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На мес нік мі ніст ра ін фар ма-

цыі Па вел ЛЁГ КІ лі чыць, што 

моў нае ася род дзе Еў ра гуль няў 

па він на быць гар ма ніч на ўвя за-

на не толь кі з мэ та мі і за да ча мі 

пра соў ван ня на шай куль ту ры, 

але і ства рэн нем кам форт на га 

ася род дзя для гас цей Бе ла ру сі. 

Каб пры ез джыя маг лі з мак сі-

маль ным эфек там ува браць бе-

ла рус кую куль тур ную спад чы-

ну, пра сяк нуц ца ду хам кра і ны 

і па лю біць на шую зям лю. «Для 

гэ та га нам не аб ход на ства рыць 

дру ка ва ную пра дук цыю: раз на-

стай ную, ці ка вую і, што вель мі 

важ на, муль ты моў ную. Сён ня 

мы га во рым аб анг лій скай, бе-

ла рус кай, рус кай мо вах, але 

да лей гэ ты спіс трэ ба пра цяг-

ваць, та му што гас цей у 2019 

го дзе ў нас бу дзе шмат, — раз-

ва жае Па вел Мі ка ла е віч. — Гэ-

тая пра дук цыя па він на быць 

ары ен та ва на ў пер шую чар гу 

на ві зу аль ны шэ раг. Нам ёсць 

што па ка заць, ка лі мы здо ле ем 

за ча піць гос ця пры род най пры-

га жос цю, ар хі тэк ту рай, то да лей 

у ход пой дуць ін шыя вер баль-

ныя фор мы».

Не за бу дуць ар га ні за та ры і 

пра фран цуз скую, ня мец кую, 

поль скую, іс пан скую, італь ян-

скую мо вы, на якіх пла ну ец ца 

пад рых та ваць бук ле ты і да вед-

ні кі, што рас ка жуць пра Бе ла-

русь, гіс то рыю кра і ны і спар тыў-

ныя да сяг нен ні.

Па вел Лёг кі так са ма ад зна-

чыў, што ў пі я ры Еў ра пей скіх 

гуль няў упор бу дзе ра біц ца на 

са цы яль ныя сет кі і бло гас фе ру. 

Акра мя та го, Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі пла нуе пра во дзіць прэс-

ту ры для за меж ных жур на ліс таў, 

ча ка ец ца, што ў Бе ла русь пры-

едуць ка ле гі з Ра сіі і Кі тая.

Му зеі, за мкі, вы стаў кі 
бу дуць зруч ны мі 
для гас цей

З куль тур най спад чы ны, якую 

мае кра і на, важ на вы зна чыць 

тое, што бе ла ру сы здо ле юць 

па ка заць гас цям Еў ра гуль няў 

за ад нос на ка рот кі час, на які 

бу дуць пры бы ваць гос ці.

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў-

ні коў Але на АНІ СІМ лі чыць, 

што Ды рэк цыі трэ ба пра ду маць 

шэ раг кан цэр таў су час ных бе ла-

рус кіх му зы каў роз ных жан раў, 

плы няў, а так са ма ар га ні за ваць 

вы ступ лен ні ад мет ных фальк-

лор ных гур тоў і дзяр жаў ных 

ан самб ляў у дні пра вя дзен ня 

Еў ра пей скіх гуль няў у Мін ску. 

«Та кая маш таб ная па дзея па-

кі дае пэў ны ад бі так, але і дае 

доб рыя перс пек ты вы. Ад та го, 

як мы спра вім ся з пра вя дзен-

нем Гуль няў, за ле жыць наш 

між на род ны імідж і ў рэш це 

рэшт раз віц цё кра і ны так са ма. 

Мы ма ем ін фар ма цый нае таб ло 

для ту рыс таў у цэнт ры ста лі цы, 

у мет ро наз вы стан цый гу чаць 

на бе ла рус кай мо ве — гэ та 

вель мі ўда лы прык лад раз віц-

ця Бе ла ру сі для ту рыс таў, але 

я ха це ла б звяр нуць ува гу на 

тое, каб і ў аб лас ных цэнт рах, 

ра ён ных га ра дах пра ца іш ла ў 

гэ тым кі рун ку», — ад зна чы ла 

Але на Мі ка ла еў на.

Гіс то рык, га на ро вы стар-

шы ня Та ва рыст ва бе ла рус кай 

мо вы Алег ТРУ САЎ вы ка заў 

дум ку, што для ту рыс таў, якія 

пры едуць у Мінск пад час Еў ра-

пей скіх гуль няў, трэ ба рас пра-

ца ваць не каль кі ту рыс тыч ных 

марш ру таў. «Адзін з іх я на-

зваў бы «Бе ла русь — кра і на зам-

каў». Два за мкі ў нас цал кам га-

то выя — Ня свіж і Мір. На мой по-

гляд, трэ ба тэр мі но ва скон чыць 

рэ стаў ра цыю Лід ска га зам ка і 

пры вес ці ў па ра дак На ва груд скі. 

Ка лі мы гэ та зро бім, гос цю да-

стат ко ва ча ты ры дні, каб па гля-

дзець іх. Яшчэ я ра іў бы ту рыс ту 

за ві таць ў За слаўе і Смі ла ві чы. 

А га лоў нае, каб мяс цо выя жы ха-

ры маг лі рас ка заць пра сваю гіс-

то рыю за меж ні кам», — дзе ліц ца 

мер ка ван нем Алег Ана то ле віч.

Так са ма гіс то рык вы каз вае 

дум ку пра тое, што Мінск па ві-

нен вяр нуць са бе пе ша ход ныя 

ву лі цы, як не ка лі бы ло на Кар ла 

Марк са.

І дэ пу тат, і гіс то рык ад зна ча-

юць важ ную ро лю тэ ле ба чан ня 

ў час пра вя дзен ня Еў ра пей скіх 

гуль няў. Важ на, каб там гу ча ла 

бе ла рус кая мо ва, каб ту рыст, 

уклю ча ю чы тэ ле ві зар у кож най 

гас ці ні цы, ра зу меў, у якой краі-

не ён зна хо дзіц ца. Ці ка выя пе-

ра да чы пра гіс та рыч ных асоб і 

мяс ці ны на шай кра і ны з суб ціт-

ра мі на роз ных мо вах ста нуць 

за па мі наль ны мі і ка рыс ны мі не 

толь кі для ту рыс таў, але і для 

мяс цо вых жы ха роў.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня куль ту ры і ідэа ла гіч най 

ра бо ты Мін гар вы кан ка ма 

Аляк сандр ШАС ТА КОЎ ад зна-

чыў, што на да дзе ны мо мант 

пра пра цоў ва юц ца пы тан ні аб 

рэ жы ме ра бо ты вы ста вак і му-

зе яў у Мін ску. Не аб ход на зра біць 

так, каб жы ха рам і гас цям ста лі-

цы бы ло зруч на на вед ваць гэ тыя 

куль тур ныя ўста но вы ў воль ны 

ад спа бор ніц тваў час. Так са ма 

Аляк сандр Вік та ра віч рас ка заў, 

што ка ля ўсіх асноў ных спар тыў-

ных пля цо вак у Мін ску бу дуць 

раз ме шча ны зо ны гас цін нас ці, 

а сам го рад у гэ тыя дні бу дзе 

мець тэ ма тыч нае афарм лен не.

Яшчэ ёсць та ям ні ца
На Еў ра пей скія гуль ні да нас 

пры едуць прад стаў ні кі, як мі-

ні мум 50 кра ін, на Мінск бу дзе 

гля дзець увесь свет. Пла ну-

ец ца, што транс ля цыі Гуль няў 

па ка жуць у 160 кра і нах, і тут 

складаная задача ста іць пе рад 

рэ жы сё рам, які бу дзе ства раць 

цы ры мо нію ад крыц ця і за крыц ця 

буй но га тур ні ру. У гэ тай ро лі вы-

сту піць вя до мы ў Бе ла ру сі рэ жы-

сёр-па ста ноў шчык Аляк сандр 

ВА ВІ ЛАЎ. «Кож ны дзень, ка лі я 

пра чы на ю ся і кож ны дзень, ка лі 

кла ду ся спаць, ад чу ваю на сва іх 

пля чах вя ліз ны груз ад каз нас ці. 

Мне б ха це ла ся, каб цы ры мо нія 

ад крыц ця і за крыц ця рас ка за ла 

пра тое, што мы ўсе ра зам хо чам 

рас ка заць пра на шу кра і ну, што 

ў нас ня ма раз ла даў, дро бяз ных 

спрэ чак, а ёсць го нар за тое, што 

мы за ха ва лі ся бе, сваю зям лю, 

тую куль ту ру, якая сён ня ў нас 

ёсць», — дзе ліц ца Аляк сандр 

Дзміт ры е віч.

Ін фар ма цыя аб тым, які мі 

бу дуць цы ры мо ніі ад крыц ця і 

за крыц ця Еў ра гуль няў па куль 

тры ма ец ца ў та ям ні цы. Вя до ма 

толь кі, што над ства рэн нем шоу 

пра цуе вя лі кая ка ман да, у якую 

ўва хо дзяць не толь кі бе ла ру сы, 

але і за меж ныя спе цы я ліс ты з 

Ра сіі, Поль шчы, Бал га рыі і ін-

шых кра ін. Ар га ні за та ры па він-

ны ства рыць шоу, якое ўспры ме 

Еў ро па. Рэ жы сёр ад зна чае, што 

гэ ты пра цэс увесь час уз гад ня-

ец ца з Ды рэк цы яй Гуль няў, На-

цы я наль ным алім пій скім ка мі-

тэ там і Еў ра пей скім алім пій скім 

ка мі тэ там.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

МАС ЛЕ НІЧ НЫ ты-

дзень свят ку юць у 

многіх ку точ ках Бе ла ру-

сі. Па ста ра даў ніх тра-

ды цы ях гэ та не прос та 

час, ка лі клі чуць вяс ну, 

ядуць алад кі ды па ляць 

пу дзі ла зі мы. 

Кож ны дзень мае сваё 

асаб лі вае пры зна чэн не, якое 

вы ні кае з яго наз вы. Па ня-

дзе лак — Су стрэ ча, аў то-

рак — Зай грыш, се ра да — 

Ла су нак, чац вер — Раз гу ляй, 

пят ні ца — Це шчын ве чар, су-

бо та — За лоў чы ны вя чор кі 

і Да ра валь ная ня дзе ля. Га-

ра чыя блі ны, раз на стай ныя 

вы ра бы мяс цо вых май строў, 

энер гіч ныя тан цы ды заў зя-

тыя пес ні на поў ні лі гэ ты мі 

дня мі і Ашмян скі край.

Для гас цей свя та ар га ні-

за та ры ме ра пры ем ства — 

су пра цоў ні  к і  ра ён на га 

цэнт ра куль ту ры — ар га ні-

за ва лі ў горадзе тэ ма тыч-

ны спек такль. У свя точ най 

па ста ноў цы не за бы лі ся 

ні ко га. Быў тут і Яры ла — 

бог сон ца, і Да ра — ба гі ня 

пры ро ды, ма ла до сці і вяс-

ны, і Мя це лі ца. Пад ка нец 

гу лян няў ашмян цы па тра-

ды цыі спа лі лі пу дзі ла Мас-

ле ні цы.

А ў аг ра га рад ку Галь ша-

ны ар га ні за ва лі ку лач ныя 

бой кі, хут кас нае па ядан не 

блі ноў і ка тан не з ле дзя ных 

го рак. Ка зач ныя пер са на-

жы Зі ма, Вяс на, Мас ле ні ца, 

Сне жань, Сту дзень і Лю ты 

ве ся лі лі гас цей, час та ва лі 

блі на мі ды ва дзі лі ка ра го ды. 

Пу дзі ла Мас ле ні цы тут пры-

бі ра лі ўсе ра зам, пас ля ча го 

спа лі лі яго, каб «хут чэй зі ма 

ўцяк ла і ўсё ха лод нае і злое 

за бра ла, а вяс на, прый шоў-

шы, усё доб рае ды цёп лае 

па кі ну ла».

Іры на СІ ДА РОК



«НАМ ЁСЦЬ 
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Лідскі замак.

ТрадыцыіТрадыцыі  

ТБ-ро лі кі і біл бор дыТБ-ро лі кі і біл бор ды  

Рэклама — 
рухавік... бяспекі

Ле тась па ло ва сюжэтаў 
бы ла не на леж най якас ці

У мі ну лым го дзе Між ве да мас ны са вет 

па рэ кла ме раз гле дзеў 560 сю жэ таў 

са цы яль най рэ кла мы. У асноў ным 

гэ та вон ка вая і тэ ле ві зій ная. 58 пра-

цэн таў сю жэ таў не ад па вя да лі стан-

дар там якас ці і бы лі ад праў ле ны на 

да пра цоў ку.

— Спа жы вец ця пер кры тыч на ста віц ца да 

та го, як з ім раз маў ляе дзяр жаў ная ўла да. 

Та му да са цы яль най рэ кла мы вы со кія па-

тра ба ван ні, — ад зна чае на чаль нік сек та ра 

па рэ кла ме ўпраў лен ня аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў і кант ро лю за рэ кла май Мі ніс-

тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю Іна ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК. — Ад сей ва ем 

сю жэ ты, дзе прос та па зі цы я ну ец ца дзяр жаў-

ны ор ган і яго сім во лі ка. Рэ кла ма па він на пра-

ца ваць: ста віць праб ле му і пра па ноў ваць яе 

ра шэн не. Час та бы ва юць на ра кан ні на ніз кі 

ўзро вень тэх ніч на га і эс тэ тыч на га вы ка нан ня. 

Мае зна чэн не і твор чы склад нік. Заў сё ды ў 

вый гры шы тыя ро лі кі, якія бы лі зроб ле ны пры 

да па мо зе пра фе сій ных агенц тваў.

Ёсць праб ле ма з тым, што са цы яль ныя 

сю жэ ты рых ту юц ца і змя шча юц ца не на 

сіс тэм най асно ве. Вы клю чэн не — ра бо та 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, 

Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, апе ра та-

ра дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. Ма-

ла ўва гі ўдзя ля ец ца сег мен ту ін тэр нэ ту.

У Мі ніс тэр стве па над звы чай ных сітуацыях 

рас каз ва юць, што ка лі ства ра юць ро лі кі і 

бук ле ты, то ста ра юц ца па да ваць ін фар-

ма цыю мак сі маль на прос та і да ступ на для 

на сель ніц тва. Для дзя цей рас пра цоў ва юць 

ад мыс ло выя за клад кі для кні жак, рас кла ды 

за ня ткаў, раз ма лёў кі. Са мыя па пу ляр ныя ві-

дэа сю жэ ты ве дам ства — «Пра жыць ад но 

жыц цё — вы ра та ваць ты ся чы» і «Веч ная 

па мяць не цвя ро зым ку паль шчы кам». Кож ны 

з іх на браў у ін тэр нэ це па міль ё не пра гля даў. 

Доб рыя вод гу кі атры ма лі так са ма біл бор ды 

«Дзе ці не шу ка юць не бяс пе кі. Яны прос та 

гу ля юць». Сю жэ ты ра та валь ні кі вы бі ра лі, зы-

хо дзя чы са ста тыс ты кі ня шчас ных вы пад каў 

з ма ле чай і школь ні ка мі.

— Аца ніць эфек тыў насць са цы яль най 

рэ кла мы да па ма га юць ліч бы апе ра тыў ных 

зво дак, — ка мен туе афі цый ны прад стаў-

нік МНС Ві таль НА ВІЦ КІ. — Ка лі ў па чат ку 

1990-х на па жа рах гі ну лі сот ні дзя цей, то 

ле тась — ча ты ры ча ла ве кі.

Са мыя па пу ляр ныя тэ мы са цы яль най 

рэ кла мы — па да ткі, бяс пе ка, ту рыс тыч ны 

па тэн цы ял кра і ны (гіс та рыч ныя аб' ек ты, 

аг ра эка ту рызм). Іна Гаў рыль чык за ўва жае, 

што ха це ла ся б больш сю жэ таў, скі ра ва ных 

на па пу ля ры за цыю зда ро ва га ла ду жыц ця, 

у пры ват нас ці, пра віль на га хар ча ван ня.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ




