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Не абы яка выя i твор чыя 

жыха  ры Брэс та шу ка юць 

но выя шля хi за ха ван ня i 

па пу ля ры за цыi спад чы ны. 

Гра мад скiя ар га нi за цыi ства-

ра юць но выя пра дук ты i сэр-

вi сы, звя за ныя з гiс то ры яй, 

куль ту рай го ра да, якія мо-

гуць вы ка рыс тоў вац ца ў тым 

лi ку ў ту рыс тыч най га лi не i ў 

сферы аду ка цыi. Яны ж ла-

дзяць га рад скiя фес ты ва лi 

ды iн шыя ме ра пры ем ствы. 

На ват на су бот нi кi гараджа-

не збi ра юц ца дзя ку ю чы iн-

тэр нэ ту — iнi цы я ты ва сфар-

мiра  ва ла ся ва кол на вiн на га 

пар та ла. Так, бер нар дын скi 

ма нас тыр, што зна хо дзiц ца 

на тэ ры то рыi Брэсц кай крэ-

пас цi, быў аб не се ны ага-

ро джай, каля яго па ста вi лi 

шыль ду.

Абуджаць лю боў да род на га 

го ра да да па ма га юць эк скур сii. 

Мяс цо выя да след чы кi рас пра-

цоў ва юць но выя марш ру ты. На-

прык лад, адзiн з iх пры све ча ны 

га рад ской спад чы не 30-х га доў 

мi ну ла га ста год дзя. Ва лан цё ры 

iнi цы я ты вы «Брэсц кi кан струк-

ты вiзм» iн вен та ры за ва лi больш 

за сто аб' ек таў, па бу да ва ных у 

го ра дзе ў мiж ва ен ныя га ды, ства-

ры лi ан лайн-ба зу да ных, на нес лi 

аб' ек ты на кар ту i склалі да вед-

нiк па ар хi тэк ту ры Брэс та гэ та-

га пе ры я ду. У вы нiку мяс цо выя 

жы ха ры ста лi цi ка вiц ца та кi мi 

аб' ек та мi, больш ашчад на да iх 

ста вiц ца i кла па цiц ца пра тое, як 

iх за ха ваць.

Но выя, су час ныя фар ма ты на-

кшталт ха ка то наў да па ма га юць 

пры цяг нуць аў ды то рыю, з якой 

не так прос та пра ца ваць, — мо-

ладзь.

«Мы ства ра ем пля цоў кi i праек -

ты, дзе ўза е ма дзей нi ча юць прад-

стаў нi кi роз ных струк тур: гра мад-

скiх ар га нi за цый, ме дыя, бiз не су, 

мяс цо вых улад. Гэ та спро ба вы-

бу да ваць дыя лог, аб мер ка ваць 

су мес ны кi ру нак дзей нас цi», — 

дзе лiц ца на мес нiк ды рэк та ра 

фон ду «Раз вiц цё Брэсц кай 

крэ пас цi» Алi на ДЗЕРА  ВЯН КА. 

Ак ты вiс ты да лу ча юц ца да да сле-

да ван няў, пра цу юць у ра сiй скiх 

ар хi вах, а зда бы тай iн фар ма цы яй 

дзе ляц ца з су пра цоў нi ка мi Брэсц-

ка га ме ма ры яль на га комп лек су i 

раз мя шча юць яе ў се цi ве.

Ме на вi та ў Брэс це бы лi пры-

ду ма ны пра ек ты, якiм ня ма 

анала  гаў. Но выя пра дук ты ўзнiк-

лi на сты ку роз ных дыс цып лiн, у 

тым лi ку мас тац тва i су час ных 

тэх на ло гiй. На асно ве ар хiў-

ных да ку мен таў быў ство ра ны 

аў ды яс пек такль-гiд, пры све-

ча ны тра гiч най па дзеi Дру гой 

су свет най вай ны — знi шчэн ню 

брэсц кай яў рэй скай аб шчы ны 

(у той час яна на лiч ва ла больш 

за 20 ты сяч ча ла век). Дзя ку ю чы 

спе цы яль най ма бiль най пра гра-

ме ту рыст ары ен ту ец ца па кар-

це, на якую на не се ны аб' ек ты 

яў рэй скай спад чы ны цi звя за-

ныя з ва ен най гiс то ры яй, што 

за ха ва лi ся да на ша га ча су, а ў 

на вуш нi ках чуе га ла сы з мi ну-

ла га. Аў ды яс пек такль ство ра-

ны на асно ве ўспа мi наў рэ аль-

ных све дак па дзей, яго агу чы лi 

прафе  сiй ныя ак цё ры. Ле тась 

пра ект Brest Stories Guide быў 

пры зна ны ад ным з най леп шых 

пад час кон кур су «Спад чы на ў 

дзе ян нi», якi пра во дзiў ICOMOS 

(Міжнародны савет па захаванні 

помнікаў і славутасцяў).

Сён ня брас таў ча не ак тыў на 

пра цу юць з да поў не най рэ аль нас-

цю, спра бу юць ства рыць ма ке ты 

ма нас ты роў ся рэд не вя ко ва га го-

ра да. Дзя ку ю чы но вым тэхна  ло-

гi ям, мож на бу дзе гу ляць па су-

час ным го ра дзе i ба чыць, як ён 

вы гля даў у па пя рэд нiя ста год дзi.

Мяс цо вы даб ра чын ны Фонд 

раз вiц ця Брэсц кай крэ пас цi так са-

ма за пра шае ў вiр ту аль нае па да-

рож жа па аб' ек тах фар ты фi ка цыi 

ХIХ ста год дзя, дзе звы чай на не 

вод зяць ту рыс таў. Ма тэ ры я лы для 

вiр ту аль на га па да рож жа па Брэсц-

кай крэ пас цi пад рых та ва ныя з вы-

ка ры стан нем ар хiў ных звес так.

Кла по цяц ца ў рэ гi ё не i пра за-

ха ван не не ма тэ ры яль най куль-

тур най спад чы ны — на спе цыя-

ль ным iн фар ма цый ным пар та ле 

раз мя шча юць за пi сы, якiя збi ра-

юць на Па лес сi. Так фарміруецца 

кар та дыя лек таў.

Ак ты вiс ты ўпэў не ны: на ват 

тым аб' ек там, якiя сён ня ма ла вя-

до мыя i за ня дба ныя, та му што на 

iх не ха пае гро шай, мож на да па-

маг чы — вар та толь кi пры цяг нуць 

да iх больш ува гi за кошт прос-

тых пра дук таў. Ужо ство ра ныя 

ка лян дар i ту рыс тыч ны марш рут 

па ма ла вя до мых ся дзi бах i аб' ек-

тах Брэсц кай воб лас цi.

Па ста ян ная пры сут насць у са цы-

яль ных сет ках да зва ляе фар мi ра-

ваць су поль насць лю дзей, неабыя-

ка вых да га рад ской спад чы ны.

Гра мад скiя ар га нi за цыi шу ка-

юць но выя шля хi пры цяг нен ня рэ-

сур саў для та го, каб здзяйс няць 

доб рыя спра вы. Гэ та мо жа быць, 

на прык лад, краў дфан дынг цi су-

пра цоў нiц тва з бiз нес-струк ту ра-

мi, ка лi пэў ны пра цэнт ад про да-

жу та ва раў i па слуг ад лiч ва ец ца 

на куль тур ныя пра ек ты.

Больш за ча ты ры ты ся чы ну ма роў ча со пi саў, што вы хо дзi лi ў мiж-

ва ен ныя га ды, ста лi да ступ ныя ан лайн. На цы я наль ная бiб лi я тэ ка 

Бе ла ру сi за пра шае па зна ё мiц ца з iмi на сва iм рэ сур се.

Сён ня ў элект рон най ка лек цыi «Бе ла-

рус кая лi та ра тур ная спад чы на. Ча со пi сы 

1919—1939 га доў» зме шча на 270 най мен-

няў пе ры я дыч ных вы дан няў, што вы хо дзi лi 

на тэ ры то рыi БССР i За ход няй Бе ла ру сi. 

Ся род iх — «Нё ман», «Ма лад няк», «Уз-

вы шша», «Наш край», «Мас тац тва i рэ-

ва лю цыя», «Пра цаў нiк асве ты», «Штэрн», 

«Рунь», «По лы мя», «За ход няя Бе ла русь», 

«Бе ла рус кi ле та пiс», Znicz, вы дан нi для дзя-

цей, мо ла дзi i жан чын.

Ка лi пагартаць ад ска нi ра ва ныя ста рон кi, 

мож на ад чуць, чым жы лi на шы па пя рэд нi кi, 

якiя тэ мы хва ля ва лi ма ла дых лi та ра та раў, 

ва кол якiх вы дан няў яны гур та ва лi ся. Вы 

да ве да е це ся, як раз вi ва ла ся пра мыс ло-

васць, якi мi пры ла да мi i тэх нi кай ка рыс та-

лi ся ся ля не, на коль кi шы ро кi быў края знаў-

чы рух, ка лi па ву лi цах Мiн ска па бег лi пер шыя трам ваi, як вы гля даў Дом 

ура да i як бу да ваў ся сту дэнц кi га ра док БДУ, якiя свя ты i як ад зна ча лi, з 

якi мi цац ка мi гу ля лi ма лыя ў дзi ця чых сад ках, як жан чы ны зма га лi ся за 

свае пра вы, чым швей ная фаб ры ка «Каст рыч нiк» ураж ва ла за меж ную 

дэ ле га цыю, як пра ца ва лi лiк пунк ты, што ад каз ва лi за лiк вi да цыю не пiсь-

мен нас цi, якую кас ме ты ку i iн шыя та ва ры мож на бы ло на быць, якое ў тыя 

ча сы бы ло на двор'е i мно гае iн шае.

Вя лi кая ўва га ўдзя ля ла ся ў та га час най 

прэ се дзе цям i мо ла дзi. Аб мяр коў ва лi ся 

школь ныя пра гра мы, на стаў нi кi дзя лi лi ся 

сва i мi на пра цоў ка мi i пра па но ва мi, уз нi ма-

лi пы тан нi аб тым, якой па вiн на быць ву-

чэб ная пра гра ма, не за бы ва лi ся не толь кi 

на па лi тыч нае, але i на па ла вое вы ха ван не 

пад лет каў. Дзя цей пры ву ча лi да са цы яль на 

ад каз най пра цы, дзей нi ча ла мно га гурт коў. 

Да рос лыя на ват хва ля ва лi ся, цi не пе ра гру-

жа ны ма лыя роз ны мi ка рыс ны мi за ня тка мi.

У той час ак тыў на раз вi ваў ся ста ха наў скi 

рух, але з пуб лi ка цый вы нi кае, што ўдар на 

лю дзi пра ца ва лi не толь кi за iдэю: у 1930-я 

га ды най леп шыя ра бот нi кi атрым лi ва лi гра-

шо выя прэ мii i рэ ча выя ўзна га ро ды (гэ та 

маг ло быць па лi то, мэб ля, швей ная ма шын-

ка). Бы лi свае сты му лы i ў школь нi каў — на прык лад, мне су стрэў ся зды-

мак, на якiм пi я нер ку за вы дат ную ву чо бу ка та лi на са ма лё це.

Элект рон ная ка лек цыя ча со пi саў вар тая ўва гi ўсiх, хто цi ка вiц ца гiс-

то ры яй, куль ту рай, эка но мi кай, ме ды цы-

най, а так са ма ка рыс ная су пра цоў нi кам 

ар хi ваў i му зе яў, края знаў цам, на стаў-

нi кам.

Для зруч нас цi ка рыс таль нi каў вы дан-

нi па да юц ца па прад мет ных руб ры ках: 

«Аду ка цыя i вы ха ван не», «Ахо ва зда роўя 

i ме ды цын скiя на ву кi», «Края знаў ства», 

«Па лi ты ка i гра мад ства», «Эка но мi ка», 

«Ста тыс ты ка» , «Сель ская гас па дар ка», 

«Мас тац тва» i iн шыя. Ча со пi сы, пры све-

ча ныя лi та ра ту ры i лi та ра ту раз наў ству, 

зна хо дзяц ца ў роз ных раз дзе лах у за-

леж нас цi ад та го, дзе яны вы да ва лi ся: на 

тэ ры то рыi За ход няй Бе ла ру сi, у БССР цi 

за мя жой.

 Маг чы мас цi Маг чы мас цi

«На цы я нал ка» пра па нуе...
Як змя нiць жыц цё 

i за ха ваць 
гiс та рыч ныя аб' ек ты?

Асоб ныя рэ сур сы змя шча юць фа та гра фii пом нi каў, ся-

дзiб, па ла цаў, ста рых мо гi лак, ус па мi ны свед каў па дзей, 

аў дыя- i вi дэа за пi сы, на якiх ба буль кi спя ва юць на род ныя 

пес нi, «за на та ва на» iх тра ды цый ная га вор ка. Праз се цi ва 

мож на вес цi по шук блiз кiх, там з'яў ля юц ца спi сы ге ро яў i 

ах вяр вай ны, рэ прэ са ва ных асоб. Аб лiч боў ва юц ца ар хi вы, 

слоў нi кi, кар ты i на ват фальк лор ныя ба бiн ныя за пi сы, якiя 

ста ран на збi ра лi ся бе ла рус кi мi ву чо ны мi-фальк ла рыс та мi. 

Бяс спрэч на, но выя тэх на ло гii спры я юць та му, што ў су час-

нi каў рас це цi ка васць да гiс то рыi i куль ту ры сва ёй кра i ны. 

Але як яшчэ яны мо гуць змя няць ася род дзе i нас са мiх? I як 

не за блы тац ца ў та кiм ма сi ве iн фар ма цыi?

З 2004 го да дзей нi чае бе ла рус кая «Вi кi пе дыя», ужо ство-

ра ны дзя сят кi ты сяч ар ты ку лаў. Вiр ту аль ная пра сто ра па-

паў ня ец ца ма тэ ры я ла мi, пры све ча ны мi гiс та рыч ным па дзе-

ям i вы дат ным асо бам на шай кра i ны, але на коль кi мож на 

да вя раць iн фар ма цыi з се цi ва? Iн тэр нэт дае маг чы масць 

вы ка звац ца ўсiм. У вы нi ку да во лi час та раз мы ва юц ца ме жы 

па мiж экс перт ны мi i не экс перт ны мi ве да мi.

Праб ле ма яшчэ i ў тым, што на пi са ны ама та рам 

інтэрнэт-ар ты кул, у якiм iн фар ма цыя мо жа па да вац ца 

фраг мен тар на, з ак цэн та мi на ней кiх «сма жа ных» дэ та-

лях, а то i зу сiм ска жац ца, час та на бi рае больш пра гля даў 

i «лай каў», чым тэкст, пры све ча ны гэ тай жа тэ ме, але 

зроб ле ны пра фе сiй ным гiс то ры кам. I трэ ба ўжо па ду-

маць пра тое, як аба ра нiць (а мо жа, i на кi ра ваць) дзя цей 

i мо ладзь, якiя ад ка зы на пы тан нi, звя за ныя з гiс то ры яй, 

шу ка юць у iн тэр нэ це. Сён ня бе ла рус кiя ВНУ i iн сты ту ты 

На цы я наль най ака дэ мii на вук вы да юць вя лi кую коль касць 

кнiг i ма юць свае элект рон ныя рэ сур сы, але трэ ба яшчэ 

шмат шчы ра ваць над тым, каб яны бы лi за па тра ба ва ныя 

ў ка рыс таль нi каў i, са мае га лоў нае, каб да iх звяр та лi ся 

пе да го гi i вуч нi.

Тэх на ло гii мя ня юць по гляд на гiс то рыю, на ме та ды да-

сле да ван няў i прэ зен та цыi да ных. Сён ня ўжо га во раць пра 

з'яў лен не но вай дыс цып лi ны — лiч ба вай гiс то рыi. Су час ныя 

маг чы мас цi, ка лi мож на ана лi за ваць вя лi кiя аб' ёмы iн фар-

ма цыi, да зва ля юць уба чыць неш та боль шае, ча го не за ўва-

жа лi ра ней, гля дзець на праб ле мы гла баль на, вы зна чаць 

пэў ныя за ка на мер нас цi ў раз вiц цi ча ла вец тва.

За мя жой ужо вя дуц ца дыс ку сii пра лiч ба вую гiс то рыю. 

Ад на з iх звя за на з да ступ нас цю iн фар ма цыi. Вя лi кая коль-

касць пер са наль ных звес так зна хо дзiц ца ў ар хi вах, але 

што бу дзе, ка лi гэ тыя да ныя бу дуць пе ра ве дзе ны ў лiч бу i 

вы кла дзе ны ў се цi ва? Як аба ра нiц ца ча ла ве ку, якi жа дае 

за стац ца не за ўваж аным у гiс то рыi, не хо ча, каб звест кi пра 

яго сва я коў тра пi лi ў агуль ны до ступ, як рэа лi за ваць пра ва 

на за быц цё? Шмат пы тан няў i на конт та го, як iн тэр прэ та-

вац ь но выя ве ды i пра ца ваць з кры нi ца мi, вы зна чаць, якiя 

з iх пры дат ныя для ана лi зу.

НО ВЫ ФАР МАТ:
 iн фар ма цыя змя няе свет

Тэ ма вы пус куТэ ма вы пус ку

У
ЖО нi ко га не здзiў ля юць элект рон ныя 

кнi гi i ба зы да ных, Zoom-кан фе рэн цыi, 

вiр ту аль ныя му зей ныя экс па зi цыi i эк скур сii. 

Дзя ку ю чы да поў не най рэ аль нас цi ства ра юц ца 

ма ке ты раз бу ра ных зам каў i па ла цаў. Гiс то ры кi 

аб' яд ноў ва юц ца з ай цiш нi ка мi, каб ства раць но выя 

пра дук ты, якiя мо гуць вы ка рыс тоў вац ца ў му зе ях, 

у аду ка цый ным пра цэ се, у ту рыз ме. QR-ко ды 

i ма бiль ныя пра гра мы да па ма га юць ту рыс там 

больш да ве дац ца пра пэў ныя гiс та рыч ныя аб' ек ты.

Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

Вiр ту аль нае па да рож жа 
па Брэсц кай крэ пас цi.
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