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За ня ткі па гіс то рыі з вы ка ры стан нем 

ін тэр ак тыў ных тэх на ло гій ад бы лі ся 

ў ва ен на-гіс та рыч ным комп лек се «Мін скі 

ўма ца ва ны ра ён», што ў Дзяр жын скім ра ё не. 

Сю ды пры еха лі на ву чэн цы Мінск ага аб лас но га 

ка дэц ка га ву чы лі шча, су пра цоў ні кі Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ар хі ва кі на фо та фо на да ку мен таў, 

пісь мен ні кі.

Пра ма ла вя до мыя фак ты па чат ку Дру гой 

су свет най вай ны расказалі ў дак ла дах стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік Дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны На тал ля 

Обу ха ва, ма лод шы на ву ко вы су пра цоў нік 

Да р'я Лям бо віч, за гад чы ца аддзела Беларускага 

дзяржаўнага ар хі ва кі на фо та фо на да ку мен-

таў Тац ця на Рах мань ко. Прад стаў ні кі Мінск ага 

аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Свят ла на Бы ка ва і Ула дзі мір Ца ну нін 

па зна ё мі лі са сва і мі тво ра мі і пе рад алі 

ў па да ру нак му зею но выя кні гі.

Тэ ры то рыя комп лек су «Мін скі ўма ца ва ны ра ён» 

уяў ляе са бой маш таб ную му зей ную экс па зі цыю 

з ад ноў ле ны мі бу дын ка мі пе рад ва ен най за ста вы, 

мыт ні, ако па мі, вы стаў кай та га час най ба я вой 

тэх ні кі. Усё гэ та ста ла най леп шым фо нам для 

пра ве дзе ных тут квэс таў «За ход няя гра ні ца», 

«Зброя Пе ра мо гі», «Юны па гра ніч нік». Каб 

пе ра не сці ся на во сем дзе ся ці год дзяў на зад, 

удзель ні кам да стат ко ва бы ло на вес ці свае 

смарт фо ны на QR-ко ды гуль ні.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ,

Дзяр жын скі ра ён
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