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У са мой Бе ла ру сі па куль 

пра во дзіц ца ня шмат та кіх ту-

раў, хоць яны і ёсць. Як пра ві ла, 

звы чай на бе ла ру сы едуць ку-

дысь ці за мя жу. Па пу ляр ны на-

пра мак для та кіх па ез дак — 

Кар па ты. На прык лад, аў тар 

гэ тых рад коў па ру га доў та му 

з'ез дзі ла ў та кі тур. Вель мі спа-

да ба ла ся! Не каль кі дзён я пра-

вя ла ў лю бі мым мной Льво ве, 

праў да, рас па ле ным ад жні-

вень скай спё кі, а по тым мы на 

ты дзень ад пра ві лі ся ў го ры. І ў 

пер шы ж ве чар, ка лі блі жэй да 

цем ры вы паўз ча роў ны гор ны 

ту ман і па да рыў нам не ве ра год-

нае шчас це пра ха ло ды, я зра-

зу ме ла, што ўжо за ад но гэ та 

мож на бы ло б на веч на ўлю біц-

ца ў Кар па ты. А бы лі ж яшчэ 

ўтуль ная і не да ра гая ві ла, ці ка-

выя эк скур сіі, пад' ёмы ў го ры 

пеш шу і на фу ні ку лё ры, дзі вос-

ныя па пры га жос ці ві ды, якія 

ад кры ва юц ца звер ху, прос тая, 

смач ная і зда ро вая ежа, што-

дзён ныя за ня ткі ду хоў ны мі 

прак ты ка мі, ін ту і тыў нае ма ля-

ван не, за ня ткі з кі не зі ё ла гам, 

вя чэр нія па ся дзел кі... І ўсё гэ та 

каш та ва ла трыс та з не чым до-

ла раў за ты дзень!

З гэ тай жа мэ тай ез дзяць і ў 

ін шыя кра і ны: Грэ цыю, Іс па нію, 

Ін дыю, Ты бет, на вост раў Ба лі і 

г. д. Та кія па езд кі, вя до ма, абы-

дуц ца на шмат да ра жэй, чым у 

су сед нюю Укра і ну, але тут ужо 

кож ны вы бі рае па сва ім гус це і 

ка шаль ку.

Арт-па да рож жы: 
вяр нуц ца з улас най 
кар ці най

Арт-па да рож жа па ды дзе та-

му, хто хо ча па глы біц ца ў мас-

тац тва, су мяс ціць ад па чы нак і 

твор часць — на прык лад, хо ча 

на ву чыц ца ма ля ваць і жа дае 

атры маць прак тыч ныя па ра ды 

ад пра фе сій ных мас та коў. 

Боль шасць та кіх па ез дак па ды-

хо дзіць усім не за леж на ад уз-

роў ню пад рых тоў кі — як па чат-

коў цам, так і тым, хто хо ча па-

леп шыць свае на вы кі ма ля-

вання.

Та кія ту ры, як пра ві ла, пра-

па ну юць шко лы мас тац тваў для 

да рос лых або ту ра генц твы, якія 

спе цы я лі зу юц ца на не тра ды-

цый ным ту рыз ме. У Бе ла ру сі 

так са ма ёсць та кія пра па но вы, 

але іх ма ла, і трэ ба цярпенне 

і шан ца ван не, каб вы ла віць іх. 

Праўда, хто перашкаджае 

звяр нуц ца ва Укра і ну ці Расію? 

Там та кіх пра па ноў мност ва.

Вы мо жа це здзейс ніць не-

да ра гую, ад 2 да 3—5 дзён, 

па езд ку на эцю ды ў Пе цяр-

бург, Пад мас коўе ці ў Львоў, 

Адэ су, Ужга рад — га ра ды, дзе 

ёсць мност ва сю жэ таў для ву-

ліч ных за ма лё вак. А мо жа це, 

на прык лад, па ехаць на аква-

рэль ны рэ трыт у іс пан скі за-

мак або — на ты дзень — вы-

ву чаць асно вы ма люн ка ў Іта-

лію. Але гэ та ўжо бу дзе на-

шмат да ра жэй — ад 900 і да 

2,5 ты ся чы еў ра за 5—7 дзён. 

У та кіх ту рах удзель ні кі не 

толь кі ма лю юць, але і ездзяць 

на эк скур сіі, наведваюць роз-

ныя та ем ныя дво ры кі, ка вяр ні 

з ад мыс ло вы мі фіш ка мі. А ў 

кошт, апроч на ву чан ня ма ля-

ван ню, ува хо дзяць ма тэ ры я лы 

для за ма лё вак — пэнд злі, 

фар бы, мар ке ры, алоў кі, а так-

са ма транс фе ры, пра жы ван не, 

эк скур сіі.

Па пу ляр ны мі ў апош нія га ды 

ста лі і скетч-ту ры. Скет чы — гэ-

та тэх ні ка хут кіх за ма лё вак. 

Яна не ве ра год на зруч ная пад-

час па да рож жа, ка лі мас та ка 

акру жае мност ва сю жэ таў, але 

ня ма ча су на доў гае ма ля-

ванне.

Фо та ту ры — 
у па го ні 
за пры га жос цю

Апош нім ча сам па пу ляр ныя 

па да рож жы па пры го жыя кад-

ры — фо та ту ры. Іх ар га ні зоў ва-

юць фа то гра фы-пра фе сі я на лы, 

збі ра ю чы гру пы па 10—15 ча-

ла век.

Ёсць не каль кі асноў ных ад-

роз нен няў фо та ту ра ад звы чай-

най гру па вой па езд кі: фо та ту-

рыс ты ло вяць змяр кан ні і сві-

тан кі — най леп шы час для зды-

мак, ву чац ца мас тац тву фа та-

гра фіі, час та едуць ту ды, дзе не 

сту па ла на га ар га ні за ва на га ту-

рыс та. Фо та ту ры пра вод зяц ца 

круг лы год і, як пра ві ла, у вель-

мі пры го жых мес цах. Гэ та мо-

гуць быць тыя ж Кар па ты, 

Крым, Каў каз.

Гэ тай вяс ной, на прык лад, 

я су стрэ ла ў ін тэр нэ це пра па но-

ву фо та ту ра, пры све ча на га цві-

цен ню пер сі каў у Кры ме. Ад 

здым каў з мі ну лых та кіх фо та-

па ез дак не маг чы ма бы ло ад-

вес ці во чы! Мож на толь кі ўя віць, 

што за эмо цыі бы лі ва ўдзель-

ні каў, якія ба чы лі гэ тую пры га-

жосць ужы вую!

Кошт фо та ту раў ва га ец ца ад 

150 і да 800 до ла раў. Як пра ві-

ла, у яго ўва хо дзяць транс фер 

з вак за ла, пра жы ван не, су пра-

ва джэн не пра фе сій на га фа то-

гра фа, на ву чан не і хар ча ван не. 

Транс парт ныя вы дат кі да пунк-

та збо ру гру пы кож ны ўдзель нік 

аплач вае асоб на. Пра цяг ласць 

фо та ту ра скла дае 3—5 дзён.

Дзя воч нік — 
ад па чы нак 
у жа но чай кам па ніі

З'я віў ся і та кі но вы кі ру нак у 

ту рыз ме, як дзя воч нік. Сэнс у 

тым, каб жан чы ны змаг лі рас-

сла біц ца, ада рвац ца ад бы та-

вых і ся мей ных праб лем, па да-

рыць са бе та кія пры ем ныя рэ-

чы, як са ўна, па ся дзел кі ў пры-

го жых ка вяр нях і рэ ста ра нах, 

па езд кі на пры ро ду, нач лег у 

пры го жых га тэ лях. Та кія па да-

рож жы мо гуць быць да поў не ны 

ку лі нар ны мі май стар-кла са мі, 

за ня тка мі ёгай і псі ха ла гіч ны мі 

трэ нін га мі, тэ май якіх з'яў ля ец-

ца, як пра ві ла, неш та на кшталт 

«ад крый сваю жа ноц касць» 

і г. д.

У кошт звы чай на ўва хо дзяць 

транс фер, пра жы ван не, эк скур-

сіі, фо та се сіі, май стар-кла сы, 

дэ гус та цыі і г. д. Ча сам — хар-

ча ван не, але час цей ар га ні зоў-

ваюць яго ўдзель ні цы са мі. 

Транс парт ныя вы дат кі так са ма 

аплач ва юц ца асоб на, бо 

«дзяўчаты» звы чай на збі ра юц-

ца з роз ных га ра доў, а ча сам і 

кра ін.

Як пра ві ла, здзейс ніць па да-

рож жа ў чыс та жа но чай кам па ніі 

пра па ну юць у Со чы, Гру зію, Іта-

лію або на роз ныя цёп лыя аст-

ра вы. Кошт за ле жыць ад та го, 

на коль кі да ра гая кра і на і га тэль 

яко га ўзроў ню абра ны, і мо жа 

змя няц ца ад 600 да некаль кіх 

ты сяч еў ра за ты дзень.

Па лом ніц кі 
ту рызм — 
да свя тых мо шчаў

Па лом ніц кія ту ры — гэ та 

звы чай на аў то бус ныя па езд кі 

па свя тых мес цах. Бе ла ру сы 

час цей за ўсё ез дзяць у Жы ро-

ві чы, Маск ву, на вед ва юць свя-

ты ні пра ва слаў най Гру зіі, Із ра-

іль і ма нас ты ры Грэ цыі.

Па лом ніц кія ту ры па Бе ла ру-

сі бы ва юць пры мер ка ва ны да 

ней кай да ты. Так, па кла ніц ца 

свя тым мо шчам пра па доб най 

Е фра сін ні По лац кай што год 

пры яз джа юць 5 чэр ве ня. Пе-

шая пі ліг рым ка ка та лі коў да 

Будс лаў скай іко ны Бо жай Ма ці 

вось ужо не ад но ста год дзе 

здзяйс ня ец ца 2 лі пе ня. 8 жніў ня 

пі ліг ры мы-ка та лі кі на кі роў ва-

юц ца ў Ра каў скі да мі ні кан скі 

кас цёл...

Каб на ве даць свя тыя мес цы 

Бе ла ру сі, мож на ска рыс тац ца 

па слу га мі тур фір маў. Той жа, 

хто хо ча стаць са праўд ным пі-

ліг ры мам і здзейс ніць сак раль-

нае па лом ніц тва з ма літ ва мі і 

пост ам, удзе лам у служ бах і гу-

тар кай з ду хоў ным на стаў ні кам, 

мо жа звяр нуц ца ў па лом ніц кія 

ад дзе лы бе ла рус кіх пра ва слаў-

ных і ка та ліц кіх епар хій, Іў дзей-

скае рэ лі гій нае аб' яд нан не ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла ру сь.

Ёсць яшчэ і та кі кі ру нак, 

асаб лі ва па пу ляр ны ся род ма-

ла дых і аду ка ва ных бе ла ру саў, 

як ду хоў ны ту рызм — не столь-

кі змя ніць аб ста ноў ку, коль кі 

змя ніць ся бе. Гэ та па да рож жа 

для тых, хто хо ча зда быць унут-

ра ную гар мо нію і пры вес ці дум-

кі ў па ра дак. З такой мэ тай ез-

дзяць, як пра ві ла, у Ін дыю і Тай-

ланд. Ін дыя на огул вель мі па пу-

ляр ная ся род на шых су ай чын-

ні каў. Ту ды ез дзяць і мо ладзь, і 

лю дзі ся рэд ня га ўзрос ту, апош-

нім ча сам пад цяг ну лі ся і бе ла-

рус кія пен сі я не ры.

Па дзей ны ту рызм 
і ту ры па мес цах 
зды мак філь маў

Ме ла ма ны прак ты ку юць та кі 

від ту рыз му, як фес ты валь ны. 

У Еў ро пе фес ты ва ляў пра во-

дзіц ца шмат, за адзін ад па чы-

нак мож на па бы ваць ад ра зу на 

не каль кіх кан цэр тах. Да фес ты-

валь на га ту рыз му мож на ад-

нес ці і па езд кі на та кія гран ды-

ёз ныя па дзеі, як бра зіль скі або 

ве не цы ян скі кар на ва лы. Не вя-

до ма, на коль кі та кія па езд кі па-

пу ляр ныя ся род на шых су ай-

чын ні каў, — па да зраю, што іх 

вы бі рае ня шмат бе ла ру саў. Але 

я ве даю дзяў чы ну, якая лю біць 

ез дзіць на ўся кія гран ды ёз ныя 

па дзеі на кшталт алім пій скіх 

гуль няў або тых жа кар на ва лаў 

у якас ці ва лан цё ра. Да рэ чы, 

не так ужо і ма ла ма ла дых бе-

ла ру саў ез дзяць ва лан цё ра мі ў 

роз ныя кра і ны — гэ та да во лі 

па пу ляр ны кі ру нак ма ла дзёж-

на га ад па чын ку.

А дня мі з'я ві лі ся на ві ны пра 

тое, што пас ля ня даў ня га вы ха-

ду се ры я ла «Чар но быль» уз-

рас ла ці ка васць да тэ мы ката-

строфы на ЧА ЭС і па вя лі чыў ся 

па ток ту рыс таў у Чар но быль-

скую зо ну ад чу жэн ня. Пры чым 

ці ка вы гэ ты ту рыс тыч ны на пра-

мак як за меж ным ту рыс там, так 

і ту рыс там з Бе ла ру сі.

Прад стаў ні кі тур фір маў ка-

жуць, што ад на дзён ны тур у зо ну 

ад чу жэн ня каш туе ад 49 да 

139 до ла раў. Кошт за ле жыць ад 

да ты па езд кі, ад та го, ін ды ві ду-

аль ны гэ та тур або гру па вы, а так-

са ма ад вы ба ру хар ча ван ня і ін-

вен та ру, у тым лі ку да зі мет раў.

Свят ла на БУСЬ КО.

На бе ла рус кім прад пры ем стве 

«Штад лер Мінск» у Фа ні па лі 

пра цуе 1200 ча ла век. 

У мі ну лыя вы хад ныя 

да пяцігод дзя за во да быў 

зла джа ны дзень ад чы не ных 

дзвя рэй, і ты ся чы лю дзей 

пры еха лі сю ды, каб уба чыць, 

як збі ра юц ца но выя, су час ныя 

цяг ні кі. Ся род ці каў ных бы лі і 

ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

«На ві чок» 
для мінск ага мет ро

Су пра цоў ні кі кам па ніі па ка за лі 

прак тыч на ўсе ста дыі вы твор час ці 

цяг ні коў і трам ва яў — зва рач ныя і 

фар ба валь ныя вы твор час ці, збо рач-

ны цэх і цэх за пус ку. Але больш за 

ўсё ўва гу пры цяг ва лі двух па вяр хо выя 

цяг ні кі KІSS для Венг рыі і Азер бай-

джа на — да іх вы строй ва лі ся са мыя 

вя лі кія чэр гі з на вед валь ні каў.

Так са ма мож на бы ло ўба чыць ад-

на па вяр хо выя цяг ні кі FLІRT для Нар-

ве гіі, са мыя доў гія трох сек цый ныя 

трам ваі для Ба лі віі — гэ та но вы ры-

нак па ста вак для кам па ніі — і, на рэш-

це, пер шыя цяг ні кі для трэ цяй лі ніі 

мет ро ў Мін ску.

Су ма агуль ных унут ра ных ін вес-

ты цый сё ле та па прад пры ем стве 

скла дзе ка ля 14 міль ё наў еў ра. Ды-

рэк цыя за во да раз ліч вае па шы раць 

аб' ём вы пус ку алю мі ні е вых ва го наў 

з 300 да 400 штук у год. Па сло вах 

ген ды рэк та ра «Штад лер Мінск» Фі-

лі па БРУ НЕ РА, на ства рэн не ад на го 

цяг ні ка па трэб на ад шасці да васьмі 

ме ся цаў. 30 % пра дук цыі за во да сё-

ле та ідзе ў краіны Еў ра зій скага эка-

на міч нага са юза, 70 % — у Еў ро пу.

Адзін но вы алю мі ні е вы цяг нік ужо 

пра хо дзіць сер ты фі ка цыю ў ста ліч-

ным мет ро. Там уна чы ро бяць усю 

аб кат ку но вай тэх ні кі на пер шай і дру-

гой лі ні ях падземкі. Хут чэй за ўсё, 

ка мер цый ная экс плу а та цыя но вых 

цяг ні коў пач нец ца ўжо сё ле та. 

Канчат ко вае ра шэн не аб гэ тым пры-

мае кі раў ніц тва Мінск ага мет ра па лі-

тэ на. «Штад ле раў скія» цяг ні кі бу дуць 

фі зіч на га то выя (і сер ты фі ка ва ныя) 

ужо да ве рас ня.

— Са мае га лоў нае для нас, што 

тэх ніч на гэ тыя цяг ні кі мо гуць пра ца-

ваць на ста рой інф ра струк ту ры, ні я-

кіх змен не спат рэ біц ца: іх мо гуць 

вы ка рыс тоў ваць на пер шай і дру гой 

лі ні ях мет ро. А так са ма ў Маск ве і 

Санкт-Пе цяр бур гу, дзе ў мет ро та-

кая ж ка ля і на, — пад крэс ліў Фі ліп 

Бру нер. — На шы цяг ні кі моц на ад-

роз ні ва юц ца ад тых, якія ця пер вы-

ка рыс тоў ва юц ца ў мін скім мет ро. 

Мяс цо вы цяг нік зроб ле ны цал кам з 

алю мі нію, тэр мін служ бы боль шы — 

мы га ран ту ем 50 га доў. Струк ту ра 

ку за ва не па тра буе аб слу гоў ван ня, 

бо ён не ржа вее. Для па са жы раў 

пры кмет ная роз ні ца вя лі кая і ві да-

воч ная — мяк кія ся дзен ні, шу ма і за-

ля цыя, кан ды цы я не ры, ра зет кі 

для USB.

З мін скім мет ро за клю ча ны да га-

вор на па стаў ку 10 цяг ні коў — ча-

тырох- і пя ці ва гон ных. Ёсць 

ці ка васць да прадукцыі і з бо-

ку Ра сіі. «Але гэ та ў лі ку ін ша-

га і па лі тыч нае пы тан не, — ка-

жа ген ды рэк тар «Штад ле-

ра». — У Маск ве ёсць свой 

вы твор ца. Прос та пра па на-

ваць леп шы пра дукт ча сам 

не да стат ко ва. Але мы пра цу-

ем, каб тра піць і на гэ ты 

ры нак.

«Мя це лі ца» ім чыць 
па ста лі цы

— Спадар Фі ліп, мы зна хо дзім ся 

по бач з трам ва ем «Мя це лі ца», ма-

ляў ні ча раз ма ля ва ным пад сім во лі ку 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Што гэ та зна-

чыць? — пы та ем ся ў ген ды рэк та ра.

— Гэ та бы ла вы ключ на мая ідэя. 

Бо, па сут нас ці, мы не змаг лі стаць 

паў на вар тас ным спон са рам гуль няў: 

гэ та га ня ма ў на шых доў га тэр мі но-

вых пла нах. Але мы пра па на ва лі 

аль тэр на ты ву. Трам вай «Мя це лі ца» 

ўжо ра ней экс плу а та ваў ся ў Мін ску. 

Ця пер ён у но вай «ма ляў ні чай аб-

горт цы» бу дзе ха дзіць па ста лі цы 

пад час гуль няў. Акра мя та го, у та кім 

ды зай не трам вай бу дзе экс плу а та-

вац ца (за гро шы пры ват на га вы-

твор цы) яшчэ тры ме ся цы пас ля за-

вяр шэн ня гэ та га гран ды ёз на га фо-

ру му.

Трам вай вы гад на ад роз ні ва ец ца 

ад ін шых. Даў жы ня яго амаль 34 мет-

ры, гэ та са мы доў гі трам вай ны са стаў 

у кра і нах СНД. Унут ры — 66 мес цаў 

для ся дзен ня, агуль ная па са жы раў-

мя шчаль насць — 376 чалавек. Гэ та 

вель мі ма гут ны трам вай. На ча ты рох 

ма тор ных ця леж ках тут во сем элект-

ра ру ха ві коў, доб рае па ска рэн не і, 

ка лі па раў ноў ваць з ма шы най, у яго 

поў ны пры вад.

Са мыя доў гія трам ваі ў Фа ні па лі 

ро бяць для да лё кай Ба лі віі, што гэ та 

доб ры прык лад па шы рэн ня экс пар-

ту — у гэ тую кра і ну па стаў ля ец ца 

12 трам ва яў. Ця пер з Бе ла ру сі гля-

дзяць да лей на Паў днё вую Аме ры-

ку — Ар ген ці ну, Па на му. Ген ды рэк-

тар ад зна чыў, што «Штад лер» так са-

ма ак тыў на пра цуе ў кі рун ку СНД, 

ёсць за ка зы з Азер бай джа на і Гру зіі, 

вя дуц ца пе ра га во ры з Ка зах ста нам.

На прад пры ем стве «Штад лер 

Мінск» пра цу юць над за ка за мі і для 

Бе ла рус кай чы гун кі. У на ступ ным го-

дзе ту ды па сту піць 10 пя ці ва гон ных 

цяг ні коў, па доб ных на тыя, якія сён ня 

злу ча юць Мінск і Го мель.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фо та аўтара 

і Анд рэя СА ЗО НА ВА.

...Зда лёк і за мест анон са: цуд, 

якую пры го жую (а ўжо ж доб-

рую ды вя сё лую...) гіс то рыю 

для руб ры кі «...На род на про-

ва дзе!» да слаў спа дар Га раль-

чук з Мін ска!

Але не мен шае дзі ва і ў тым, 

што ён на огул узяў ся пі саць — 

у ста лым ве ку, па-бе ла рус ку.

Як вы свет лі ла ся, ві на ва та ў 

гэ тым «Звяз да», якую шмат 

га доў ча ла век вы піс ваў і якая 

ад ной чы за пра сі ла яго паў-

дзель ні чаць у тра ды цый ным 

ро зыг ры шы пры зоў.

Та ды (ка лі па мяць не пад во дзіць) 

яму са мо му прый сці не вы па ла: 

некаль кі шчас лі вых ку по наў са 

звяз доў ска га ча роў на га ка пе лю ша 

вы цяг ну ла яго жон ка Тац ця на Ула-

дзі мі ра ўна. Яна ж шчод ра «ад ва жы-

ла» кам плі мен таў лю бі май на род-

най руб ры цы і рас ка за ла сваю 

праў дзі вую гіс то рыю — гіс то рыю 

пра каз ла, які па свіў ся не па да лёк 

ад іх ня га ле ці шча і ад ной чы ўвя заў-

ся пра во дзіць яе на элект рыч ку ў 

Алях но ві чы...

Як ус па мі на ла спа да ры ня Тац ця-

на, яна та ды і па-доб ра му пра сі ла 

яго ад стаць, ад ча піц ца, і за мах ва ла-

ся ней кім дуб цом, і пра га ня ла, і кры-

ча ла... Ка зёл, бы ва ла, пры слу хоў-

ваў ся — спы няў ся на хвіліну-дру гую, 

а по тым зноў да га няў, ту ліў ся да бо-

ка і так са ма за быў на маршыраваў 

сле дам, што, зда ва ла ся, за раз па 

пры ступ ках за ле зе ў цяг нік і па е дзе 

з ёй у ста лі цу...

Да стан цыі і на тоў пу лю дзей за-

ста ва лі ся ней кія мет ры, да ад праў-

лен ня элект рыч кі — лі ча ныя хвіліны. 

І толь кі тут жан чы на ўспом ні ла, што 

гас па дар гэ та га каз ла раз маў ляў з 

ім вы ключ на ма там. А та му, азір нуў-

шы ся па ба ках, яна так са ма за гну-

ла... І за гну ла з ад чаю так...

Ка зёл — рас каз ва ла — вель мі 

здзі віў ся, пры слу хаў ся, а по тым па-

кор лі ва апус ціў га ла ву і па сце жач-

цы паплёў ся на зад.

Гэ та бы ла смеш ная гіс то рыя, пасля 

пуб лі ка цыі якой неш та та кое ж вя-

сё лае на пі саў і да слаў у рэ дак цыю 

муж Тац ця ны — спа дар Іван. Ён жа 

з ча сам стаў ад ным з па ста ян ных 

аў та раў і на ват пе ра мож цаў кон кур-

су на най леп шую праў дзі вую гіс то-

рыю...

Гэ та мы да та го, што ча ла век, на 

вя лі кі жаль, да кан ца не ве дае сва іх 

здоль нас цяў, сва іх та лен таў, і мно-

гім ча сам па трэ бен ней кі штур-

шок — мо жа, зу сім ма ле неч кі, вы-

пад ко вы...

На шай пад піс чы цы спа да ры ні 

Іры не Дзе ні сен цы з Го ме ля не ка лі 

прос та за ха це ла ся чы таць па-бе ла-

рус ку.

У ша пі ку яна знай шла «Звяз ду», 

ста ла куп ляць, по тым афор мі ла пад-

піс ку, мож на ска заць, пры вык ла — 

пяць ра зоў на ты дзень атрым лі ваць 

га зе ту, да сы лаць свае карт кі на ро-

зыг рыш пры зоў.

У апош нім — ёй па шчас ці ла вый-

граць элект ра дрыль, але ж за бі раць 

яго ці не, пад піс чы ца яшчэ ду ма ла. 

З ад на го бо ку — ра бо та (Іры на Вік-

та раў на пра цуе ма шы ніс там кра на 

на «Гом сель ма шы»), ага род, дом 

(да рэ чы, пры ват ны), так што, ка лі 

трэ ба ней кі цвік у сцен ку за біць, яна 

ад ной ле вай, без элект ра дры лі... А з 

ін ша га — гэ та ж рэч (і не тан ная), 

мо жа, ка лі спат рэ біц ца?

Ка ра цей, у Мінск Іры на Вік та раў-

на ўсё ж пры еха ла, рас ка за ла, што 

ў «Звяз дзе» заў сё ды чы тае руб ры кі 

«...На род на про ва дзе!», «Кры ніч-

ка», «Кра і на зда роўя», што дзя ку ю-

чы га зе це пом ніць мо ву. Кож ная з 

якіх, па вод ле мо ва знаў цы Віль гель-

ма Гум баль та, ва кол на ро да, яко му 

на ле жыць, апіс вае круг. І вый сці з 

яго мож на толь кі ў тым вы пад ку, ка-

лі ўсту піш у круг ін шы. Да лей ін шы 

круг — ін шая мо ва, ін шая мо ва — 

ін шы на род. Так што па куль не ўсту-

пі ла... 

Іры на Вік та раў на «зноў вы бі рае 

«Звяз ду». Вы, спа дзя ём ся, так са ма? 

А ўжо якія та лен ты яна ад крые...

Чы тай це! Бу дзем пі саць.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Атры маць аса ло ду 
ад спор ту 
і го рад па гля дзець

Гас цям ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у дні пра-

вя дзен ня муль ты спар тыў на га фо ру му 

пра па ну юць больш за 70 эк скур сій ных 

пра грам па Мін ску, у тым лі ку 20 аў-

тар скіх, якія бы лі апра ба ва ныя пад час 

«Фэс ту эк скур са во даў» у кра са ві ку.

Так са ма пра цяг нуц ца ме ра пры ем ствы, 

якія ўжо пра хо дзяць што дня для мін чан і ту-

рыс таў. У ста лі цы пра па ну юць па зна валь ныя ме ра пры ем ствы: 

бяс плат ную пе ша ход ную эк скур сію ад га рад ской ра ту шы, эк-

скур сій ныя пра ек ты «15:15» і «Чыр во ны аў то бус», якія стар ту-

юць ад бу дын ка чы гу нач на га вак за ла, пра ек ты Open Mіnsk і 

«Мінск эк скур сій ны». У го ра дзе ўжо ўста ноў ле на 70 ін фас тэн даў. 

Ле тась ін фар ма цый на-ту рыс тыч ны цэнтр «Мінск» су мес на з 

«Мін гар да вед кай» аб ста ля ваў шэсць ін фа пунк таў, сё ле та пры 

пад трым цы Ды рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў прад пры ем ства 

ар га ні зуе ра бо ту 20 ін фа пунк таў на асноў ных ту рыс тыч ных ма-

гіст ра лях. На іх бу дуць пра ца ваць ва лан цё ры, якія пра па ну юць 

усім ах вот ным рэ клам ныя і ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы, бяс-

плат ныя ту рыс тыч ныя кар ты, дзе па зна ча ны куль тур ныя і гіс та-

рыч ныя мес цы і сла ву тас ці го ра да.

Ад зна чым, што ця пер ту рыс тыч ную дзей насць на тэ ры то рыі 

Мін ска ажыц цяў ля юць 736 ар га ні за цый, 356 эк скур са во даў і 

147 гі даў-пе ра клад чы каў.

У тэ му
Гас ці ніч ная сет ка го ра да прад стаў ле на 52 гас ці ні ца мі 

і пяц цю хос тэ ла мі. Для пра жы ван ня клі енц кіх груп вы зна ча на 

31 гас ці ні ца на пяць ты сяч ну ма роў, ту рыс там і ба лель шчы кам 

пра па ну юц ца мес цы ў 21 га тэ лі. У сфе ры гра мад ска га 

хар ча ван ня пра цуе ка ля 1,6 ты ся чы ка вяр няў і рэ ста ра наў. 

На бе ла рус кай на цы я наль най кух ні спе цы я лі зу ец ца больш

за 50 пунк таў гра мад ска га хар ча вання.

Уні каль ныя мес цы 
для ту рыс таў

Мін скі га рад скі ка мі тэт пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя рас пра ца ваў эка ла гіч ны да вед нік па 

Мін ску для гас цей і ўдзель ні каў ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Да вед ні кі ство ра ны на рус кай і анг лій скай мо вах, яны рас каз-

ва юць пра ча ты ры пры ро да ахоў ныя тэ ры то рыі ў ме жах го ра да, 

а так са ма аб на яў ных у ста лі цы эка ла гіч ных сцеж ках. Акра мя 

ін фар ма цыі і фа та гра фій, да вед ні кі ўтрым лі ва юць звест кі аб 

тым, як да брац ца да кож на га з на зва ных мес цаў. Па куль на дру-

ка ва на больш за адну ты ся чу эк зэмп ля раў, па ме ры не аб ход-

нас ці на клад да вед ні каў пла ну юць па вя ліч ваць.

Бры тан ская фан-зо на 
ча кае гас цей

Яна ад кры ец ца 22 чэр ве ня ка ля ста ліч на га Па ла ца спор ту, 

пра гэ та па ве да мі ла жур на ліс там Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Злу ча на га Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі і 

Паў ноч най Ір лан дыі Фі ё на Гіб.

У Мінск на ІІ Еў ра пей скія гуль ні пры едуць ка ля 150 бры тан скіх 

спарт сме наў, уклю ча ю чы трэ не раў і ме не джа раў. Ча ка ец ца 

пры езд і сем' яў мно гіх спарт сме наў. Пра дак лад ную коль касць 

ча ка ных ту рыс таў з Вя лі ка бры та ніі дып ла мат не змаг ла ска заць, 

уліч ва ю чы бяз ві за вы ха рак тар па ез дак. Ад крыц цё фан-зо ны 

22 чэр ве ня бу дзе па пя рэд ні чаць Вя лі ка му бры тан ска му фес ты-

ва лю, які ад бу дзец ца ў Мін ску 23 чэр ве ня.

На фес ты ва лі бу дзе так са ма ад люст ра ва на спар тыў ная тэ-

ма ты ка. Для тых, хто хо ча ад чуць ся бе ўдзель ні кам Уім блдон-

ска га тэ ніс на га тур ні ру, бу дзе ар га ні за ва ны мі ні-корт. Пра ду гле-

джа на на ву чан не ас но вам рэг бі, гуль ні кі кер, кёр лін гу. Фі ё на Гіб 

ад зна чы ла, што па соль ства ця пер ак тыў на рых ту ец ца да зга да-

ных ме ра пры ем стваў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Чы тач — га зе таЧы тач — га зе та

«Звяз да»? 
Каб чы таць па-бе ла рус ку
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Рэ тры ты, арт-па да рож жы, Рэ тры ты, арт-па да рож жы, 
па лом ніц тва...па лом ніц тва...

Падзея

Ку піць 
бі лет, 

знай сці 
плат фор му
На но вым брэсц кім 

аў та вак за ле 
пра тэс ці ра ва лі 

сіс тэ му на ві га цыі 
для не ві ду шчых
Нядаўна ўра чыс та ад-

кры лі но вы аў та вак зал у 

Брэс це, а дня мі тут прай-

шло пер шае ме ра пры ем-

ства. Лю дзі з праб ле ма-

мі зро ку са бра лі ся з усіх 

рэ гі ё наў кра і ны і апра ба-

ва лі но вую сіс тэ му на ві-

га цыі для не ві ду шчых.

Пад ра бяз на аб сіс тэ ме 

«Кро кі на гу кі» бы ло рас ка за-

на ў ну ма ры на шай га зе ты за 

5 чэр ве ня. Ма біль ная пра гра-

ма ўста наў лі ва ец ца на га-

джэт, і ча ла век ру ха ец ца па 

ўка зан ні ўлас на га смарт фо-

на. А на вак за ле прад стаў ні кі 

та ва рыст ва ін ва лі даў па зро-

ку прай шлі ўсе эта пы па са-

жы ра, яко му трэ ба ку піць бі-

лет і вы пра віц ца ў па езд ку. 

Гэ та для ві ду шчых па са жы-

раў пра цэ ду ра вы гля дае 

прос та: пры ехаў на вак зал, 

па ста яў у чар зе, на быў кві ток 

ды і па кро чыў на плат фор му, 

якая ўка за на ў бі ле це. Для 

лю дзей з па ру шэн нем зро ку 

на ват ува ход ныя дзве ры 

знай сці бы вае не вель мі 

прос та.

Дык вось, но вая сіс тэ ма, 

ство ра ная ўста но вай рэ абі лі-

та цыі ін ва лі даў па зро ку 

«Цэнтр па спя хо ва га ча ла ве-

ка» па іні цы я ты ве кам па ніі 

Volkswagen у Бе ла ру сі, па-

спя хо ва вы тры ма ла вы пра-

ба ван не ў Брэс це. Не ві ду-

шчыя лю дзі са мі зна хо дзі лі 

ўва ход, на кі роў ва лі ся па да-

во лі доў гім ка лі до ры да кас, 

«за маў ля лі» бі лет і бес па-

мыл ко ва вы хо дзі лі ме на ві та 

на сваю плат фор му. Ды рэк-

тар уста но вы рэ абі лі та цыі ін-

ва лі даў па зро ку Мі ха іл АН-

ТО НЕН КА ад зна чыў, што 

вак зал у Брэс це па бу да ва ны 

з улі кам па трэб лю дзей, што 

ма юць аб ме жа ва ныя маг чы-

мас ці. Пра гэ та свед чаць «ра-

зум ныя» да рож кі на ўсёй 

пры вак заль най тэ ры то рыі і 

пры ста са ван ні ўнут ры па-

мяш кан ня. А з сіс тэ май «Кро-

кі на гу кі» не ві ду шча му ча ла-

ве ку тут мож на абы сці ся і без 

ста рон няй да па мо гі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

ФА НІ ПАЛЬ СКІЯ 
ТРАМ ВАІ Ў БА ЛІ ВІІ

А на трэ цяй лі ніі мінск ага мет ро цяг ні кі бу дуць алю мі ні е выя

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж


