
МУ ЗЕЙ ДЛЯ ЛЯ ЛЕК
Шмат ці ка ва га і ка рыс на га ла-

дзіц ца для ма лень кіх на вед-

валь ні каў і ў Са лі гор скай ра ён-

най дзі ця чай біб лі я тэ цы.

— З 1989 го да на яе ба зе пра-

цуе тэ ат раль ны клуб «За ба ва», — 

рас ка за ла біб лі я тэ кар чы таль най 

за лы На тал ля БА БІЧ. — Усіх ля лек 

ра бот ні кі ро бяць са мі з пад руч ных 

ма тэ ры я лаў, шы юць ім адзен не. За 

амаль што трыц цаць га доў іх са бра-

ла ся шмат, та му ка зач ных пер са на-

жаў «па ся лі лі» ў асоб ным па коі — 

ма ляў ні ча аформ ле ным му зеі.

Ма лень кія на вед валь ні кі ах вот на 

сю ды пры хо дзяць, бо лю бі мых ге ро-

яў ка зак, мульт філь маў мож на ўзяць 

у ру кі, па гу ляць з імі. Ка рыс та юц ца 

па пу ляр нас цю ў дзя цей і спек так-

лі, якія ла дзяць для іх ра бот ні кі біб-

лі я тэ кі. Яны са мі пі шуць сцэ на рыі, 

рых ту юць дэ ка ра цыі, за пра ша юць 

на пра гляд хлоп чы каў і дзяў ча так 

з сад коў, вуч няў ма лод шых кла саў. 

Са ма дзей ныя ар тыс ты вы яз джа юць 

так са ма з па ста ноў ка мі ў дзі ця чыя 

на ву чаль ныя ўста но вы, лет нія азда-

раў лен чыя ла ге ры, са на то рыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

— Ка лі ка заць у цэ лым, то 

ў ра ё не і го ра дзе за ду ма на 

ажыц ця віць сто пят нац цаць 

раз на стай ных пра ек таў. Шмат 

якія з іх ужо рэа лі за ва ныя. Да 

юбі лею і Дня го ра да, на прык-

лад, за кон чым бу даў ніц тва па-

лі клі ні кі. Уз вя лі яе за дзе сяць 

ме ся цаў. Та ко га вы ні ку да зво-

ліў да сяг нуць той за дзел, які 

зра бі лі за ра ней, яшчэ ў каст-

рыч ні ку мі ну ла га го да.

Ця пер на ба зе цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы ад кры ты за-

наль ны цэнтр, які бу дзе аказ-

ваць спе цы я лі за ва ную ме ды-

цын скую да па мо гу жы ха рам 

не толь кі го ра да, але і су сед ніх 

ра ё наў. Са лі горск рас це, раз-

ві ва ец ца, з'яў ля юц ца но выя 

жы лыя за бу до вы. Но вая ўста-

но ва ахо вы зда роўя за бяс пе-

чыць якас нае аб слу гоў ван не 

18-га, 19-га, 21-га і 22-га мік-

ра ра ё наў. У нас бы ла праб ле-

ма са ста ма та ло гі яй. Ця пер у 

ад дзя лен ні з'я віц ца су час нае 

аб ста ля ван не, якое да зво ліць 

аказ ваць больш дас ка на лыя 

па слу гі. На прык лад, зра біць 

3D-пан таг ра фію, ма мог раф 

да па мо жа свое ча со ва рас-

па знаць ан ка ло гію ма лоч най 

за ло зы ў жан чын. Упер шы ню 

ад кры ец ца кан суль та цый нае 

ад дзя лен не. Ма гут нас ці па лі-

клі ні кі — 400 на вед ван няў у 

зме ну.

Ак тыў на бу ду ец ца 21-ы 

мік ра ра ён: пра клад ва ем сет-

кі, ін жы нер ныя ка му ні ка цыі, 

пры сту пі лі да ўзвя дзен ня 

пер ша га жы ло га до ма. Пра-

ек ту ец ца ўлад ка ван не на бя-

рэж най ва да схо ві шча. Тут 

за пла на ва ныя скейт-парк, 

дзі ця чы парк. На огул жа не-

аб ход на цал кам ад крыць для 

га ра джан вод ную гладзь, каб 

яны маг лі пра гу ляц ца на ску-

та рах, ях тах, ка та ма ра нах. На 

па вест цы дня — улад ка ван не 

пар то вай част кі, ства рэн не 

год най інф ра струк ту ры. Мы 

звяр ну лі ся ў ад ну з брэсц кіх 

вы шэй шых на ву чаль ных уста-

ноў з прось бай да бу ду чых 

ар хі тэк та раў пры няць удзел 

у кон кур се на са мае леп шае 

эс кіз нае ра шэн не. Вы зна чы лі 

пры за вы фонд: 1000 руб лёў 

за пер шае мес ца, за дру гое і 

трэ цяе — па 500 руб лёў. Толь-

кі на доб ра ўпа рад ка ван не 

бе ра гоў ва да схо ві шча не аб-

ход на во сем міль ё наў руб лёў 

без улі ку роз ных куль тур ных, 

за баў ляль ных аб' ек таў.

У раз віц цё го ра да знач ны 

ўклад уно сіць «Бе ла русь ка-

лій». Са звы чай на га ін тэр на та 

зра біў шмат ква тэр ны жы лы 

дом ка лі дор на га ты пу з улад-

ка ва ны мі бал ко на мі, больш 

вы со кай якас цю пра жы ван ня. 

Ідзе рэ кан струк цыя гас ці ні цы. 

Яна ў боль шай сту пе ні раз лі-

ча на на ту рыс таў. Але тыя, хто 

пры яз джае да нас, па він ны ба-

чыць на шу гас цін насць, жыць 

у кам форт ных умо вах.

— Алег Ры го ра віч, на 

ва шу дум ку, ча го не ха пае 

го ра ду?

— Мы ка жам, што Са лі-

горск — го рад для жыц ця, 

пра цы, ад па чын ку і рэа лі за цыі 

ней кіх да сяг нен няў. На шым 

га ра джа нам не ха пае спар-

тыў ных аб' ек таў, ве ла да ро-

жак, лы жа ро лер ных трас, 

скейт-пар ка. Ма быць, у пер-

шую чар гу на на бя рэж най. Мы 

над гэ тым мо ман там пра цу-

ем: пра ек ці роў шчы кі пры сту-

пі лі да ра бо ты. На жаль, ёсць 

пы тан ні па фі нан са ван ні, але 

спа дзя ю ся, што пад тры ма юць 

мяс цо выя прад пры ем ствы. 

Го ра ду не аб ход ныя дзі ця чы 

парк, за ла для за ня ткаў ак-

тыў ны мі ві да мі спор ту. Ва лей-

боль ная ка ман да «Шах цёр» 

за ня ла пер шае мес ца ў чэм-

пі я на це кра і ны. А за лы, дзе 

мож на бы ло б пры маць чэм-

пія нат між на род на га ўзроў ню, 

у нас ня ма. Та кія па мяш кан ні 

па він ны быць раз лі ча ны на 

дзве ты ся чы мес цаў. Ста ды-

ё ны «Шах цёр» і «Бу даў нік» 

так са ма не ад па вя да юць па-

тра ба ван ням між на род ных 

гуль няў.

Ня дрэн на бы ло б па бу да ваць 

амфітэатр на на бя рэж най.

— Які ту рыс тыч ны па тэн-

цы ял у Са лі гор шчы ны, чым 

рэ гі ён мо жа здзі віць за меж-

на га гос ця?

— Са лі гор шчы на па чы на-

ец ца ад Ка пыль скай гра ды і 

цяг нец ца да Па лес ся.

Тут мож на ўба чыць ці ка выя 

пры род ныя зо ны: лес, тар фя-

ні кі, ба ло ты. Крас ная Сла ба-

да за ча роў вае сва і мі азё ра мі. 

Да стат ко ва ў нас аг ра ся дзіб, 

аб' ек таў для па ля ван ня, ры-

бал кі. На шы тэ ры ко ны, як мы 

жар ту ем, гэ та — ма лыя го ры 

Бе ла ру сі. Ка рыс та ец ца па пу-

ляр нас цю ў ту рыс таў ля чэн не 

ў са ля ных пя чо рах, так зва нае 

спе ле а ля чэн не.

Са лі горск — го рад да во лі 

ма ла ды. Так, у нас ня ма ста-

ра жыт ных па ла цаў, зам каў, 

ма ну мен таль ных гіс та рыч ных 

збу да ван няў. Але па гля дзець 

ёсць што. Па мят ні кі шах цё-

рам, Ге ро ям Са вец ка га Са-

ю за Ва сі лю Кар жу і Ва сі лю 

Каз ло ву, а так са ма — пер шы 

ка мень, які быў за кла дзе ны 

ў го нар за сна ван ня го ра-

да. Ар хі тэк тур ныя сла ву тас-

ці — Свя та-Па кроў скі храм 

у вёс цы Чы жэ ві чы, ка та ліц кі 

кас цёл Свя то га Фран цыс ка, 

са мы вя лі кі ў Мін скай воб лас-

ці комп лекс пра ва слаў на га ка-

фед раль на га са бо ра Рас тва 

Хрыс то ва га.

Гос ці мо гуць пра гу ляц ца па 

«Сцеж цы зда роўя», якая пра-

хо дзіць праз лес у мя жы го ра-

да, на ве даць ля до вы па лац.

— У го ра дзе з'я віц ца 

скульп ту ра свя той ве лі ка-

му ча ні цы Вар ва ры. Чым яна 

зна ка вая для са лі гар чан?

— Па пад ан ні ве лі ка му-

ча ні ца Вар ва ра жы ла ў Сі рыі 

ў па чат ку ІV ста год дзя. Яна 

з'яў ля ец ца за ступ ні цай ска ла-

ла заў і гар ня коў. У Са лі гор ску 

свя тую ша ну юць як за ступ ні-

цу шах цё раў. Са лі горск — 

ма ла ды гор на зда бы валь ны 

рэ гі ён. Боль шасць жы ха роў 

пра цу юць на «Бе ла русь ка-

ліі». Пра ца на руд ні ках, пад 

зям лёй скла да ная і не бяс печ-

ная. І свя тая Вар ва ра ста не 

свое асаб лі вым абя рэ гам і па-

моч ні цай у іх ня лёг кай спра ве, 

свец кім сім ва лам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ле тась Са лі гор ская ра ён ная 

цэнт раль ная біб лі я тэ ка за ня-

ла пер шае мес ца ў рэс пуб лі-

кан скім кон кур се «Най леп шая 

біб лі я тэ ка го да». Ва ўста но ве, 

што ўзна чаль вае Люд мі ла 

Му ра вей ка, пра цуе ка лек тыў, 

які зна хо дзіц ца ў па ста ян ным 

твор чым по шу ку.

На прык лад, у Год куль-

ту ры і да юбі лею го ра да тут 

стар та ваў уні каль ны ін фар-

ма цый на-аду ка цый ны пра ект 

«Куль тур ны код Са лі гор ска» 

па да сле да ван ні га рад ско га 

ася род дзя і по шу ку асаб лі вас цяў 

шах цёр скай ста лі цы. Ён рэа лі зу ец-

ца су мес на з Са лі гор скім дзяр жаў-

ным ка ле джам. Іні цы я тар і ка ар ды-

на тар пра ек та — біб лі я тэ кар пер-

шай ка тэ го рыі Ка ця ры на Ва ві ла ва і 

пе да гог ка ле джа Але на Смо ліч.

Доб ра га ра дам з ты ся ча га до вай 

гіс то ры яй, ім ёсць што рас ка заць і 

па ка заць. Са лі горск — го рад ма-

ла ды, дня мі яму спаў ня ец ца 60 га-

доў. Але і тут ёсць шмат ці ка вых 

і ад мет ных мяс цін. І ка му, як не 

мо ла дзі, рас ка заць аб куль тур най і 

пры род най спад чы не сва ёй ма лой 

ра дзі мы? Для на ву чэн цаў ка ле джа 

ар га ні за ва лі кур сы-трэ нін гі, ся род 

іх бы ло пра ве дзе на са цы я ла гіч нае 

да сле да ван не «Лю біць свой го-

рад вель мі прос та», каб вы явіць, 

на коль кі мо ладзь ве дае свой Са-

лі горск. Вы ні кі па ка за лі, што ве ды 

не да стат ко выя. У су вя зі з гэтым 

Ка ця ры на Ва ві ла ва рас пра ца ва ла 

курс края знаў чых за ня ткаў, улі чыў-

шы тое, што ў ма ла дзёж ным ася-

род дзі пры яры тэт ным у ар га ні за цыі 

воль на га ча су з'яў ля ец ца вы ка ры-

стан не су час ных срод каў ка му ні-

ка цый, кам п'ю тар ных тэх на ло гій, 

ін тэр нэт-пра сто ры. На ву чэн цы пры-

ня лі ўдзел у трэ нін гу «Рас ка дзі руй 

го рад ра зам з на мі», на прак тыч-

ным уро ку на іх смарт фо ны бы ла 

ўста ноў ле на пра гра ма счыт ван ня 

QR-ко даў. За тым ім пра па на ва лі 

стаць «куль тур ны мі на ві га та ра мі», 

на ва лан цёр скіх па чат ках зна ё міць 

жы ха роў го ра да і гас цей з аб' ек-

та мі пры род най, куль тур най спад-

чы ны. Пад кі раў ніц твам ку ра та раў 

ва лан цё ры аб' яд на лі гіс та рыч ныя, 

куль тур ныя, пры род ныя сла ву тас ці 

Са лі гор ска ў не каль кі эк скур сій ных 

пе ша ход ных марш ру таў.

Пер шы з іх — «ДРЭ ВАг рад», 

зна ё міць усіх ах вот ных з не ты по-

вы мі для га рад ско га азе ля нен ня 

дрэ ва мі, што рас туць у Са лі гор-

ску. Дру гі — «Са мая Соль Са лі-

гор ска» — з ар хі тэк тур ны мі і гіс-

та рыч ны мі пом ні ка мі го ра да. Трэ ці 

марш рут — «Шлях да Ва лош ка ва га 

Хра ма» пра ля гае па ву лі цах, дзе 

зна хо дзяц ца пер шыя за бу до вы 

Са лі гор ска. Кан ца вы пункт марш-

ру ту — Свя та-Па кроў ская царк ва 

ў вёс цы Чы жэ ві чы.

Ця пер ажыц цяў ля ец ца трэ ці 

этап пра ек та. У ме жах яго прай-

шлі эк скур сія «За вод, які па бу да-

ваў го рад», ду хоў ная экс пе ды цыя 

«І рас квіт неў Храм Ва лош каў...», 

час па мя ці «За пі шы нас у гіс то рыю 

га рот най был лю...»

За 2016 год ар га ні за та ра мі на-

ву ча ныя і пад рых та ва ныя 26 сту-

дэн таў-ва лан цё раў, якія пра вя лі 

во сем эк скур сій для роз ных груп 

на сель ніц тва. У 2017-м бы ло атры-

ма на 11 за явак на эк скур сіі.

Пра ект стаў су час ным, ін фар-

ма цый ным і пры ця галь ным для ма-

ла дых лю дзей дзя ку ю чы ме на ві та 

тэх на ло гіі QR-ко да. З да па мо гай 

ма біль на га тэ ле фо на ко ды счыт-

ва юц ца з ін фар ма цый най таб ліч кі, 

і лю бы ту рыст, жы хар го ра да мо жа 

пе рай сці на сайт біб лі я тэ кі ў спе цы-

яль ны раз дзел, дзе са бра ныя ўсе 

звест кі аб пра ек це: схе ма марш ру-

таў, ін фар ма цыя пра аб' ек ты. Коль-

касць вір ту аль ных на вед ван няў ужо 

скла ла 7358. Ство ра на так са ма 

ста рон ка ў са цы яль ных сет ках.

Пра ект пры нёс ка рысць і ад да-

чу для ўсіх. Для го ра да марш ру ты 

прэ тэн ду юць стаць ту рыс тыч ны мі 

асаб лі вас ця мі, біб лі я тэ ка ў чар го вы 

раз па цвер дзі ла «зван не» ін фар-

ма цый на-куль тур на га, асвет ніц ка га 

цэнт ра. Ну а мо ладзь да ве да ла ся 

шмат ці ка ва га з гіс то рыі Са лі гор-

ска, аб яго ад мет ных мяс ці нах і сла-

ву тых зем ля ках і ста ла яшчэ больш 

га на рыц ца шах цёр скай ста лі цай.
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Но вая па лі клі ні ка, гас ці ні ца і скульп ту ра за ступ ні цы шах цё раў
Якія яшчэ па да рун кі ча ка юць са лі гар чан да юбі лею го ра да

25 жніў ня ад на му з са мых 

ма ла дых га ра доў Бе ла ру-

сі — Са лі гор ску — спаў ня-

ец ца 60 га доў. Тут ак тыў-

на рых ту юц ца да юбі лею. 

Доб ра ўпа рад коў ва юц-

ца два ро выя тэ ры то рыі, 

скве ры і пар кі, улад коў-

ва юц ца ву лі цы, тра ту а ры, 

бу ду юц ца но выя аб' ек ты. 

Як го рад су стрэ не свя та, 

рас ка заў «Звяз дзе» стар-

шы ня рай вы кан ка ма Алег 

ПА СКРОБКА.

Па знай свой го радПа знай свой го рад   Куль тур ны код Са лі гор ска

Га лоў ны біб лі ёг раф На дзея Га лоў ны біб лі ёг раф На дзея 
ЗА СІ НЕЦЗА СІ НЕЦ рас тлу ма чыць, як зра біць  рас тлу ма чыць, як зра біць 

пер шы ход у «фір мен най» пер шы ход у «фір мен най» 
біб лі я тэч най гульні эру ды таў.біб лі я тэч най гульні эру ды таў.

У ад ным з па ко яў біб лі я тэ кі 
пра пі са лі ся ляль кі — 
ге роі лю бі мых ка зак.

Біб лі я тэ кар пер шай ка тэ го рыі Ка ця ры на 
ВА ВІ ЛА ВА.
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ЗА ПА РУ КРО КАЎ ЗА ПА РУ КРО КАЎ 
АД «ЗА ЛА ТОЙ» ДА ТЫАД «ЗА ЛА ТОЙ» ДА ТЫ
Па лац куль ту ры рых ту ец ца 
да паў ве ка во га юбі лею

Каб цу доў ных эмо цый ха пі ла кож на му, дзея-

чы куль ту ры Са лі гор ска вы ра шы лі не аб мя жоў-

вац ца ад ной вя лі кай ура чыс тас цю, а рас па чаць 

цэ лы шэ раг ме ра пры ем стваў. Сён ня ўста но ва 

на ліч вае 23 твор чыя ка лек ты вы, так што ві до-

ві шчаў для га ра джан па він на ха піць на цэ лы 

год.

— Усе ка лек ты вы аб' яд на ны твор чы мі пра-

ек та мі. Кож ная ўзна га ро да на шых ар тыс таў 

ме та фа рыч на на блі жае свя точ ную да ту. Мы 

спа дзя ём ся, што гэ тым ра зам на шы гле да чы 

змо гуць «за зір нуць за ку лі сы» і па-ін ша му аца-

ніць пра цу куль тур на га ра бот ні ка, — пры ад кры-

ла інт ры гу ды рэк тар Па ла ца куль ту ры Ак са на 

КУК ЛІЦ КАЯ.

Пра но вае ба чан не зга да на не здар ма. Ужо 

дзе сяць га доў, як у Па ла цы дзей ні чае на род-

ны тэ атр. Гэ тым ра зам яго ўдзель ні кі рых ту-

юць асаб лі вы юбі лей ны спек такль. Ма ла ды і 

крэ а тыў ны рэ жы сёр Аляк сандр Ба род ка абя цае 

па ка заць унут ра нае жыц цё ўста но вы куль ту ры і 

за пра сіць чы та ча ў твор чую пра сто ру ар тыс таў. 

У не чым па доб ныя і ад на ча со ва ад роз ныя ры-

сы мае пра ект пад кі раў ніц твам Га лі ны Ка ра кі, 

кі раў ні ка тэ ат ра му зы кі і паэ зіі «Су гуч ча» і ку-

ра та ра аб' яд нан ня твор чых лю дзей «Ла бі рынт». 

Паэ ты, му зы кі, вы ка наў цы пе сень пра па на ва лі 

пра вес ці ся род ве тэ ра наў і ця пе раш ніх ра бот ні-

каў куль ту ры ма ра фон «Аса біс та да тыч ны». На 

эмб ле ме ме ра пры ем ства — пра цоў ная кніж ка з 

пя чат кай Па ла ца куль ту ры і па мет каю «Служ бо-

вы ўва ход». Яск ра вы на мёк на шчы расць, якую, 

як вя до ма, не заў сё ды атры ма еш на ўва хо дзе 

«па рад ным».

(Заканчэнне на 10-й стар.)


