
Некалькі цікавых мерапры- 
емстваў лрайшло па 
ініцыятыве народнага літара- 

турнага музея нашай альма- 
матар гэтай восенню.

ПАДРУЧНІК
НОВДГА

ПАКАЛЕННЯ

У абмеркаванн! падруч- 
ніка «Беларуская літарату- 
ра. 8 клас» э дапоўненай 
рэальнасцю актыўны ўдэел 
прынялі студэнты спецы- 
ял ьнасці «беларуская філа- 
логія (літаратурна-рэдак- 
цыйная дэейнасць)», а так- 
сама настаўнікі віцебскіх 
гімназій N8 1, 7, 8 і школ 
№ 25, 40, 45.

Падчас прээентацыі госці 
сталі ўдэельнікамі аўтарс- 
кага майстар-класа па лра- 
цы э падручнікам, які пра- 
вяла адзін з яго аўтараў —  
дацэнт кафедры літарату- 
ры філалагічнага факультэ- 
та Вольга Іванаўна Русілка. 
Выкладчыца пазнаёміла 
слухачоў са структурам, 
зместам і навігацыйным 
апаратам кнігі. Асаблівая 
ўвага была адведзена су- 
вяз! падручніка новага па- 
калення з нацыянальным 
адукацыйным парталам. 3 
дапамогай апошняга вучні і 
настаўнік! могуць пазнаё- 
міцца э відэакліпамі і аўды- 
язапісамі, малюнкамі і фо- 
таздымкамі па адпаведнай 
тэме, эмешчанай у падруч- 
ніку.

Своеасаблівую дапоўне- 
ную рэальнасць для ўдзель- 
нікаў прээентацыі прадэ- 
манстраваўфальклорны ка- 
лектыў педагагічнага фа
культета «Вясёлка» пад кі- 
раўніцтвам дацэнта кафед
ры муэыкі Юліяны Самсо- 
наўны Сусед-Вілічынскай. У 
выкананні дзяўчат прагучалі 
песні, якія таксама можна 
знайсці на нацыянальным 
адукацыйным партале.

Разынкай дадэенага пад- 
ручніка, беэумоўна, э’яў- 
ляюцца QR-коды, змешча- 
ныя на яго старонках. Me-

НАРОДНЫ ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ:
ТРЫ ЗНАЧНЫЯ ПАДЗЕІ СЁЛЕТНЯЙ ВОСЕНІ

навіта яны даюць доступ 
да неабходных эаданняў і 
матэрыялаў на adu.by. Сту
дэнты і настаўнікі падчас 
майстар-класа мелі маг- 
чымасць адчуць сябе вуч- 
нямі і выканаць раэнастай- 
ныя заданні (тэсты, трэна- 
жоры, неэвычайныя аўдыя- 
крыжаванкі), змешчаныя 
ў кнізе ў выглядзе QR- 
кодаў.

Усе ўдэельнікі прэзента- 
цыі былі прыемна ўража-
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Саюза пісьменнікаў Бела- 
русі, спецыяльна правяла 
экскурсію. Дэяўчына пазна- 
ёміла замежных студэнтаў 
з асаблівасцямі духоўнай і 
матэрыяльнай культуры бе
ла рус аў, іх ментальнасці. 
Наведвальнікі таксама змаглі 
пабачыць шмат побытавых 
рэчаў, напрыклад капаўро- 
ты і вышыванкі.

ТВОРЧАЯ
СУСТРЭЧ А

“РЭХА НАД ДЗВІНО Ю »

Доўгі час паміж ВДУ імя 
П. М. Машэрава і Центрам 
беларускай культуры Даў- 
гаўпілскай гарадской думы 
падтрымліваюцца добрыя 
стасункі. А нядаўна яны за- 
мацаваліся важным даку- 
ментам —  пагадненнем аб 
супрацоўніцтве. Яго падпі- 
салі рэктар нашай устано- 
вы адукацыі Аляксей Ула- 
дэіміравіч Ягораў і дырэк- 
тар Цэнтра беларускай 
культуры Жанна Вячасла- 
ваўна Раманоўская. Яна ра
зам з паэтам, членам Саю- 
эа пісьменнікаў Беларусі 
Станіславам Віктаравічам 
Валодзькам наведала наш

ныя падручнікам з дапоўне- 
най рэальнасцю I адэначалі 
яго высок! адукацыйны 
ўзровень.

ЭКСКУРСІЯ 
ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ 

СТУДЭНТАУ

Напрыканцы кастрычніка 
літаратурны музей адчыніў 
свае дзверы трупе студэн- 
таў-туркменаў біялагічнага 
факультэта. Для іх чацвёр- 
такурсніца філалагічнага 
факультэта Ірына Радзіхоў- 
ская, якая з'яўляецца чле
нам савета музея і сябрам

універсітэт на пачатку л і ста - 
пада.

У межах візіту на філала- 
гічным факультэце прайш- 
ла творчая сустрэча «Рэха 
над Дзвіною» з прадстаўні- 
камі беларускай дыяспары 
ў Даўгаўпілсе. Яе ініцыята- 
рам стаў народны літара- 
турны музей нашай альма- 
матар. Яго кіраўнік. дацэнт 
кафедры літаратуры Воль
га Іванаўна Русілка патлу- 
мачыла, чаму была абрана 
менавіта гэтая назва:

—  Такую назву литератур
ная імпрэза атрымала не- 
выпадкова. У свой час я зай- 
малася перакладам на бе- 
ларускую  мову верш аў 
даўгаўпілскіх паэтаў. якія 
пішуць па-руску. Гэтыя пе- 
раклады выходзілі пад на
зван “Рэха над Дзвіною" ў 
розных рэспубліканскіх ча- 
сопісах. Дзвіна (латышс
кая назва Даўгава) —  рака, 
якая аб’ядноўвае нашыя 
гарады.

Запрошаныя осці распа- 
вялі пра «беларускі дом» 
(так называюць Цэнтр бе
ларускай культуры ў Даў- 
гаўпілсе) і яго калектывы. 
Паэт Станіслаў Валодзька 
пазнаёміў усіх прысутных са 
сваей творчасцю. У сваю 
чаргу студэ нты -ф іло ла п  
таксама прачыталі некалькі 
вершаў. Завяршылася сус
трэча абменам памятным? 
падарункамі —  кнігамі. 

Вікторыя ГІР'ЯТОВІЧ, 
студэнтка 4-га курса 

Ф лФ , 
Іна ШЫРКЕВІЧ.

На эдымках: (уверсе) 
падчас падпісання пагад- 
нення аб супрацоўніцтве; 
( унізе) прэзентацыя падруч- 
ніка новага пакалення. 

Фота Т . ДУБОЎСКАЙ 
і I. ШЫРКЕВІЧ.


