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Што пе ра шка джае 
зра біць му зей 
з «ап тэ кі»?

Пы тан не, як той ка заў, 
на за сып ку. Ап тэ ка, ка лі хто 
яшчэ не ў кур се, аў тэн тыч-
ны бу ды нак у па сёл ку Глу-
ша Баб руй ска га ра ё на, дзе 
пэў ны час жы ла сям'я Ада-
мо ві чаў, дзе зна хо дзі ла ся 
пар ты зан скае пад пол ле, дзе 
ад бы ва лі ся па дзеі, апі са ныя 
ў ды ло гіі «Пар ты за ны» (ра-
ма ны «Вай на пад стрэ ха мі» і 
«Сы ны ідуць у бой»). Ме на ві та 
на рэ кан струк цыю гэ та га бу-
дын ка пад му зей і збі ра юц ца 
гро шы. Со рам на пры знац ца, 
але за мі ну лы год, юбі лей ны, 
да рэ чы, для Але ся Ада мо-
ві ча, су ма на даб ра чын ным 
ра хун ку, дзе аку му лю юц ца 
срод кі на бу ду чы му зей, не 
па вя лі чы ла ся. На сён ня гэ та 
11 850 руб лёў. Гро шай не да-
стат ко ва, але, уліч ва ю чы, што 
іх бо лей не ста но віц ца, трэ ба 
вы ра шаць, што з імі ра біць. 
Гэ та пы тан не і бы ло га лоў ным 
на па рад ку дня на зі раль на га 
са ве та, па ся джэн не яко га ад-
бы ло ся ў Баб руй скім рай вы-
кан ка ме. На га да ем, яго ўзна-
чаль вае на мес нік стар шы ні 
Баб руй ска га рай вы кан ка ма 
Тац ця на Ва ран ко. У скла дзе 
ка мі сіі прад стаў ні кі аб лас ной 
і ра ён най ула ды, му зей ныя 
ра бот ні кі, гіс то ры кі, жур на-
ліс ты — уся го адзі нац цаць 
ча ла век. На гэ ты раз пры сут-
ні ча лі во сем.

Тац ця на Ва ран ко пра па на-
ва ла не каль кі ва ры ян таў вы-
ра шэн ня пы тан ня. Пер шы — 
не ад кла да ю чы спра ву на доў-
га, аб' явіць элект рон ныя тар гі 
і на кі ра ваць гро шы на вы раб 
ад па вед най да ку мен та цыі. 
«Хто за явіц ца на гэ тыя срод-
кі, не вя до ма, бо гро шай не да-
стат ко ва», — ад зна чы ла пры 
гэ тым стар шы ня на зі раль на га 
са ве та. Дру гі ва ры янт, які яна 
пра па на ва ла, — ар га ні за ваць 

му зей у Глу шан скім сель скім 
До ме куль ту ры, а сам бу ды нак 
ап тэ кі раз гля даць як экс па нат 
гэ та га му зея. «За ха ваць вон-
ка вую аў тэн тыч насць бу дын-
ка, уклю чыць яго ў эк скур сій-
ную пра гра му, а на са бра ныя 
гро шы зра біць яго кан сер ва-
цыю». Трэ ці ва ры янт — пе ра-
даць бу ды нак, дзе пла ну ец ца 
зра біць му зей, якой-не будзь 
гра мад скай ар га ні за цыі. Ёй 
пра вес ці на леж ныя ра бо ты 
бу дзе тан ней, чым дзярж-
струк ту ры.

Бу ды нак 
як экс па нат

Удзель ні кі па ся джэн ня аб-
мер ка ва лі плю сы і мі ну сы ўсіх 
ва ры ян таў. А за ад но пра ана-
лі за ва лі, на чым мож на сэ ка-
но міць. Бу ды нак пад му зей 
мае па ва жа ны ўзрост і ўжо 
ка ля 20 га доў пус туе. Спе-
цы я ліс ты ві зу аль на ацэнь ва-
юць яго знос на 70—80%. Але 
дак лад ную ліч бу мо жа даць 
толь кі пра ект на-каш та рыс-
ная да ку мен та цыя. Знай сці 
ах вот ных зра біць яе, умоў на 
ка жу чы, за шэсць ты сяч до-
ла раў скла да на, але, да пус-
ка юць спе цы я ліс ты, маг чы-
ма. «Ёсць не вя лі кія пра ект-

ныя ар га ні за цыі, якія ма юць 

сер ты фі ка цыю на трэцюю 

сту пень ад каз нас ці. І гэ ты бу-

ды нак як раз для іх», — удак-

лад няе стар шы ня Бе ла рус ка-

га доб ра ах вот на га та ва рыст-

ва ахо вы пом ні каў гіс то рыі і 

куль ту ры Ан тон Аста по віч. 

На яго дум ку, да ку мен та цыю 

трэ ба ра біць на ват пры ця пе-

раш нім, на жаль, не вель мі 

спры яль ным ста но ві шчы з 

ах вя ра ван ня мі. Бо, ар гу мен-

туе ён, без гэ та га нель га бу-

дзе раз ліч ваць на да лей шую 
да па мо гу з бо ку спон са раў і 
прэ тэн да ваць на між на род-
ныя гран ты. З ім згод ны і ды-
рэк тар Дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра-
ту ры Дзміт рый Яц ке віч. Але, 

за ўва жа юць спе цы я ліс ты, 

па слу гі пра ек тан таў бу дуць 

тан ней шыя, ка лі ра ён ныя 

ўла ды спа чат ку рас пра цу-

юць тэх за дан не. Яшчэ ад-

на за ка вы ка ў тым, што для 

та го, каб аб' явіць тэн дар, 

рай вы кан кам па ві нен вы зна-

чыц ца са ста ту сам бу дын ка. 

Па куль гэ та бы лая ап тэ ка і 

ста тус му зея рай вы кан кам 

не мо жа яму на даць. Па-пер-

шае, ня ма кры ні цы фі нан са-

ван ня з бюд жэ ту, па-дру гое, 
ства рэн не му зея ад ра зу раз-
гля да ла ся як спра ва даб ра-
чын ная — за спон сар скія 

срод кі. Ус клад няе сі ту а цыю 
і тое, што раз лі ко вы ра ху нак 
мэ та на кі ра ва ны — «Для вы-
ра бу пра ект на-каш та рыс най 
да ку мен та цыі і рэ кан струк-
цыі бу дын ка ў па сёл ку Глу ша 
пад му зей Але ся Ада мо ві ча». 
Інакш ка жу чы, рэ кан струк-
цыя «бы лой ап тэ кі» там не 
пра ду гле джа на. І та кіх юры-
дыч ных тон ка сцяў, якія ма-
ру дзяць пра цэс, ха пае.

З ва ры ян там, каб бу ды нак 
ча со ва зра біць не му зе ем, а 
толь кі яго экс па на там, так са-
ма ёсць пы тан ні. Па сло вах 
Тац ця ны Ва ран ко, зра біць 
ра монт «экс па на та» ў ад роз-
нен не ад «му зея» мож на і без 
пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі. «І са бра ных гро шай 
на гэ та ха пі ла б», — ка жа яна. 
Але гэ та зна чыць, што ад му-
зей ных экс па зі цый у са мім бу-
дын ку да вя дзец ца ад мо віц ца. 
Дзміт рый Яц ке віч лі чыць, што 
ле пей бу дын ку бы лой ап тэ кі 
на даць ста тус фі лі яла ра ён-
на га му зея, а па куль бу дзе іс ці 
яго ра монт, зра біць ча со вую 
экс па зі цыю ў сель скім До ме 
куль ту ры — для пад тры ман ня 
ці ка вас ці да асо бы Ада мо ві-
ча і за ха ван ня па мя ці аб ім. 
Спе цы я ліст за не па ко е ны тым, 
што «за кан сер ва ва ны» бу ды-
нак бы лой ап тэ кі за ха ваць не 
атры ма ец ца. «Лю бая кан сер-
ва цыя драў ля най па бу до вы 
пры во дзіць да та го, што яна 
бу дзе па сту по ва раз бу рац-
ца», — пад крэс ліў ён.

Ва ры янт з пе ра да чай бу-
дын ка ней кай гра мад скай 
ар га ні за цыі ўдзель ні кі па-
ся джэн ня па лі чы лі перс пек-
тыў ным. Да та го ж, згод на з 
пунк там 5 Ука за Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 4 лі-
пе ня 2012 го да № 294 «Аб 
па рад ку рас па ра джэн ня 
дзяр жаў най ма ё мас цю», ма-
ё масць, якая вы ка рыс тоў ва-
ец ца ма ла эфек тыў на, мож-
на пе ра да ваць бяз вы плат на. 
Ра ён ныя ўла ды на гад ва юць, 
што з бу дын кам ар га ні за цыя 
атры мае і са бра ныя гро шы 
на яго рэ кан струк цыю. Так 
што ах вот ныя зра біць доб рую 
спра ву мо гуць звяр тац ца.

Экс па зі цыя 
на элект рон най 
ста рон цы

У вы ні ку па ся джэн ня бы ло 
пры ня тае ра шэн не аб ства-
рэн ні ра бо чай гру пы па збо-
ры экс па на таў для бу ду ча га 
му зея і скла дан ні іх апі сан ня. 
Мяс цо выя ўла ды іні цы я ва лі 
зра біць на сай це Баб руй ска-
га рай вы кан ка ма вір ту аль-
ную ста рон ку, пры све ча ную 
сла ву та му зем ля ку. Там жа 
мож на бу дзе пра са чыць за 
збо рам экс па на таў для бу ду-
ча га му зея і на ват паў дзель-
ні чаць у гэ тай спра ве.

— Праб лем у нас шмат. Мы 
су тык ну лі ся з тым, што для 
рэа лі за цыі пра ек та трэ ба зра-
біць шмат кро каў, якія па він-
ны быць дак лад на вы ве ра ны 
і аформ ле ны за ка на даў ча, — 
пад вёў вы ні кі су стрэ чы Дзміт-
рый Яц ке віч. — Мы ака за лі ся 
кры ху не га то выя для вы ра-
шэн ня не ка то рых пы тан няў, 
у пер шую чар гу юры дыч на-
пра ва вых, і тут нам са праў ды 
ча сам не ха пае пад рых та ва-
нас ці. Кож ная сі ту а цыя асаб-
лі вая, і цяж ка знай сці ней кія 
агуль ныя па ды хо ды. Але га-
лоў нае, што ёсць па ра зу мен-
не. Мы прый шлі да шэ ра гу ра-
шэн няў і бу дзем спра ба ваць іх 
рэа лі за ваць. Кож ны наш крок, 
як па за ха ван ні гэ та га аб' ек та, 
так і па ўве ка ве чан ні па мя ці 
Але ся Ада мо ві ча, мае вя лі кую 

ка рысць і плён. На сён няш ні 

дзень мы прый шлі да дум кі, 

што пе ра да ча ва ўлас насць 

гэ та га бу дын ка гра мад скай 

ар га ні за цыі маг ла б па ско-
рыць пра цэс. Мо жа, нех та з 
мяс цо вых прад пры маль ні каў 
мае ў Глу шы ці ў ва ко лі цах 
аг ра ся дзі бу і га то вы пад клю-
чыц ца да спра вы? Трэ ба вы-
ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці 
для ўтры ман ня та кіх вось аб'-
ек таў куль ту ры і гіс то рыі. Та му 
што гэ та на ша па мяць, на ша 
бу ду чы ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulуа@zvіаzdа.bу

ДОМ З НЯ ПРОС ТЫМ ЛЁ САМ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

12 дзён пас ля свя та Бо жа га На-
ра джэн ня — аж но па 19 сту-
дзе ня — пра ва слаў ныя вер ні кі 
ва ўсіх кут ках Бе ла ру сі ад зна-

ча юць Свят кі. Лі чыц ца, што 

пра ца ваць у гэ ты час не па жа-

да на, та му што ўвесь год та-

ды мо жа прай сці ў кло па тах. 

А праз ты дзень пас ля Ка ляд 

на шы прод кі свят ка ва лі Шчод-

ры ве чар — на стол ста ві лі ба-

га тую куц цю, у ад роз нен не ад 

пос най за праў ле ную мя сам і 

са лам. «Свят ло зор кі Хрыс-

то ва га На ра джэн ня па він на 

ззяць у гэ тым све це для ўсіх», 

упэў не ны ра бот ні кі ўста ноў куль ту ры 

Ашмян ска га ра ё на, якія дня мі ўспом-

ні лі і пра вя лі на род ныя ка ляд ныя аб-

ра ды.

У аг ра га рад ку Му ра ва ная Ашмян ка 
аб рад шчад ра ван ня «Не хо ча ста ры год 
сы хо дзіць за па ва рот» пра вя лі ўдзель ні кі 
фальк лор най гру пы «Вы ток» і на род на га 
ан самб ля на род най пес ні «Жыт ні ца» ад-
дзе ла куль ту ры і воль на га ча су аг ра га-
рад ка Кра коў ка. Гос ці слу ха лі аб ра да выя 
на род ныя пес ні, пус ка лі ся ў ско кі, удзель ні-
ча лі ў вя сё лых гуль нях і кон кур сах, ад гад-

ва лі за гад кі. За тым, ці ве се ла пры сут ным, 

піль на са чы лі гас па да ры свя та — Шчод ра і 

Ця рэш ка, якія час та ва лі ўдзель ні каў пры-

сма ка мі.

А «Ка ляд ную зо рач ку» ў шчод ры ве чар 

за па лі лі ў аг ра га рад ку Стан цыя Ашмя ны 

ра бот ні кі мяс цо ва га сель ска га клу ба. Па 

сцэ на рыі па зна валь на-за баў ляль най пра-

гра мы ў гос ці да цёт кі Ган ны за ві та лі су-
сед скія дзяў чат кі, каб па він ша ваць яе са 
свя там На ра джэн ня Хрыс то ва га. Гас па ды-
ня шчод ра час та ва ла дзе так, рас каз ва ла 
пра сваё дзя цін ства: як даў ней ка ля да ва-
лі ды за баў ля лі ся. Так ма лых за ці ка ві ла, 

што прый шло ся на са мрэч у цу доў-
ныя гуль ні гу ляць і ста рыя за ба вы 
спраў ляць, ды яшчэ і ін шых гас цей 
су стра каць. Жар тоў ную ва раж бу 
ла дзіць ды ў ско кі пад кра ка вяк з 
по леч кай пус кац ца на да рос лых вя-
чор ках «А ў нас сён ня Шчод рык!».

Кі ру ю чы ся па вер' ем не пра ца ваць 
у Свят кі, ра бот ні кі ад дзе ла куль ту ры 
і воль на га ча су аг ра га рад ка Кра коў-
ка пас ля Шчод ры ка за пра сі лі сва іх 
ад на вяс коў цаў у зай маль нае па да-
рож жа на на ва год нім экс прэ се «Зі мо-
выя свят кі». «Па са жы раў» за пра сі лі 
пра вад ні ца Сня жын ка і яе на пар ні ца 
Ба ба-Яга. Па да ро зе да стан цыі «Тан-

цуль кі на» цяг нік па ста ян на на паў ня ўся спа-
да рож ні ка мі з дзі ця чай тан ца валь най гру пы 
«АZАRT» і твор чых аб' яд нан няў. Па спя ша-
лі ся за ско чыць у свя точ ны ва гон Цы ган ка з 
ёл кай ды Дзед Ма роз са Сня гур кай. А зор ная 
кам па нія ва го на-рэ ста ра на ў асо бах мяс цо-
вых ар тыс таў да ры ла па да рож ні кам пес ні, 
вы дат ны на строй і за рад ра дас най энер гіі 
на цэ лы год.

Не здар ма ка за лі на шы прод кі, што «ле-
та для ста ран ня, зі ма для гу лян ня!».

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by



Ува га! З 4 лі пе ня 2017 го да ад бы ло ся змя нен не 
ну ма роў ра хун каў і бан каў ска га ідэн ты фі ка цый на га 
ко да (БІК) бан ка. У су вя зі з гэ тым раз лі ко вы ра ху нак, 
на які можна пе ра ліч ваць ах вя ра ван ні для му зея Але ся 
Ада мо ві ча, вы гля дае так:

Ад дзел ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Баб руй ска га рай вы кан ка ма

р/с BY84АКВВ36421292723267100000

у фі лі яле 703 ААТ «ААБ Бе ла рус банк», 
БІК АKBBBY21703, УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу «Для вы ра бу пра ект на-каш-
та рыс най да ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу дын ка ў 
па сёл ку Глу ша пад му зей А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі 
сказ па ві нен быць па зна ча ны ў бан каў скім да ку мен це 
аба вяз ко ва. Пад тры ма ем доб рую іні цы я ты ву!

За ха ваць дом бу дзе праб ле ма тыч на.   
(фота 2015 го да).

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

Свя та пес ні, 
тан ца і гу ма ру

У гэ тую ня дзе лю на Лю бан шчы не 
збя руц ца ама та ры на род ных тра ды цый і за баў

Рэ гі я наль ны фэст на род най твор час ці «Ка-
ляд нае су зор'е» трэ ці год за пар аб' яд ноў-
вае не толь кі шэ раг мяс цо вых ка лек ты ваў. 
Да свя та пес ні, тан ца і гу ма ру з за да валь-
нен нем да лу ча юц ца на род ныя ар тыс ты з 
Гро дзен скай, Ма гі лёў скай, Го мель скай і 
Брэсц кай аб лас цей.

У Лю бан скім краі ёсць тра ды цыя — Па бед 
Ка ля ды, — якая сім ва лі зуе за кан чэн не ўсіх ка-
ляд ных свят і ме ра пры ем стваў. Аку рат праз два 
тыд ні пас ля На ра джэн ня Хрыс то ва га на шы прод кі 
пра во дзі лі Ка ля ду. Пра во дзі лі ўра чыс та, з пес-
ня мі, з тан ца мі, каб на дру гі год Ка ля да зноў 
за ві таў да іх.

— Тра ды цыя ме ла не толь кі на род ны ха рак-
тар, гэ та не чыс та бе ла рус кае свя та, — за ўва жае 
на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль-
ту ры і па спра вах мо ла дзі Лю бан ска га рай вы-
кан ка ма Ва сіль КАТ КА ВЕЦ. — У фэс це бу дуць 
удзель ні чаць і цы га не з Жыт ка ві чаў, і ка за кі з 
Баб руй ска, што свед чыць аб ін тэр на цы я наль ным 
ха рак та ры зга да най тра ды цыі.

Акра мя му зыч ных па да рун каў, кож ны рэ гі ён, 

які пры ме ўдзел у фэс це, прад ста віць ра бо ты 

сва іх на род ных май строў. Ад мет ныя рэ чы та го 

ці ін ша га краю, зроб ле ныя сва і мі ру ка мі, мож на 

бу дзе не толь кі па гля дзець, а і на быць. Так зва ны 

го рад май строў, а так са ма кан цэрт ная пля цоў ка 

раз мес цяц ца пад да хам Па ла ца куль ту ры ў аг-

ра га рад ку Са ра чы, што дзесь ці за кі ла метр ад 

Лю ба ні. Па ча так а 12-й га дзі не.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by



Як на Ашмян шчы не спраў ля юць Свят кі

Аб ра ды Бе ла ру сіАб ра ды Бе ла ру сі  

«Ле та для ста ран ня, 
зі ма для гу лян ня!»


