
ЛІТАРАТУРНАЕ  
ПАДАРОЖЖА  
ПА БЕЛАРУСІ

Разам з Дзяржаўным музеем гісторыі  
беларускай літаратуры



Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры –

гэта адзін з буйнейшых літаратурных музеяў нашай

краіны і адзіны літаратурны музей, які займаецца

дакументаваннем літаратурнага працэсу на Беларусі

ў шырокім гістарычным кантэксце: ад часоў

узнікнення пісьменства да сённяшніх дзён.

ХТО МЫ ТАКІЯ?



ЧАМУ ДА НАС ТРЭБА  
ЗАВІТАЦЬ?

2.Знаходзімся ў самым  

цэнтры Мінска

4.Багатыя фонды музея

1.Найбуйнейшае  

аб'яднанне літаратурных  

музеяў краіны

3.Танны ўваходны квіток

5.Разнастайнасць тэм  

часовых экспазіцый

6. Незабыўныя ўражанні і  

унікальныя веды



Фонды Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай

літаратуры і яго філіялаў уяўляюць сабой унікальны

збор музейных прадметаў, звязаных з гісторыяй

беларускай літаратуры, і налічваюць звыш 108

тысяч адзінак захоўвання.

У яго складзе рарытэтныя выданні

старадрукаваных помнікаў XVII – XVIII стст.,

рукапісы, дакументы, фатаграфіі і асабістыя рэчы

беларускіх пісьменнікаў ХІХ – ХХ стст., кнігі з

аўтографамі, рэдкія адзінкі іканаграфіі і ілюстрацыі

вядомых мастакоў Беларусі да твораў беларускай

літаратуры.

ФОНДЫ МУЗЕЯ



Пастаянная экспазіцыя Часовыя экспазіцыі Перасоўныя выставы

НАШЫ ВЫСТАВЫ



ВІРТУАЛЬНЫЯ ВЫСТАВЫ

Калі Вы яшчэ не паспелі наведаць наш

музей, на сайце можна знайсці раздзел

"Віртуальныя выставы".

Хапайце смартфон, сканіруйце QR- код і

завітвайце ў віртуальнае літаратурнае

падарожжа.



МУЗЕЙНЫЯ ПАСЛУГІ

Аглядныя і тэматычныя экскурсіі  

Музейна-педагагічныя заняткі  

Інтэрактыўныя праграмы  

Лекцыі

Фота- і відэаздымкі ў музейных інтэр'ерах
Арэнда залаў

Правядзенне мерапрыемстваў, сустрэч з  

пісьменнікамі

Праца ў фондах музея



СЯМЕЙНЫ КВІТОК

Запрашаем завітаць у музей усёй сям’ёй!

Прывабныя кошты на наведванне

пастаяннай і часовых экспазіцый для сям'і

да 5 чалавек.

Пры жаданні можна замовіць тэматычную

экскурсію.



У нас можна не толькі трапіць на

экскурсію, але і выкарыстаць

музейны інтэр’ер для прафесійнай

фотасэсіі.



БУККРОСІНГ У  
ЛІТАРАТУРНЫМ

Для аматараў кнігі і чытання ў музеі

дзейнічае рух "БУККРОСІНГ".

ДЗЕ? Паліцы з кнігамі размешчаны ў фае

музея на 1 паверсе.

ШТО РАБІЦЬ? Бярэш любую кнігу, а наўзамен

прыносіш іншую, якая ўжо не патрэбна.



ТРАДЫЦЫЙНЫЯ
СВЯТОЧНЫЯ 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

Ноч музеяў

Восень у Завоссі

Кушлянскі фэст

Дзень ведаў у музеі

Міжнародны дзень аховы дзяцей

і шмат іншых мерапрыемстваў для ўсіх

катэгорый наведвальнікаў



НАШЫ ФІЛІЯЛЫ



а.г. Цімкавічы
в. Завоссе

в.Кушляны

в.Ракуцёўшчына*Дзяржаўны музей  
гісторыі беларускай літаратуры

*Літаратурны музей  
Максіма Багдановіча

*Літаратурны музей ПетрусяБроўкі
*Беларуская хатка

*Музей-дача Васіля Быкава

в. Пуцілкавічы

НАШЫ ФІЛІЯЛЫ

Мінск

Літаратурны музей КузьмыЧорнага

Фальварак  
Ракуцёўшчына

Хата-музей Петруся Броўкі



МУЗЕЙ-СЯДЗІБА АДАМА  
МІЦКЕВІЧА "ЗАВОССЕ"

У 1998 годзе, да 200-годдзя Адама Міцкевіча, сядзіба “ З авоссе ”

была адноўлена па малюнках Эдуарда Паўловіча і Напалеона

Орды. Сядзіба стала музеем, экспазіцыя якога прадстаўляе сабой

шляхецкі двор другой паловы ХVІІІ ст. і падобная да жывой

ілюстрацыі паэмы «Пан Тадэвуш».

Адрас:  225315, в. Завоссе, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць  

Тэлефон: +375 16 346-25-70

Шляхецкі двор другой паловы ХVІІІ ст.

Месца для тых, хто любіць быць бліжэй да прыроды, і,

канешне, для ідэальных фатаграфій



Музей з'яўляецца ўнікальным месцам для аматараў беларускай

літаратуры, дзе захаваная сядзіба (1896 г.), стары парк і абора

даюць магчымасць уявіць, як выглядаў

шляхецкі маёнтак пісьменніка ў XIX стагоддзі. Менавіта ў

Кушлянах Францішак Багушэвіч карпатліва працаваў над

складаннем слоўніка беларускай мовы і напісаннем вершаў для

новых зборнікаў.

МУЗЕЙ-СЯДЗІБА ФРАНЦІШКА  
БАГУШЭВІЧА "КУШЛЯНЫ"

Адрас : 231032, в. Кушляны, Смаргонскі раён, Гродзенская вобласць  

Тэлефон: +375 15 929-81-69

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай,  
каб не ўмёрлі!



У Цімкавічах прайшло дзяцінства і юнацтва будучага

пісьменніка, з гэтымі мясцінамі і людзьмі ён быў звязаны

ўсім сваім жыццём і творчасцю. Першы музей (з 1962 г.)

быў школьным, а ў 1993 г. пераўтварыўся ў літаратурны.

Экспазіцыя ўсебакова раскрывае творчую асобу Кузьмы

Чорнага – празаіка, публіцыста, драматурга і памфлетыста.

Адрас:  223920, в. Цімкавічы, Капыльскі раён, Мінская вобласць  

Тэлефон: +375 17 194-34-26

ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ  
КУЗЬМЫ ЧОРНАГА



Фальварак Ракуцёўшчына – месца сімвалічнага

вяртання Максіма Багдановіча на Беларусь, у шчаслівае

лета 1911 года, напоўненае творчасцю і сустрэчамі з

сябрамі. Наведвальніка чакае ўтульная атмасфера

старога фальварка і крыніца “ жывой вады” , якая

натхняла паэта.

Адрас:  в.Ракуцёўшчына, Маладзечанскі раён,  

Мінская вобласць

Тэлефон: +375 17 670 26 41

ФАЛЬВАРАК РАКУЦЁЎШЧЫНА



Музей адкрыўся ў 2014 годзе.

Галоўная адметная рыса музея ў яго

максімальнай мемарыяльнасці:

пакінута ўсё як пры жыцці Васіля

Быкава. Экспазіцыя паказвае побыт

пісьменніка і савецкага інтэлігента

1980-х гадоў. Кожны  

нагадвае пра тое, што

сярэдзіны  

прадмет  

калісьці тут кіпела жыццё,

МУЗЕЙ-ДАЧА ВАСІЛЯ БЫКАВА

напоўненае радасцю і любоўю.

Адрас: а.г. Ждановічы, вуліца 6-я Дачная, 62,  

Мінскі раён, Мінская вобласць,

Тэлефон: +375 17 334 56 21

Музей працуе з 2 мая  

па 30 верасня



Музей прэзентуе спадчыну маладога генія

беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя, аўтара кнігі

“Вянок ” і вершаў “Слуцкія ткачыхі”, “ Зорк а Венера ” ,

“ Па гоня” , якія с та ліс я  

культуры. Класічная

сімваламі  

э кс па зіцыя і

бела рус ка й  

с уча с ныя

мультымедыйныя тэ хна логіі па зна ёмяць з жыццём і  

паэтычным сусветам Багдановіча.

Адрас: 220029, г. Мінск, вул. М. Багдановіча, д. 7а,  

тэл.: +375 17 363 07 61, +375 17 355 22 95

электронны адрас:  

maksimbagdanovich@gmail.com

ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ  
МАКСІМА БАГДАНОВІЧА



Музей р а с па вяда е пр а а пошнюю с ус тр э чу

Максіма Багдановіча з Радзімай. Поўнае

пагружэнне ў гісторыю чакае наведвальніка ў

мемарыяльным пакоі паэта, а экспазіцыя

знаёміць з літаратурным і грамадскім жыццём

Мінска пачатку ХХ стагоддзя. Завяршаецца

экскурсія сцэнкамі з батлейкі, пра аднаўленне

якой марыў Максім.

Адрас: г.Мінск, вул. Рабкораўская, 19  

Тэлефон: +375 17 375-52-13

БЕЛАРУСКАЯ ХАТКА



Адзіны мемарыяльны  

кватэра паэта ў

музей-

Беларусі.

ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ  
ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

Размешчаны ў адным з нямногіх  

ацалелых у Мінску пасля Другой  

сусветнай вайны будынкаў у стылі  

мадэрн (архітэктар Г.Гай). У  

кватэры № 4  з 1951 па 1980 год жыў  

народны паэт Беларусі Пятрусь  

Броўка. Экспазіцыя складаецца з  

мемарыяльнай ідакуметальнай  

частак, якія падрабязна знаёмяць  з 

жыццёвы і творчым шляхам паэта.

Адрас: 220030, г. Мінск, 

вул. К. Маркса, 30  

(на дамафоне 

націснуць “ Музей 4” ),

тэл.: +375 17 363 97 50,

+375 17 342 09 81



ХАТА-МУЗЕЙ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

Дом быў адноўлены на месцы  

сядзібы сям’і П.Броўкі, якая жыла  

там з 1925 г. У новай хаце  

размешчана музейная  

экспазіцыя, якая складаецца з 2  

частак – мемарыяльнай і  

літаратурнай. Шырока  

прадстаўлены этнаграфічныя  

матэрыялы і мемарыяльныя рэчы  

паэта, якія адлюстроўваюць  

перыяд яго жыцця ў вёсцы і ранні  

перыяд яго творчасці.

Адрас: в.Пуцілкавічы ,  

Ушацкі раён,  

Віцебская вобласць

Тэлефон: +375 2158 3 22 64



МЫ Ў САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ

Сайт bellitmuseum.by

facebook.com/bellitmuseum

vk.com/bellitmuseum

instagram.com/bellitmuseum



анлайн-лекцыі,

чытанкі-ліставанкі па матывах  

беларускіх казак,

анлайн-чытанне твора У.Караткевіча  

"Каласы пад сярпом тваім",

і яшчэ шмат цікавага.

На нашым YouTube-канале Вы знойдзеце:



Экспазіцыя музея працуе:  

аўторак – нядзеля

з 10:00 да 19:00

панядзелак – выхадны дзень.

Завітвайце!

РЭЖЫМ РАБОТЫ МУЗЕЯ



КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Адрас

г. Мінск, вул. М.Багдановіча, 13

Электронная пошта

info@bellitmuseum.by

Тэлефон

+375 (17) 374-72-61 (прыёмная)

+375 (17) 363-56-21 (заказ экскурсій)


