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Краязнаўчы музей — захавальнік гісторыі 
(Да 65-годдзя з дня заснавання 

Слуцкага краязнаўчага музея) 

 

Спроба стварыць музей у Слуцку адбылася яшчэ ў 1922 

годзе, калі ў горадзе была заснавана Слуцкая павятовая 

камісія беларусазнаўства  (з 1923 — Слуцкае павятовае 

таварыства краязнаўства). Для адкрыцця ўстановы збіраліся 

каштоўныя экспанаты, для якіх выдзелілі пакой у будынку 

былой гімназіі, наладжваліся экспедыцыі па павету, у ходзе 

якіх рабіліся запісы народных песень, паданняў і г. д. Пры 

музеі існавала бібліятэка, якая складалася з каштоўных кніг.  

З 1927 года праца па будаўніцтву музея ў Слуцку 

актывізавалася. Былі асігнаваны грошы на  абсталяванне: 

вітрыны, скрыні, шчыты і іншую мэблю, пашырылася 

паступленне музейных прадметаў. У 1928 годзе музей 

налічваў 1766 экспанатаў, якія размяшчаліся па трох 

аддзелах: культурна-гістарычным, прыродна-геаграфічным, 

грамадска-эканамічным;  бібліятэка налічвала 1354 кнігі, 

сярод якіх было 260 старадрукаў, мелася некалькі рукапісаў 

ХVІІ–ХХ стагоддзяў.  

Але ў 1940 годзе музей у Слуцку быў зачынены, а ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны краязнаўства, наогул, 

прыпынілася. 

І толькі ў 1952 годзе ў адпаведнасці з пастановай Савета 

Міністраў БССР ад 27.09.1952 і рашэннем выканаўчага 

камітэта Слуцкага гарадского Савета дэпутатаў ад 13.10.1952 

была створана Дзяржаўная ўстанова “Слуцкі краязнаўчы 

музей”. 

7 лістапада 1952 года новая ўстанова культуры прыняла 

першых наведвальнікаў. Размяшчаўся музей у двух пакоях 



Будынак былога дваранскага сходу, у 
якім зараз размешчаны музей. 

гарадскога Дома культуры, штат складаўся з двух чалавек – 

дырэктара (першы дырэктар  Іван Патапавіч Ільенка (1952–

1954)) і наглядчыка. Менавіта з гэтага часу пачалося развіцце 

музейнай справы на Случчыне.  

Навуковыя 

супрацоўнікі збіралі 

экспанаты, фотаздымкі 

па гісторыі краю, 

прамысловасці, сельскай 

гаспадарцы. У 1966 годзе 

ў сувязі са святкаваннем 

850-годдзя горада пад 

экспазіцыю і фонды 

музея быў перададзены 

будынак былога 

дваранскага сходу – 

помнік архітэктуры 

канца ХVIII стагоддзя, што дазволіла палепшыць умовы 

захоўвання экспанатаў, значна ўзбагаціць  экспазіцыю. 

Напачатку 1983 года будынак музея зачынілі на рамонт і 

рэстаўрацыю. У 1987 году рэстаўрацыю скончылі, і ў залах 

пачалі ствараць экспазіцыю. 

У 2016 годзе да 900-годдзя горада ў Слуцкім краязнаўчым 

музеі зноў пачаўся капітальны рамонт з рэстаўрацыяй. 

У розныя часы музеем кіравалі Міхаіл Мікалаевіч Васілюк 

(1954–1962), Уладзімір Цімафеевіч Савановіч (1963–1968), 

Лідзія Іванаўна Шуба (1968–1971), Людміла Аляксееўна 

Ілюкевіч (1974–1978), Павел Ігнацьевіч Казлоў (1978–1982).  

 З 1982 года па 2003 год музей узначальвала Валянціна 

Сцяпанаўна Відлога. Пад яе кіраўніцтвам быў зроблены 

капітальны рамонт будынка, зменена экспазіцыя, значна 

папоўнены  фонды. Былі наладжаны кантакты з вучонымі, 



Валянціна Сцяпанаўна 

Відлога 

мастакамі, з іншымі музеямі 

Беларусі. У 1999 годзе праца 

В. С. Відлогі адзначана 

спецыяльнай прэміяй 

Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь за дасягненні ў 

эстэтычным і маральным 

выхаванні беларускага народа і 

прапаганду духоўных 

каштоўнасцей.  

З 2003 года краязнаўчы 

музей узначальвае Наталля 

Георгіеўна Серык. 

Сёння фонды Слуцкага 

краязнаўчага музея па колькасці экспанатаў саступаюць 

толькі Мінскаму абласному і Барысаўскай музейнаму 

аб'яднанням. Яны налічваюць больш за 30 000 экспанатаў, 

якія аб’ядноўваюцца ў 24 калекцыі: “Нумізматыка”, 

“Баністыка”, “Археалогія”, “Філатэлія”, “Фалерыстыка”, 

“Этнаграфія”, “Жывапіс, графіка”, “Шкло, фарфор” і інш. 

Будынак музея з'яўляецца помнікам архітэктуры 

рэспубліканскага значэння і знаходзіцца пад аховай 

дзяржавы. 

Сярод археалагічных прадметаў старажытныя прылады 

працы, жаночыя ўпрыгожанні 3 ст. да н.э. – 1 ст. н.э. з 

гарадзішча Івань, унікальныя касцяныя і драўляныя 

шахматныя фігуркі 12 ст., каменныя і бурштынавыя крыжыкі 

12 ст. з гарадзішча старажытнага Слуцка, кафля 17 ст. з 

выявай герба Слуцка, сярэбраны слуцкі пояс і фрагменты 

шаўковых паясоў, габелен “Паляванне на дзіка” 18 ст., 

вырабы урэцкага шкла, старадрукі 18 ст., дакументы і 

матэрыялы пра Раманаўскі бой 1812 года, паўстанне 1863–64 



Зала “Побыт гараджан ХІХ – 

пачатку ХХ ст.” 

Экспазіцыя “Побыт і заняткі 

сялян Слуцкага правета ХІХ – 

пачатку ХХ ст.” 

гг., Слуцкае паўстанне 1920 

года,  дакументы і матэрыялы 

аб старэйшай школе Беларусі 

– Слуцкай гімназіі і яе 

вядомых выпускніках – 

астраноме В. К. Цэраскім, 

акадэміку медыцыны А. Я. 

Красоўскім, канструктары ў 

галіне ракетабудавання С. А. 

Косбергу, пісьменніках А. 

Абуховічу, Я. Дыле і інш.  

У музеі дзейнічаюць выставачны і 6 экспазіцыйных залаў, 

бібліятэка, архіў. Стацыянарная экспазіцыя ахоплівае 

гісторыю краю ад старажытных часоў да сучаснасці. У 

першай зале размешчаны прылады працы эпохі неаліту, 

бронзавага і жалезнага вякоў, матэрыялы раскопак 

гарадзішча старажытнага Слуцка, па гісторыі ўзнікнення 

Слуцкага княства, Случчыны ў складзе Вялікага княства 

Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Тэма “Слуцкія паясы” 

раскрыта ў наступным раздзеле, дзе прадстаўлены 

фрагменты знакамітых 

паясоў. Закрываюць 

экспазіцыю першай залы 

матэрыялы пра вайну 1812 

года на Случчыне.  

У зале “Побыт гараджан 

19 – пачатку 20 ст.” 

экспануюцца матэрыялы, 

якія характарызуюць 

развіцце эканомікі і 

культуры Случчыны. 



Трэцяя зала адлюстроўвае жыццё Случчыны з 

Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года да пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Зала “Край у гады Вялікай Айчыннай вайны” распавядае 

аб акупацыі раёна нямецка-фашысцкімі захопнікамі, 

партызанскім і падпольным руху. Тут таксама размешчаны 

матэрыялы аб вызваленні Слуцка, Героях Савецкага Саюза – 

ураджэнцах Случчыны Ф. Бруі і А. Уласаўцу. Аднаму з баёў 

на тэрыторыі Слуцкага раёна ў гады вайны прысвечана 

дыярама “Бой партызан каля в. Пераходы”. У зале 

“Случчына сучасная” паказаны пасляваенны перыяд. У 

раздзеле “Касманаўтыка і Случчына” зберагаюцца 

ўнікальныя матэрыялы аб канструктары С. А. Косбергу, 

начальніках Байканура – ураджэнцах Случчыны К. В. 

Герчыку і Ю. А. Жукаве. У экспазіцыі “Случчына 

спартыўная” экспануюцца граматы, узнагароды, асабістыя 

рэчы знакамітых спартсменаў М. Якімовіча, А. Макушкінай і 

інш. У зале “Родная прырода” прадстаўлена фізіка–

геаграфічная характарыстыка краю, яго флора і фауна. У 

фондах музея чучалы птушак і звяроў, муляжы гародніны і 

пладоў. 

Супрацоўнікі музея займаюцца збіраннем і апрацоўкай 

краязнаўчых матэрыялаў, наладжваюць экспедыцыі па раёну, 

вядуць пошукавую работу, працуюць у архівах і бібліятэках, 

рыхтуюць распрацоўкі навуковых даследаванняў. Адзін з 

галоўных накірункаў музейнай дзейнасці – арганізацыя і 

правядзенне экскурсій шырокай тэматыкі.  Асобнае месца 

адводзіцца навукова-асветніцкай рабоце. Штогод у музеі і 

філіялах праводзяцца стацыянарныя выстаўкі, з 

перасовачнымі выстаўкамі супрацоўнікі выязджаюць у 

школы горада і раёна, у дзіцячыя санаторыі. У музеі 

праходзяць цыклы лекцый, экскурсій, урокаў мужнасці, 



сустрэчы з воінамі-інтэрнацыяналістамі, вязнямі 

канцэнтрацыйнага лагера і ветэранамі Вялікай Айчыннай 

вайны, знакамітымі людзьмі Случчыны. Стала добрай 

традыцыяй  запрашаць наведвальнікаў на “Ноч музеяў”, дзе 

супрацоўнікі ўстановы прапануюць заўсёды  штосьці новае: 

незабыўныя сустрэчы, цікавыя выстаўкі. Усе напрамкі 

дзейнасці музея з кожным годам удасканальваюцца.  

Натхненая самаадданая праца калектыву, важкі ўклад у 

патрыятычнае выхаванне моладзі, напісанне гісторыі краю 

неаднаразова былі адзначаны.  Музей узнагарожданы 

дыпломамі ўпраўлення культуры Мінскага абласнога 

выканаўчага камітэта за перамогу ў абласным аглядзе–

конкурсе, прысвечаным 60-годдзю вызвалення Беларусі ад 

нямецка–фашысцкіх захопнікаў і 60-годдзю перамогі 

савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, у намінацыі 

“Выдавецкая работа” і  за перамогу ў абласным этапе 

рэспубліканскага агляду–конкурсу на лепшы музей па 

патрыятычнаму выхаванню моладзі, прысвечанага 65–годдзю 

вызвалення Беларусі ад нямецка–фашысцкіх захопнікаў у 

намінацыі “Навуковыя даследаванні музея па ваенна–

патрыятычнай тэматыцы”. Рашэннем упраўлення культуры 

Мінаблвыканкама Слуцкі краязнаўчы музей прызнаны 

лепшым музеем вобласці за 2007 год.  

Супрацоўнікі музея імкнуцца захаваць помнікі 

мінуўшчыны для будучых пакаленняў. Дзякуючы іх 

крапатлівай працы наведвальнікі маюць магчымасць 

дакрануцца да спадчыны, перажыць разам з былымі 

пакаленнямі слаўныя і трагічныя, шчаслівыя і горкія падзеі ў 

гісторыі роднага краю. 
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