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Ад укладальнікаў

Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, 
навукі і культуры (цяпер у яе складзе 193 дзяр-
жавы і 11 асацыяваных членаў). У кастрычніку 
1956 года была створана Міжведамасная 
Камісія БССР па справах ЮНЕСКА. Наша 
краіна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы шматлікіх 
міжнародна-прававых актаў, якія вызначалі 
асноўныя прынцыпы дзейнасці ЮНЕСКА 
і дзяржаў-членаў. Супрацоўніцтва стала разві-
вацца больш інтэнсіўна пасля набыцця Бела-
руссю ў 1991 годзе суверэнітэту. Сёння ў краі-
не актыўна працуе Нацыянальная камісія 
Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА.

Гісторыка-культурная спадчына прыцягвае 
ўсё больш увагі навукоўцаў, журналістаў, 
выдаўцоў, педагогаў, музейных спецыялістаў 
у Беларусі і за яе межамі. З іх удзелам рэалі-
зуюцца шматлікія навукова-даследчыя, выста-
вачныя, выдавецкія і іншыя праекты, якія папуля-
рызуюць сучасныя дасягненні ва ўсім свеце.

Стваральнікі кнігі —  Нацыянальны гістарычны 
музей Рэспублікі Беларусь, выдавецтва «Чаты-
ры чвэрці» пры садзейнічанні кампаніі JTI —   
мелі на мэце засяродзіць увагу чытача на не-
вычэрпных крыніцах гісторыі і культуры Бела-
русі і тых аб’ектах, што ўвайшлі ў Спіс Сусвет-
най спадчыны ЮНЕСКА. Выданне прысвечана 
памяці Уладзіміра Шчаснага, дып ламата, гра-
мадскага дзеяча, пісьменніка, які зрабіў вялікі 
асабісты ўнёсак у адраджэнне і захаванне 
спадчыны для будычыні.

Плённа супрацоўнічаючы з ЮНЕСКА, Бела-
русь удзельнічае ў большасці міжнародных 
праектаў і праграм, спрыяючы тым самым 
умацаванню міру, устойліваму развіццю 
і міжкультурнаму дыялогу.

Першая старонка летапісу адносін паміж 
Беларуссю і ЮНЕСКА датуецца 12 мая 
1954 года, тады Беларуская ССР стала членам 
ЮНЕСКА —  установы ў сістэме Арганізацыі 

…Мы жывём у часы беспрэцэдэнтных палітычных, эканамічных
і экалагічных змяненняў, калі мандат ЮНЕСКА як ніколі актуальны.
І надышоў час забяспечыць, каб ЮНЕСКА была ў стане
ў поўнай меры задаволіць патрэбы XXI стагоддзя.

Асель Уцегенава,
намеснік каардынатара нацыянальных камісій

сектара знешніх сувязей ЮНЕСКА





БЕЛАРУСЬ  
У СПІСЕ  
СУСВЕТНАЙ  
КУЛЬТУРНАЙ  
І ПРЫРОДНАЙ  
СПАДЧЫНЫ  
ЮНЕСКА



Нацыянальны парк 
«Белавежская пушча»  
(1992 год)
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Замкавы  
комплекс «Мір»  
XVI–XX стагоддзяў 
(2000 год)
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Архітэктурны,  
жылы і культурны 
комплекс Радзівілаў 
XVI–XIX стагоддзяў  
у Нясвіжы (2005 год)



29



Пункты 
трансгранічнага 
аб’екта «Геадэзічная 
дуга Струвэ».  
Градуснае 
вымярэнне  
Зямлі (2005 год)
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