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Ашмяны

 

У цяперашні час у музеі звыш 60
разнатэматычных экскурсій, якія

суправаджаюцца мультымедыйнымі
прэзентацыямі,праводзяцца таксама

конкурсы,выставы,сустрэчы з цікавымі
людзьмі.

    

Запрашаем наведаць наш музей, які
працуе штодённа, акрамя нядзелі, з 8

да 16 гадзін.

Народны музей 
гісторыі школы



Музей упершыню прыняў наведвальнікаў
29 верасня 1999

года. У снежні 2012 года яму прысвоены
статус “народны”, у сакавіку 2018 года

статус пацверджаны. 
Штогод у музеі праводзіцца 180-200

тэматычных экскурсій і
музейных урокаў, 8-10 мерапрыемстваў,
якія наведваюць 4-4,5 тысячы чалавек.

Асноўны фонд музея налічвая 1543
экспанаты,

навукова-дапаможны -1242.

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыіЗ гісторыі музея

Найбольш каштоўныя экспанаты музея:
фотагазета маскоўскіх

камсамольцаў “Мы отомстим за тебя,
Зоя!”(1943 год), плакат-газета “Раздавім

фашысцкую гадзіну”
(1941-1943 гг.) – 5 экзэмпляраў.

Копія звароту нямецкіх улад да
насельніцтва Ашмянскага,

Смаргонскага, Астравецкага і Свірскага
раёнаў (1942 год). Схема вызвалення

раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
(1944 год).

Плакат “Ошмянщина помнит своих
освободителей” (1944

год). Газеты “Комсомольская правда” от
09.05.1945 года, “Красная Звезда” от

10.05.1945 года.

1."Адукацыя на Ашмяншчыне": першыя
звесткі аб развіцці адукацыі на Ашмяншчыне;

імёны трох ашмянцаў, якія навучаліся ў
Кракаўскім універсітэце з Ф. Скарынам; копіі

старадаўніх гравюр.
 

2."Старонкі школьнага жыцця": фотаздымкі
ўсіх кіраўнікоў школы, навучэнцаў і

выпускнікоў розных гадоў; пісьмовыя
прылады; звесткі аб колькасці навучальных

устаноў у рэгіёне.
 

 3."Маладзёжныя арганізацыі": фотаздымкі
першага піянерскага атрада, піянераў і

камсамольцаў, піянерская форма мінулага
стагоддзя, граматы і дыпломы, горн і барабан.

 
 4."Узорныя калектывы школы": матэрыялы

аб дзейнасці трох узорных калектываў
дзіцячай мастацкай самадзейнасці школы.

 
5."Настаўнікі школы": на стэндах фотаздымкі

настаўнікаў на ўроках, класных гадзінах,
педсаветах і г.д., узнагароды за паспяховую

працу.
 

 6."Спратыўнае жыцце": шматлікія кубкі,
граматы, дыпломы за спартыўныя

дасягненні навучэнцаў, фотаздымкі
спартыўных спаборніцтваў.

 
7."Выпускнікі-гонар школы": фотаздымкі

знакамітых выпускнікоў, іх
асабістыя рэчы, навуковыя працы, аўтарскія

кнігі.
 

8."Ніхто не забыты,нішто не забыта": 
 прысвечаны ветэранам Вялікай Айчыннай

вайны, ваенна-патрыятычнаму
выхаванню моладзі.
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