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У Слуц кім цэнт ры дзі ця-

чай твор час ці на ву чэн-

цаў заў сё ды вы хоў ва лі 

на пры кла дах тра ды-

цый най на род най куль-

ту ры, па чуц ці лю бо ві 

да свай го краю. У Год 

ма лой ра дзі мы гэ тая 

ра бо та на бы ла но вае 

гу чан не.

— Дзе ці вы яз джа юць у 

мяс ці ны, дзе жы вуць іх ба бу-

лі, дзя ду лі, дзе на ра дзі лі ся іх 

баць кі. На ўро ках вы яў лен-

ча га мас тац тва яны ма лю-

юць ха ты, пад вор кі, ву лі цы, 

пей за жы, да ра гія сэр цу іх 

бліз кіх. На прак ты цы спа сці-

га юць ха раст во бе ла рус кай 

пры ро ды, пры га жосць ду шы 

сва іх прод каў, іх тра ды цыі 

і по быт, уні каль насць, са-

ма быт насць кож на га кут ка 

Бе ла ру сі. Свае ра бо ты вы-

ха ван цы дэ ман стру юць на 

мі ні-вы стаў ках, — ад зна чае 

ды рэк тар цэнт ра Воль га 

Яра шэ віч.

У ме жах лет ня га азда-

раў лен ня быў за пу шча ны 

пра ект «Ма гія ко даў», за які 

атры ма лі дып лом пер шай 

сту пе ні на рэс пуб лі кан скім 

кон кур се. Сут насць яго ў 

тым, што дзе ці спаз на юць 

сваю кра і ну шля хам вы ка-

ры стан ня QR-ко даў. Асаб-

лі вая ўва га — вы ву чэн ню 

куль тур ных тра ды цый, гіс-

то рыі Случ чы ны.

— У ме жах пра ек та бу-

дзем зна ё міць дзя цей з 

куль тур най спад чы най Слуц-

ка, ву чо ны мі, зна ка мі ты мі 

людзь мі, па чэс ны мі зем-

ля ка мі, — ка жа ме та дыст 

цэнт ра Воль га Шэй ко.

Пра ект стар та ваў у мі ну-

лым го дзе і пра цяг нец ца да 

2020-га. Ён пра ду гледж вае 

са мыя раз на стай ныя ме-

ра пры ем ствы: мас тац кія, 

твор чыя, за баў ляль ныя, вік-

та ры ны, кон кур сы. Су час-

ныя дзе ці амаль з пя лё нак 

ва ло да юць ін тэр нэ там. Та му 

пе да го гі імк нуц ца на кі ра ваць 

іх ін та рэс у па трэб ным кі рун-

ку пры да па мо зе най ноў шых 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

па коль кі звы чай ныя фор мы 

на ву чан ня не ма юць та ко га 

эфек ту. На прык лад, пра вя лі 

QR-вік та ры ну «Тра ды цый-

ныя аб ра да выя стра вы бе-

ла ру саў». З да па мо гай ко даў 

дзе ці вы ву ча лі наз вы на цы я-

наль ных страў, іх рэ цэп ту ру. 

Ад крыц цём для іх ста лі і ве-

ра шча ка, і дзе ру ны.

А пад час ме ра пры ем ства 

«Вус ны парт рэт кня гі ні Случ-

чы ны» вы ха ван цы па зна ё-

мі лі ся з вя до мы мі гіс та рыч-

ны мі асо ба мі — Анас та сі яй 

Слуц кай і Са фі яй Слуц кай. 

Філь м з да ку мен таль ны мі 

свед чан ня мі аб за ступ ні цах 

зям лі Слуц кай вель мі ўсіх 

ура зіў. Вік та ры на пра хо дзі-

ла ў ін тэр ак тыў най фор ме. 

Гіс та рыч ная шоу-прэ зен та-

цыя аб ра да ва га свя та Па-

кро вы зноў жа ад бы ла ся з 

вы ка ры стан нем су час ных 

тэх на ло гій.

Пра ект пра цяг ва ец ца, 

на пе ра дзе шмат ці ка ва га і 

па зна валь на га.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Твор чы па тэн цы ял сва іх чы та-

чоў рас кры ла за гад чы ца біб-

лі я тэ кі-фі лі яла № 3 Грод на Іна 

Сот ні ка ва. Яна скон чы ла кур сы

па вы ра бе аў тар скай ляль кі 

і вы ра шы ла знай сці ама та раў 

ся род сва іх чы та чоў. І гэ та 

ўда ло ся. Так на ба зе біб лі я тэ кі 

па чаў дзей ні чаць клуб «Га ра-

дзен ская ляль ка», яко му сё-

ле та споў ні ла ся пяць га доў.

Пля цоў ка для хо бі
Сю ды мо жа прый сці кож ны, 

хто хо ча тва рыць. Ама та ры ляль кі 

ўпэў не ны: ка лі ча ла век не ўмее, 

але вель мі жадае, у яго ўсё атры-

ма ец ца. Мо жа, не шэ дэўр, але гэ та 

бу дзе твор. Вар та толь кі ўзяць у 

ру кі па лі мер ную глі ну. Зараз ама-

тар скі клуб «Га ра дзен ская ляль ка» 

аб' яд ноў вае больш за 30 жан чын.

— Біб лі я тэ ка — гэ та не толь кі 

мес ца, дзе за хоў ва юц ца кні гі, яна 

мо жа быць і куль тур ным цэнтрам, 

твор чай пля цоў кай, ку ды пры-

хо дзяць га ра джа не, каб ка рыс-

на і ці ка ва пра вес ці свой воль ны 

час, — раз ва жае Іна Сот ні ка ва.

У біб лі я тэ цы-фі лі яле № 3 Грод-

на пра цуе не толь кі клуб. Тут ство-

ра ны адзі ны ў Грод не му зей аў тар-

скай ляль кі. Перш чым рас ка заць 

аб экс па на тах, за гад чы ца біб лі я-

тэ кі ро біць эк скурс у тэх на ло гію. 

Аказ ва ец ца, у кож на га май стра 

ёсць свае ню ан сы.

— Тут прад стаў ле ны ляль кі з 

па лі мер най глі ны, якія ро бяц ца 

ўруч ную. Твар, ру кі, но гі ле пяц ца 

і за ма цоў ва юц ца на про ва лач ным 

кар ка се, ту ла ва ро біц ца з сін тэ по ну 

аль бо ін шых тка нін, — рас каз вае 

су раз моў ні ца. — Я, на прык лад, 

у ад роз нен ні ад ін шых, за пя каю 

ад ра зу не ўвесь вы раб, а па част-

ках, а по тым за ма цоў ваю кож ную 

дэ таль на кар ка се. Пас ля гэ та га 

ства ра ец ца воб раз, ма лю ец ца 

твар, ро бяц ца ва ла сы, адзен не, 

ак се су а ры. Працэс ня хут кі. Не-

ка то рым зда ец ца, што ты неш-

та зля піў, адзеў з та го, што ёсць 

— і ляль ка га то ва. А да кож на га 

воб ра за пад бі ра ец ца ад па вед-

 нае адзен не: гэ та і ка рун кі, і лён, і 

шоўк, і стуж кі, гу зі кі... З не ка то ры мі 

ляль ка мі мож на і не каль кі ме ся цаў 

пра важ дац ца.

Ар га ні за та ры лі чаць важ ным 

пры цяг нуць сю ды тых, хто ад чу вае 

ў са бе твор чы па тэн цы ял, але не 

ве дае, дзе яго мож на рэа лі за ваць. 

Тут га то вы пад тры маць на віч коў.

— У нас да вя раль ныя ад но сі ны, 

мы дзе ля гэ та га і збі ра ем ся, каб 

дзя ліц ца, — ка жа член клу ба Іры на 

Ва раб' ё ва.

Гран-пры ў кон кур се 
Мак сі ма Баг да но ві ча

У му зеі са бра на больш за сот ню 

ўні каль ных экс па на таў, якія зроб-

ле ны ру ка мі чы та чоў-ама та раў. 

Звяр тае на ся бе ўва гу дзяў чы на-

алень з вель мі га лі нас ты мі ра га-

мі. Аказ ва ец ца, та кім аў тар гэ тай 

ра бо ты ўба чы ла сім вал Грод на — 

але ня свя то га Гу бер та. Жы вё ла, 

па за дум цы май стра, пе ра тва ры-

ла ся ў пры го жую дзяў чы ну, якая 

вы сту пае ахоў ні цай ста ра жыт на га 

го ра да.

З каз кі «Алі са ў кра і не цу даў» 

сы шоў да нас сім па тыч ны Ка пя-

люш нік. У воб ра зе пра ду ма ны ўсе 

дэ та лі — ску ра ныя бо ты, ка пя люш, 

ша ра ва ры. Усё хоць і мі ні я цюр нае, 

але вель мі па доб нае.

Вось зна ка мі ты і не паў тор ны 

Чар лі Чап лін — яго вы ка на ла бы-

лая мед сяст ра, якая ня даў на ста ла 

чле нам клу ба.

— Ле тась мы ра бі лі кам па зі цыю 

пра Мак сі ма Баг да но ві ча і ўзя лі 

Гран-пры на аб лас ным фес ты ва лі 

кні гі. Атры ма лі ку фар для пік ні ка. 

Па куль мы пры ста са ва лі яго пад 

пад стаў ку для на ша га ля леч на га 

до мі ка, а ле там, ду маю, ён нам 

спатрэбіцца: бу дзем вы бі рац ца на 

пры ро ду з чле на мі на ша га клу ба, — 

бу дуе пла ны Іна Сот ні ка ва.

Без умоў на, ад ным з яск ра вых 

экс па на таў му зея мож на на зваць 

пер са на жа вя до ма га філь ма «Ава-

тар».

— Не ка то рыя ро бяць тэ дзі-мі-

шак з тэк сты лю, — рас казвае Іна 

Сот ні ка ва. — Іх асаб лі васць — дыс-

ка вае за ма ца ван не, што да зва ляе 

ру хац ца га ла ве і ру кам. Тут свае 

тэх на ло гіі ў на біў цы, гэ та, як пра-

ві ла, пі ла він не. Пра цэс вы ра бу пра-

ца ём кі, і каш ту юць яны ня ма ла. У 

нас кошт не вы со кі — 30—40 руб-

лёў, не ка то рыя май стры пра да юць 

за 70—80 руб лёў.

Ама тар скі клуб не ста віць мэ тай 

за раб ляць гро шы. Член скія ўнёс кі 

і май стар-кла сы па тра бу юць мі ні-

маль ных за трат. Му зей ныя збо ры 

так са ма не вя лі кія — ад 50 ка пе ек 

да 1 руб ля. Між тым клуб ар га ні зуе 

даб ра чын ныя вы стаў кі, збор срод -

каў ідзе ў тым лі ку для да па мо гі 

бяз до мным жы вё лам.

Ляль кі пры цяг ва юць
Ня даў на клуб атры маў за-

каз вы ка наць ся мей ную па ру ва 

ўтуль най аб ста ноў цы. Іна з Іры най 

прад ста ві лі гас па да роў у рэ спек та-

бель ным вы гля дзе. Ён — у фра ку, 

ка пе лю шы і пенс нэ, яна — у доў гай 

су кен цы і ка пе лю шы з вэ лю мам. 

Абое ся дзяць у па коі, дзе рас па-

ле ны ка мін. Аў та ры не то яць, што 

ім пры ем на бы ло зай мац ца гэ тай 

ра бо тай, хоць да лё ка не ўсё іш ло 

глад ка. Тое, што атры ма ла ся, за-

да во лі ла гас па да роў.

— Па-пер шае, гэ та экс клю зіў. 

І ка лі ты ро біш ней кі воб раз, ты пра 

яго ду ма еш, вы нош ва еш, уклад ва-

еш неш та і са свай го ха рак та ру і 

сва іх уяў лен няў аб пры га жос ці, — 

упэў не на Іры на Ва раб' ё ва.

Ста но вяц ца па пу ляр ны мі вы-

стаў кі ля лек. Іры на Ва раб' ё ва рас-

ка за ла, што не так даў но па бы ва ла 

ў Чэ хіі і вы пад ко ва тра пі ла на та кую 

вы стаў ку ў Пра зе. Там ака за ла ся 

прад стаў ні ца Бе ла ру сі са сва і мі ра-

бо та мі, што вель мі ўзра да ва ла гро-

дзен ку. Між на род ныя вы стаў кі пра-

хо дзяць і ў на шай кра і не. Ляль ка 

на пра ця гу ста год дзяў не страч вае 

сва ёй ма гіч най сі лы і па-ра ней ша-

му пры цяг вае да ся бе.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та аў та ра.

МАЙ СТЭР НЯ СЯ РОД КНІГ
Аў тар ская ляль ка 
за ха пі ла чы та чоў

 гро дзен скай біб лі я тэ кі

 У тэ му
 Му зей ляль кі створаны на ба зе Ін дур ска га цэнт ра куль-

ту ры Гро дзен ска га ра ё на, дзе ўжо не каль кі га доў ла дзяць 

брэн да вае свя та. У ля леч най экс па зі цыі прад стаў ле ны экс-

па на ты роз на га пры зна чэн ня, тэх ні кі і тэр мі ну вы ка нан ня, 

а ў ства рэн ні му зея маг лі пры няць удзел усе, хто па жа даў. 

Са бра на ка ля 300 экс па на таў.

Мін шчы на ўні каль наяМін шчы на ўні каль ная СПАД ЧЫ НА ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ

За ня ткі з юны мі мас та ка мі пра во дзіць пе да гог Але на ЧЫ ЖЫК.

Та кая за ма лёў ка з вяс ко ва га жыц ця 
воб раз на рас каз вае пра ма лую Ра дзі му.


