
ДА 100-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ М.Р. ПЛОТКІНА
Буйны савецкі эканам-географ, падарожнік, даследчык Поўначы, прафесар Майсей 

Рувімавіч Плоткін нарадзіўся 20 траўня 1914 г. у г. Бабруйск. Пасля сканчэння мясцо- 
вай сямігодкі (1929), ён працаваў на Бабруйскім лесакамбінаце ў якасці чорнарабочага, 
рабочага, інструктара ФЗВ, шафёра. Пад час працы на камбінаце, М.Р. Плоткін зрабіў 
два вынаходніцтвы ў галіне фанернай прамысловасці (1933). У 1930-х гг. М.Р. Плоткін 
працаваўінструктарам тэхнапрапаганды, супрацоўнікам НДІ харчпрамаБССР. У 1936 г. 
Майсей Рувімавіч паступіў вучыцца на геафак МДПІ імя А. Горкага. На факультэце 
М.Р. Плоткін арганізаваў студэнцкі навукова-доследны гурток па праблемах геаграфіі 
насельніцтва і на працягу 3-х год кіраваў яго працай.

У 1940 -  1944 гг. М.Р. Плоткін вучыўся ў аспірантуры пры кафедры эканамічнай 
геаграфіі Маскоўскага педінстытута, прымаў удзел у абароне Масквы. Вучобу Май
сей Рувімавіч сумяшчаў з педпрацай настаўніка геаграфіі. У 1943 -  1947 гг. працаваў 
с.н.с. Маскоўскага філіала Арктычнага НДІ Галоўнага Паўночнага Марскога шля
ху, удзельнічаў у трох навуковых экспедыцыях на Поўнач, напісаў (пад кіраўніцтвам 
праф. Р. Кабо) кандыдацкую дысертацыю («Геаграфія насельніцтва і населеныя месцы 
Таймырскай нацыянальная акругі»), Кандыдат геаграфічных навук (1945) М. Плоткін 
у АНДІ займаўся комплексным вывучэннем асобных регіёнаў Поўначы і перспектывамі 
развіцця іх народнай гаспадаркі; быў членам Вучонага савета інстытута.

У 1947 -  1950 гг. М.Р. Плоткін працаваў на Беларусі: загадчык кафедрамі геаграфіі 
Пінскага настаўніцкага інстытута (1947 -  1949), эканамічнай геаграфіі Магілёўскага 
педінстытута (1949 -  1950). У 1950 г. М.Р. Плоткін адкліканы ў Мінск, а затым 
накіраваны на працу ў Алма-Ату. У 1960 -  1980-х гг. Майсей Рувімавіч працаваў да- 
цэнтам, прафесарам на кафедры эканамічнай геаграфіі Маскоўскага педінстытута. 
М.Р. Плоткіна належыць аўтарства болын за 100 навуковых прац і артыкулаў, у т.л. 
некалькі манаграфій, вострадэфіцытных падручнікаў для вну: «Асновы індустрыяльнай 
вытворчасці», «Асновы прамысловай вытворчасці».

І.М . Ш аруха
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