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Што да ты чыц ца фі нан са ва га і ма-

тэ ры яль на га за бес пя чэн ня, на прык-

лад кас цю маў, транс пар ту, ялі нак, 

упры га жэн няў ды ін ша га, аб гэ тым 

кла по цяц ца не па срэд на мяс цо выя 

ўла ды і ад дзе лы куль ту ры. Пад рых-

тоў ка да Но ва га го да — ад на з час так 

бюд жэт на га ар ты ку ла.

У гэ тым го дзе та кіх ад ра соў пры ба-

ві ла ся. Рэ зі дэн цыя Дзе да Мар оза пра-

цуе амаль што ў кож ным ра ё не. Уся го 

іх шас нац цаць, і гэ та знач на больш, 

чым у мі ну лым го дзе. Мяс цо выя ўла-

ды ах вот на ідуць на су страч у ства-

рэн ні та ко га ка зач на га ася род дзя, бо 

ўсе ра зу ме юць, на коль кі гэ та важ на 

для ар га ні за цыі дзі ця ча га ад па чын ку. 

Ёсць прык лад дзяр жаў на-пры ват на-

га парт нёр ства, у Ашмян скім ра ё не 

та кая рэ зі дэн цыя ство ра на на ба зе 

аг ра ся дзі бы.

За па тра ба ва насць гэ тых рэ зі дэн-

цый бу дзе за ле жаць ад не каль кіх 

склад ні каў, — удак лад няе на чаль нік 

упраў лен ня куль ту ры Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма Але на КЛІ МО ВІЧ. — 

Па-пер шае — іх рэ кла ма, на коль кі 

якас на і крэ а тыў на яна бу дзе зроб ле-

на. Не менш важ ны фак тар — якасць 

ме ра пры ем стваў. Лю дзі са мі бу дуць 

пе ра да ваць ін шым, ка лі гэ та са праў-

ды ці ка вае ві до ві шча. Так што ўсе 

бу дуць ста рац ца зра біць сваю рэ зі-

дэн цыю больш ці ка вай. Ка лі дзесь ці 

та кая рэ зі дэн цыя ака за ла ся не вель мі 

за па тра ба ва най, гэ та бу дзе ана лі за-

вац ца пас ля свят.

Незвычайны сва як
Зім нік — не звы чай ны Дзед Ма роз. 

Ён вы гля дае больш дэ ма кра тыч на і 

на гад вае прос та га се ля ні на. Но сіць 

фут ра да ка лень, вы со кія ва лён кі і 

тры мае ў ру ках драў ля ны кій. Праў-

да, як і Дзед Ма роз, мае пу шыс тую 

бе лую ба ра ду. Су пра ва джае яго не 

дзяў чын ка-Сня гур ка, а бла кіт на во кая 

пры га жу ня За ві ру ха, а так са ма яшчэ 

ка ля двац ца ці ка зач ных пер са на жаў. 

Усе яны — чле ны на род на га тэ ат ра 

«Зя лё ны фур гон» пры Іў еў скім цэнт-

ры куль ту ры і ад па чын ку. На мес нік 

ды рэк та ра ўста но вы На тал ля МУД-

РЫК рас ка за ла, што та кая мяс цо вая 

рэ зі дэн цыя — ад на з пер шых не толь-

кі ў рэ гі ё не, але і ў рэс пуб лі цы. Для 

Зім ні ка і За ві ру хі ў ле се па бу да ва ны 

цэ лы ка зач ны га ра док з не каль кі мі 

ані ма цый ны мі пля цоў ка мі.

Квэст па ча роў най снеж най сцеж цы 

з ка зач ны мі пер са на жа мі абы дзец ца ў 

10 руб лёў, а з па да рун кам — у 15.

Быў лет нік — стаў зім нік...
У Лід скай рэ зі дэн цыі гас цей пры-

ма юць толь кі дру гі год, але збі ра юц ца 

пра ца ваць што дзень, пры чым да юць 

па не каль кі прад стаў лен няў. Ад кры-

ла ся ся дзі ба Дзе да Ма ро за ў Лід скім 

ра ё не пад час стар ту даб ра чын най ак-

цыі «На шы дзе ці». Яна раз ме шча на 

на тэ ры то рыі азда раў лен ча га лет ні ка. 

На вед валь ні кі со чаць за пры го да мі 

ка зач ных пер са на жаў, удзель ні ча-

юць у кон кур сах, а за тым іх час ту юць 

блі на мі ды га ра чай гар ба тай. Аба вяз-

ко вы пункт пра гра мы — фо та на па-

мяць. Так са ма мож на на быць су ве нір 

мяс цо вых май строў. Па сло вах ды-

рэк та ра ла ге ра Алі ны КАР ГІ НОЙ, 

мно гія баць кі за да во ле ны, што не 

трэ ба вез ці дзя цей да лё ка па на ва-

год ні цуд. Цу ды мож на знай сці ў сва ім 

ра ё не. Рэ зі дэн цыя бу дзе пра ца ваць у 

вы хад ныя і свя точ ныя дні, кошт бі ле-

та сім ва ліч ны — 5 руб лёў. Да рэ чы, 

ужо не каль кі лет ні каў пай шлі па гэ тым 

шля ху і ста ра юц ца за дзей ні чаць свае 

пло шчы ў зі мо вы пе ры яд.

Па ча ла пра ца ваць рэ зі дэн цыя 

Дзе да Ма ро за і Сня гур кі ка ля во зе ра 

Сві цязь, што ў На ва груд скім ра ё не. 

Тут на вед валь ні каў, а гэ та ў пер шую 

чар гу дзе ці, — ча кае су стрэ ча з усі мі 

12 ме ся ца мі. Ад сюль ні хто не вый дзе 

з пус ты мі ру ка мі: май стры-ра мес ні кі 

пра вя дуць май стар-клас. Што зро-

біш — тое і тваё. А хто не ўпэў не ны 

ў сва іх сі лах, мо жа на быць са ма быт-

ную рэч пра фе сі ных май строў. У рэ-

зі дэн цыю на Сві ця зі мож на за ві таць 

кож ную су бо ту і ня дзе лю. Да рэ чы, усе 

яны бу дуць пра ца ваць на пра ця гу зі-

мо вых школь ных ка ні кул.

У Ваў ка выс ку Дзед Мароз «пра пі-

саў ся» ў ра ён ным До ме ра мёст ваў. 

У цу доў ную драў ля ную хат ку пра цяг-

ва юць па сту паць пісь мы ад дзя цей, 

якія чы тае, вя до ма ж, сам гас па дар. 

На ва год нюю ёл ку не трэ ба пры во зіць 

зда лёк: зя лё ная пры га жу ня 50 мет раў 

вы шы нёй рас це як раз не па да лё ку. 

Яе і ўпры го жы лі па-свя точ на му.

Ён «раз бу дзіў» 
Аў гус тоў скі ка нал

Га лоў ны ж гро дзен скі ча раў нік 

пач не сваю ра бо ту з 21 снеж ня. Яго 

штаб-ква тэ ра вось ужо не каль кі га доў 

зна хо дзіц ца на Аў гус тоў скім ка на ле. 

А сё ле та тут з'я віц ца но вы ка зач ны 

пер са наж — Цмок, які лі чыц ца ахоў-

ні кам вод на га цар ства. Ён пра вя дзе 

пры сут ных па Сцеж цы ча су да вя лі-

ка га га дзін ні ка — га лоў най фо та зо ны 

ванд роў кі. На вед валь ні кі ся дзі бы змо-

гуць зра біць здым кі і на тро не Дзе да 

Ма ро за ў яго рэ зі дэн цыі — бы лым 

бу дын ку на гляд чы ка ка на ла. До мі ку 

больш за сто га доў, у ім дзей ні чае 

экс па зі цыя гіс то рыі ка на ла ста ро га 

гід ра тэх ніч на га збу да ван ня. Ле тась 

пад час на ва год ніх і ка ляд ных свят тут 

па бы ва ла ка ля 2,5 ты ся чы ча ла век. 

Пры чым боль шая част ка — у рам ках 

даб ра чын ных ак цый.

— Гэ тую тра ды цыю мы бу дзем пра-

цяг ваць і сё ле та, — ка жа на чаль нік 

ад дзе ла куль ту ры Гро дзен ска га 

рай вы кан ка ма На тал ля РА МА НО-

ВІЧ. — Ра зам з тым хо чам за дзей-

ні чаць і ту рыс тыч ныя груп пы, у тым 

лі ку бяз ві за вых ту рыс таў. Для ўсіх, 

хто па жа дае і дасць за яў ку, Дзед Ма-

роз бу дзе су стра каць на вед валь ні каў 

не толь кі па вы хад ных, але і ў буд-

ныя дні. Тут мо гуць вы ка наць за яў кі 

з фолк-шоу-пра гра май і дэ гус та цы яй 

страў бе ла рус кай кух ні. Для гэ та га 

за дзей ні ча ны фальк лор ны гурт «Жы-

ві ца» і гас па ды ні з Са по цкі на і Ад эль-

ска. Ду маю, гэ та «ажы віць» ка нал у 

зі мо вы пе ры яд, ка лі яго па пу ляр насць 

зні жа ец ца.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фота аўтара.

«Чай на Фрэнд лі» 
і кал гас для экс пер таў

За дзе сяць ме ся цаў сё ле та ў нас 

па бы ва ла ўжо 17 773 ча ла ве кі з 

Пад ня бес най. За гэ ты ж час амаль 

на 15 % пад рос экс парт тур пас луг: 

Бе ла русь за ра бі ла на кі тай цах ча-

тыры міль ё ны 730 ты сяч до ла раў. 

Ра зам з тым мы толь кі па чы на ем 

асвой ваць сек тар кі тай ска га ту-

рыз му, хоць па зна валь насць на-

шай кра і ны і ці ка васць спа жыў цоў 

з КНР да яе знач на ўзрас лі, лі чыць 

Алег МІ ХАЙ ЛАЎ, ды рэк тар прад-

пры ем ства «Цэнт рку рорт»:

— Сё ле та мы па ча лі пры маць 

ту рыс таў па ўзгод не ных з Кі та ем 

гра фі ках. Перш за ўсё іх ці ка вяць 

Мінск, Брэст, Бе ла веж ская пу шча. 

Па да ро зе са ста лі цы на Брэст 

аба вяз ко ва па каз ва ем ім Мір скі 

і Ня свіж скі за мкі. У ме жах «чыр-

во на га» ту рыз му па да рож ні каў 

во зяць у му зей Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і Дом 1-га з'ез да РСДРП. 

За год мы су стрэ лі 28 ар га ні за ва-

ных груп і ўжо атры ма лі гра фі кі 

за ка заў на 2019-ы. Ся род та кіх 

за явак — прось ба да зво ліць кі-

тай скім экс пер там на ве даць адзін 

з на шых кал га саў, каб пас ля, маг-

чы ма, уклю чыць та кі аб' ект у свае 

паў на цэн ныя пра гра мы.

У кра са ві ку па іні цы я ты ве па-

соль ства Кі тая гру па прад стаў ні коў 

ай чын най ту рін дуст рыі вы яз джа-

ла на два тыд ні ў Пад ня бес ную, 

каб на мес цы па глы біц ца ў той 

ася ро дак і зра зу мець, як пра ца-

ваць з кі тай ца мі, рас ка заў Ві таль 

ГРЫ ЦЭ ВІЧ, на мес нік ды рэк та-

ра Дэ парт амен та па ту рыз ме 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 

Бе ла ру сі:

— Гэ та лепш, чым лек цыі, да-

зво лі ла ўсвя до міць мен та лі тэт 

кі тай цаў, зра зу мець, як іх пра-

віль на ві таць у Бе ла ру сі. Га тэль 

«Мінск» ужо мае сер ты фі кат 

Сhіnа Frіеndlу («Чай на Фрэнд-

лі») — пра гра мы, на якую, пры-

ма ю чы кі тай скіх ту рыс таў, ары-

ен ту ец ца ўвесь свет і якая прад'-

яў ляе пэў ныя па тра ба ван ні да 

ту рыс тыч най інф ра струк ту ры, 

звык лай для кі тай цаў. Гэ тай жа 

сіс тэ ме, праў да, без сер ты фі ка-

та, ад па вя дае гас ці ніч ная сет ка 

«Вік то рыя», «Еў ро па», «Спа да-

рож нік». Ана лаг та ко га сер ты фі-

ка та — Vеlсоm Сhіnеsе («Вел кам 

Чай ніз») — вы да дзе ны «Краўн 

Пла за» Мі ніс тэр ствам куль ту ры 

і ту рыз му Кі тая.

Ай чын ная 
інф ра струк ту ра 
па-кі тай ску

Бе ла рус кая інф ра струк ту ра 

так са ма «ву чыц ца» ад па вя даць 

ча кан ням кі тай скіх ту рыс таў і ў 

ін шых на прам ках. Тры бан кі краі-

ны — Бел газп рам банк, Бе ла рус-

банк і БПСбанк — ужо пры ма юць 

плас ты ка выя карт кі з Пад ня бес-

най. 18 гі даў-пе ра клад чы каў ма-

юць атэс та ты, якія да зва ля юць ім 

вес ці эк скур сіі для кі тай цаў на іх 

род най мо ве.

На кі тай скую мо ву пе ра кла да-

юць наз вы асноў ных ту рыс тыч ных 

аб' ек таў. Больш за ўсё, вя до ма, 

ста ліч ных, хоць су стра ка юц ца па-

ка заль ні кі з кі тай скай мо вай і ў 

рэ гі ё нах. Аў ды я гі ды на кі тай скай 

ёсць у буй ных му зе ях і зам ках 

Бе ла ру сі. Усё больш ста но віц ца 

аб' ек таў з на не се ным на іх QR-ко-

дам, дзя ку ю чы яко му ўсход ні ту-

рыст мо жа атры маць ін фар ма цыю 

пра сла ву тасць на род най мо ве. 

А бра шу ра «50 рэ чаў, якія трэ ба 

зра біць у Бе ла ру сі» вы да ец ца ўво-

гу ле на вась мі мо вах, у тым лі ку і 

на кі тай скай.

— Ві дэа ро лік «Бе ла русь звыш 

ча кан няў» на кон кур се ў Шан хаі ў 

ліс та па дзе за няў пер шае мес ца ў 

на мі на цыі на са мае пры го жае ту-

рыс тыч нае ві дэа. На рэ гі я наль ным 

уз роў ні пад пі са ны па гад нен ні аб 

па бра цім скіх су вя зях з кі тай скі-

мі рэ гі ё на мі, — за ўва жыў Ві таль 

Гры цэ віч. — Яск ра вая з'я ва гэ та-

га го да — пад пі сан не па гад нен ня 

аб бяз ві за вым на вед ван ні ця гам 

30 дзён кі тай ца мі і бе ла ру са мі 

абедз вюх кра ін. Да нас ужо пры-

яз джа юць кі тай цы, якія ці ка вяц ца 

аб са лют на роз ны мі рэ ча мі. Гэ та 

не толь кі ка му ніс тыч нае мі ну лае і 

гіс то рыя, але і на ша пры ро да, па-

ля ван не. Ка лі б яшчэ бы ло пад-

пі са на па гад нен не па між Ра сі яй і 

Бе ла рус сю аб уза ем ным пры знан-

ні віз, гэ та ста ла б доб рай кроп кай 

для за вяр шэн ня Го да ту рыз му Бе-

ла ру сі ў Кі таі і да ло б маг чы масць 

здзяйс няць кам бі на ва ныя ту ры і 

па вя лі чыць па ток кі тай скіх ту рыс-

таў.

Шкля ныя чар кі, абу так 
і су хое ма ла ко

Яшчэ ў па чат ку 2018-га кі тай-

цы ма ла што ве да лі пра Бе ла русь. 

Шчыль ная пра ца і рэ кла ма пры вя-

лі да та го, што ту рыс ты з Пад ня-

бес най, пры яз джа ю чы да нас, ужо 

не прос та ве да юць, што хо чуць 

па гля дзець, а на ват па тра бу юць 

ад вез ці іх у пэў ную кра му, дзе яны 

на гле дзе лі та вар.

Ары ен ту ю чы ся на па трэ бы кі-

тай скіх ванд роў ні каў, іх гру пам 

аба вяз ко ва вы дзя ля ец ца да дат-

ко вы час на фа та гра фа ван не 

на фо не гіс та рыч ных аб' ек таў, 

а ін фар ма цыя па да ец ца больш 

сціп ла.

А яшчэ кі тай цы вель мі лю бяць 

куп ляць. Яны ўваж лі ва вы ву ча юць 

асар ты мент, перш чым пры ехаць 

да нас. Час та про сяць ад вез ці іх 

у кра му, дзе пра да ец ца «нё ман-

скае» шкло. На бы ва юць шмат ча-

ра чак, фу жэ раў.

Не менш ці ка віць кі тай скіх ту-

рыс таў бе ла рус кі лён, су хое ма-

ла ко і ша ка лад.

Іры на СІ ДА РОК.

 У тэ му
За мі ну лыя вы-

хад ныя Грод на 

на ве да ла амаль 

1300 бяз ві за вых 

за меж ні каў, якія 

пры еха лі ў го рад 

спе цы яль на, каб 

аку нуц ца ў пе рад-

ка ляд ную і на ва-

год нюю ат мас фе-

ру ста ра жыт на га 

го ра да і пры няць 

удзел у кар на-

валь ным шэс ці 

Дзя доў Ма ро заў 

і Сня гу рак. З кож-

ным го дам гэ та 

па дзея ста но віц ца 

ўсё больш яск ра-

вай. На прык лад, 

сё ле та кар на валь-

ны па рад уз на-

ча ліў свя точ ны 

бес кан такт ны тра-

лей бус з ка лон ай 

рэт ра-аў та ма бі ляў.

ДЗЕД МА РОЗ ТЫРАЖУЕЦЦАДЗЕД МА РОЗ ТЫРАЖУЕЦЦА

«Чыр во ны» ту рызм, «Чыр во ны» ту рызм, 
пры ро да і ша ка ладпры ро да і ша ка лад

Бе ла русь ву чыц ца ра зу мець па трэ бы па да рож ні каў з Ус хо дуБе ла русь ву чыц ца ра зу мець па трэ бы па да рож ні каў з Ус хо ду

Ту рыс ты з Пад ня бес най менш слу ха юць і шмат 

фа та гра фу юц ца. Іх ці ка віць на ша пры ро да, ка му ніс тыч нае 

мі ну лае, лён і ша ка лад. Кі тай цы пры вык лі, каб у кра і не, 

якую яны на вед ва юць, бы лі ка на лы на іх род най мо ве 

і ха ця б адзін ча ла век у гас ці ні цы, які га во рыць па-кі тай ску. 

Як на пра ця гу Го да ту рыз му Бе ла ру сі ў Кі таі прад стаў ні кі 

ай чын най ту рыс тыч най га лі ны ву чы лі ся ра зу мець, 

што та кое Пад ня бес ная і як пра віль на пры маць гру пы 

па да рож ні каў ад туль, рас ка за лі спе цы я ліс ты.


