
ад на ча со ва ву чац ца адзін у ад на го ва ўмо вах 
по шу ку ад ка заў на пас та ян на ўзні ка ю чыя но выя 
вык лі кі ча су [3, c. 36]. 

Эк стра фі гу ра тыў ная куль ту ра і ад па вед ны 
ёй тып уза е ма дзе ян ня ад люс троў ва юць су час-
ную ін фар ма цый ную эпо ху, у якой ас но вай раз-
віц ця з’яў ля юц ца тэх на ло гіі выт вор час ці ве даў. 
У пры ват нас ці, эк ран ныя і сет ка выя тэх на ло гіі, 
да якіх мо ла дзь асаб лі ва ўспры маль ная, за да-
юць та кі вы со кі тэмп аб наў лен ня ве даў, што 
ў мно гіх сфе рах ча ла ве чай дзей нас ці ма ла-
дое па ка лен не аказ ва ец ца больш дас вед ча-
ным, чым ста рэй шае. Сён ня ўзрос та вая іе рар-
хія сас ту пае мес ца дзе яз доль най кам пе тэн-
цыі, і лад жыц ця ста рэй ша га па ка лен ня ўжо 
не да мі нуе над ма лод шым. Тут жа ўдак лад нім, 
што пры мя ня ю чы кан цэп цыю М. Мід да ана-
лі зу іна ва цый на га гра мад ства, яго ды фе рэн-
цы я цыю мож на пра во дзіць не толь кі па ўзрос-
та вых ка гор тах (па ка лен нях), але і па са цы яль-
ных гру пах (пра фе сій ных, эка на міч ных і інш), 
ма ю чы на ўва зе сте пень іх удзе лу ў іна ва цый-
ным пра цэ се.

У су час ных умо вах сту пень эфек тыў най 
ук лю ча нас ці ча ла ве ка ў ін фар ма цый нае гра-
мад ства выз на ча ец ца яго ін тэ лек ту аль нас цю – 
шы ро кі мі ве да мі і глы бо кім ра зу мен нем пра цэ-
саў, якія гэ тыя ве ды ад люс троў ва юць. Шко лы 
і ўні вер сі тэ ты аку му лю юць і раз мяр коў ва юць 
ін фар ма цыю – но выя ве ды, ства ра ю чы тым 
са мым каг ні тыў нае ася род дзе, дзе цыр ку лю юць 
па доб ныя ве ды, і лю дзей – яго нось бі таў. Уз ні-
кае но вы тып куль ту ры, які ад па вя дае ін фар ма-
цый на му гра мад ству, які мы пра па ну ем выз на-
чыць як ін фар ма цый на-ве да вая куль ту ра. Гэ ты 
від куль ту ры зна хо дзіц ца ў ста дыі свай го за ра-
джэн ня, прад стаў ля ю чы са бой сво е а саб лі вы 
лан цу жок, што звяз вае ін фар ма цый ную куль-
ту ру і куль ту ру гра мад ства ве даў. Уяў ля ец ца 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2011. № 2 Куль ту ра ло гiя94 95

маг чы мым вы лу чыць та кія яго ха рак та рыс ты кі, 
як:

 y глы бо кія спе цы яль ныя ве ды па сва ёй пра-
фе сіі (на ўзроў ні эк спер та). Па ме ры раз-
віц ця ін фар ма цый на га гра мад ства бу дзе 
ўзмац няц ца тэн дэн цыя скі ра ва нас ці аду ка-
цыі ў бок да лей шай спе цы я лі за цыі. Ад нак, 
каб паз бег нуць пад рых тоў кі ін фар ма цый на-
ад на мер ных лю дзей, не аб ход на спе цы яль-
ную пра бле му вы ра шаць не толь кі глы бо ка, 
але і шы ро ка, фар мі ра ваць умен не мыс ліць 
стра тэ гіч на. Пры гэ тым вар та ўліч ваць, каб 
шы ры ня яе вы ву чэн ня дак лад на выз на ча-
ла ся са цы яль най знач нас цю; 

 y шы ро кая дас вед ча насць у га лі не гу ма ні тар-
ных і пры ро даз наў ча на ву ко вых ве даў, што 
даз ва ляе сфар мі ра ваць ін тэг ра тыў ны пог-
ляд на свет і знай сці сваё мес ца ў ім, умець 
ра біць вы бар на ка рысць кам фор тна га іс на-
ван ня і асо бас на га рос ту. Та кі ча ла век па ві-
нен мець роз на ба ко выя ве ды ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій і моў, ва ло даць спо са ба мі іх 
пам на жэн ня, умець аца ніць зна чэн не роз-
ных ві даў пра ктыч най дзей нас ці, каб ся род 
мнос тва аль тэр на тыў знай сці най больш 
ап ты маль нае ра шэн не; 

 y усё боль шае ўка ра нен не пры нцы паў ды я-
ла гіз му ў на ву ко ва-аду ка цый нае ася род дзе. 
Сут насць та ко га па ды хо ду ў тым, што ас но-
вай з’яў ля ец ца вы ка рыс тан не сак ра тыч на га 
ды я ло гу, але ажыц цяў ля е ма га ў су поль-
нас ці дас лед чы каў, кож ны з якіх мае маг чы-
масць сва бод на вы каз ваць сваё мер ка ван не 
ў да чы нен ні да пы тан няў, якія аб мяр коў ва-
юц ца. Сва бод ная дыс ку сія, тым не менш, 
на кі роў ва ец ца і рэ гу лю ец ца нас таў ні кам, які 
так са ма га то вы пры зна ваць свае па мыл кі, 
роў на як і лю бы ін шы ўдзель нік ка му ні ка цыі. 
Асаб лі васць та ко га ды я ло гу ў тым, што ўпор 
ро біц ца не на зас ва ен ні ўсё боль ша га аб’ё му 
ін фар ма цыі, а на вы яў лен ні сут нас ных су вя-
зей вы ву ча е мых з’яў. Гэ та ста но віц ца ўмо-
вай по шу ку ўдзель ні ка мі дыс ку сіі но вых сэн-
саў, умо вай са мак ры ты кі і пе ра тва рэн ня яе ў 
са ма рэф лек сію. У та кіх умо вах ад бы ва ец ца 
ста наў лен не ін ды ві да як асо бы, якая не про-
ста паў та рае, але і раз ві вае во пыт нас таў ні ка 
ці ін шы куль тур ны во пыт; 

 y ус та ноў ка на іна ва цыі. У ад но сі нах да 
на ву ко ва-аду ка цый най пра сто ры іна ва-
цыі вы зна ча юц ца як вы нік дзей нас ці ін ды-
ві да або ка лек ты ву, рэ а лі за ва ны ў выг ля дзе 
но ва га прад укту, пад якім ра зу ме ец ца або 
ўве дзе ны ў ста тус рэ чы та вар, або тэх на ло-
гія (на ву ко ва-тэх ніч ная, са цы яль на-гу ма ні-
тар ная), або пас лу га;

 y гіб ры ды за ва ны ха рак тар су час ных куль тур: 
змеш ван не аў тах тон ных тра ды цый з су час-
ны мі фор ма мі са цы яль на га і куль тур на га 
жыц ця, гэ та зна чыць, сво е а саб лі вая «му та-

цыя», ха рак тэр ная, перш за ўсё, для пе ры я-
 ду тран зі тыў ных (пе ра ход ных) гра мад стваў. 
Гэ та свай го кштал ту кроп ка бі фур ка цыі, 
якая ад кры вае роз ныя маг чы мас ці да лей-
ша га раз віц ця і роз ныя эва лю цый ныя пер-
спек ты вы, ка лі з ха о су вы рас тае па ра дак; 

 y ак тыў нае раз віц цё сет ка вых ка му ні ка цый. 
Сён ня ў знач най сту пе ні сфар мі ра ваў ся сет-
ка вы ха рак тар сус вет най са цы я куль тур най 
пра сто ры. Ін тэр нэт-ка му ні ка цыя апас род-
ку ец ца і абу моў лі ва ец ца сет кай элек трон-
ных ка му ні ка цый. «Ні лю дзі, ні асоб ныя ві ды 
дзей нас ці не зні ка юць; зні кае іх струк тур нае 
зна чэн не, якое пе ра хо дзіць у нез на ё мую 
ра ней ло гі ку ме та сет кі...» [2, с. 22]. З раз віц-
цём ін тэр нэт-тэх на ло гій ка му ні ка цыя ста но-
віц ца ўсё больш апас род ка ва най. Усё менш 
мес ца зас та ец ца для не пас рэд най мі жа са-
бо вай ка му ні ка цыі. 
Тут не аб ход на звяр нуц ца да та ко га па няц ця 

як «сет ка вае». Яно бы ло рас пра ца ва на ка над-
скім дас лед чы кам са цы ё ла гам Б. Вэл ма нам 
у кан цэп цыі «го ра да-сет кі» яшчэ ў 1973 г., а ў 
90-х гг. ат ры ма ла да лей шае раз віц цё ў пра цах 
ні дэр лан дска га са цы ё ла га Яна ван Дэй ка і аме-
ры кан ска га ву чо на га М. Кас тэль са. Яны ўла-
ві лі зме ны ў ін сты ту а лі за цыі су час ных гра мад-
стваў – раз бу рэн не іе рар хіч ных ас ноў і фар мі-
ра ван не но вай, сет ка вай струк ту ры. 

М. Кас тэльс дае выз на чэн не і ра зу мен не сет-
кі як мнос тва ўза е маз вя за ных вуз лоў, гэ та зна-
чыць кро пак, у якіх ад бы ва ец ца ўза ем нае пе ра-
ся чэн не пет ляў. Сет ка мае пе ра ва гу над іе рар-
хіч на ар га ні за ва ны мі мар фа ла гіч ны мі су вя зя мі, 
па коль кі гэ та най больш ру хо мая фор ма ар га-
ні за цыі, якая ва ло дае вы со кай сту пен ню адап-
тыў нас ці. 

Ін фар ма цый на-ве да вая куль ту ра ўяў ляе 
са бой сво е а саб лі вую раз на від насць сет кі, якая 
ста но віц ца ўсё больш аб’ём най, зас та ю чы ся пры 
гэ тым ін тэ рак тыў най. Га лі на куль ту ры як аб’ект 
каш тоў нас на-нар ма тыў най сфе ры і роз на га 
кштал ту дзей нас ці так са ма ўяў ляе са бой раз-
на від насць ру хо май сет кі. Пры чым га вор ка ідзе 
не аб пэў най уні фі ка ва най пра сто ры гла баль най 
куль ту ры, а аб знач най сту пе ні ды вер сі фі ка цыі 
кож на га адзін ка ва га ла каль на га ўтва рэн ня, якое 
мае свае спе цы фіч ныя сег мен ты і аў ды то рыі, 
што мож на наз ваць «роз на век тар нас цю». 

У гэ тых умо вах узмац ня юц ца су мес ныя дзе-
ян ні ты па ла гіч на бліз кіх куль тур, што, у сваю 
чар гу, дас тат ко ва наг ляд на вы яў ля ец ца ў на ву-
ко ва-аду ка цый най пра сто ры Бе ла ру сі і Ра сіі, 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на, Бе ла ру сі і Ка зах-
ста на і інш. Вы ка рыс тоў ва ец ца тра ды цый ная 
пра кты ка ака дэ міч най ка му ні ка цыі – ста жы-
роў кі, на ву ко выя аб ме ны, тэ ма тыч ныя кан фе-
рэн цыі. Так, нап рык лад, з 2008 г. бы ло іні цы я-
ва на пра вя дзен не Ка зах стан ска-Бе ла рус ка га 
фо ру му пісь мен ні каў і куль ту ро ла гаў «Куль тур-
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ная спад чы на ў ды я ло гу тра ды цый». У 2009 г. 
ад быў ся II Між на род ны на ву ко ва-пра ктыч ны 
фо рум «Ка зах стан–Бе ла русь: во пыт гу ма ні тар-
на га суп ра цоў ніц тва і за ха ван ня між на цы я наль-
най ста біль нас ці» і ў 2010 г. – III фо рум куль ту-
ро ла гаў Ка зах ста на і Бе ла ру сі «Між на цы я наль-
ная зго да: да вер, тра ды цыі, тран спа рэн тнасць 
і та ле ран тнасць». Фо ру мы пра хо дзяць на ба зе 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры 
і мас тац тваў, які з’яў ля ец ца вя ду чым на ву ко ва-
аду ка цый ным цэн трам пад рых тоў кі куль ту ра ла-
гіч ных кад раў. Цэн траль ны мі пы тан ня мі на ву ко-
ва-пра ктыч ных кан фе рэн цый з’яў ля юц ца вы ву-
чэн не пра блем за ха ван ня між на цы я наль най 
ста біль нас ці і гу ма ні тар на га суп ра цоў ніц тва, 
між дзяр жаў ных ад но сін. Удзел у фо ру мах пры-
ма юць на ву коў цы роз ных спе цы яль нас цей – 
куль ту ро ла гі, фі ло са фы, са цы ё ла гі, гіс то ры кі, 
пе да го гі – тэ а рэ ты кі і пра кты кі. Гу ма ні тар нае 
суп ра цоў ніц тва ўзмац ня ец ца і ў су вя зі з ак ты ві-
за цы яй ін тэг ра цый ных пра цэ саў на пос тса вец-
кай пра сто ры. Па вы ні ках на ву ко ва-пра ктыч ных 
кан фе рэн цый вы да юц ца ма тэ ры я лы на па пя ро-
вых нось бі тах. 

Усё боль шую ак ту аль насць на бы ва юць 
ін тэр нэт-кан фе рэн цыі. Яны з’яў ля юц ца элек-
трон най пра екцы яй звы чай ных кан фе рэн цый. 
Ад роз нен нем з’яў ля ец ца вя лі кі ахоп аў ды то рыі, 
мес ца пра вя дзен ня і тэх ніч ная скла до вая. Яны 
мо гуць пра во дзіц ца ў роз ных фор мах, на прык-
лад, скайп-кан фе рэн цыі, Wiki-кан фе рэн цыі/
се мі на ры, Friendfeed-кан фе рэн цыі/се мі на ры, 
ін тэг ра ва ныя, ка лі вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя 
ася род дзі і сэр ві сы (нап рык лад, wiki і бло гі, wiki 
і скайп). Пры гэ тым аба вяз ко ва па він ны быць 
эк спер ты з лі ку ву чо ных і спе цы я ліс таў-пра к-
ты каў, якім мож на за даць пы тан ні і ат ры маць 
ад каз з пер шых вус наў. Пра во дзіць ін тэр нэт-
кан фе рэн цыі мож на ў не каль кі эта паў: 

 y ка рыс таль ні кі ін тэр нэ та да сы ла юць пы тан ні 
па тэ ме кан фе рэн цыі на элек трон ны ад рас 
з пер са наль ных элек трон ных ад ра соў або 
за паў ня юць ад па вед ную фор му на пар та ле; 

 y пы тан ні пе ра да юц ца ўдзель ні кам кан фе-
рэн цыі для пад рых тоў кі. У выз на ча ны дзень 
яны сус тра ка юц ца ў за ле для кан фе рэн цыі і 
аб мяр коў ва юць пра бле ма ты ку, дыс ку ту юць; 

 y ма тэ ры я лы кан фе рэн цыі пуб лі ку юц ца на 
ад па вед ным пар та ле.
Маг чы мы і ін шыя спо са бы пра вя дзен ня 

ін тэр нэт-кан фе рэн цый, гэ та зна чыць толь кі 
ў вір ту аль най пра сто ры, ка лі аб мер ка ван не 
кож на га дак ла да ажыц цяў ля ец ца ў скайп-ча-
тах, бло гах, агуль ных да ку мен тах Google або ў 
рэ жы ме оn-line.

На ву ко выя ка му ні ка цыі ў та кіх умо вах ста-
но вяц ца больш плён ны мі, спры я юць на быц цю 
но вых ве даў, умен ню вес ці ды я лог, слу хаць, 
ра зу мець і па ва жаць па зі цыю ін ша га. Пра цу ю чы 

ў по лі ад ноль ка вай пра бле ма ты кі, але з улі кам 
кан крэт на-гіс та рыч ных рэ а лій сва ёй кра і ны, 
фар мі ру ец ца на ву ко вая куль ту ра ла гіч ная шко-
ла, ук лад у раз віц цё якой па він ны ўно сіць прад-
стаў ні кі ўсіх на ву ко вых па ка лен няў: ад сту дэн-
таў, ма гіс тран таў, ас пі ран таў да вя до мых ву чо-
ных. 

Адзначым, што ак ту аль ным уяў ля ец ца 
вы лу чэн не та ко га ты пу са цы я куль тур на га ўза-
е ма дзе ян ня, які най больш дак лад на ад па вя-
дае рэ а лі ям су час на га гра мад ства – ін фа ма-
цый на-ве да вай куль ту ры. Гэ ты тып куль ту ры 
мае ха рак тэр ныя ры сы, якія эк стра па лю юц ца 
на су час ны лад жыц ця як на ла каль ным, так і 
на гла баль ным уз роў нях. На да дзе ным эта-
пе ў на ву ко ва-аду ка цый най пра сто ры Бе ла-
ру сі па чы на юць вы ма лёў вац ца кон ту ры но вай, 
ін фар ма цый на-ве да вай куль ту ры, якая ўяў ляе 
ін тэг раль нае па няц це і з’я ву, што ўваб ра ла ў 
ся бе ўсе свае па пя рэд нія фор мы, уз ба га ці ла ся 
но вым змес там, пад ня ла ся на якас на ін шы 
ўзро вень – іна ва цый ны.

Такім чынам, ва ўмо вах раз віц ця ін фар ма-
цый на-ве да вай куль ту ры ха це ла ся б вы ка заць 
па жа дан не аб пра вя дзен ні на ву ко вых ін тэр-
нэт-кан фе рэн цый у на шай кра і не з пры цяг нен-
нем спе цы я ліс таў, якія пра цу юць у між дыс цып-
лі нар ным по лі дас ле да ван няў, у тым лі ку ма ла-
дых на ву коў цаў, якія ак тыў на вы ка рыс тоў ва ць 
су час ныя тэх на ло гіі. 
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Summary
The article is about innovative development of a 

modern society. All aspects of diverse human acti-
vity are reinterpreted. In a uniform information stream 
there is a mixture of various types of information, types 
of knowledge, ways of communication interaction. As a 
result we can see new types and forms of culture. Thus, 
there is a new type of sociocultural interaction corre-
sponding to a modern society, which we define as infor-
mational-knowledge culture. This kind of culture is on 
the stage of its genesis, representing an original bin-
ding thread between informational culture and culture of 
the knowledge society. The basic characteristics of the 
given type of culture are formulated, recommendations 
about more effective communication of representatives 
in various scientific fields are made.

Пас ту піў у рэ дак цыю 10.03.2011 г.
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