
На шы му зеі 
і су свет ныя 
тэн дэн цыі

Са мы па пу ляр ны від 
ту рыз му, у рам ках яко га 
Бе ла русь на вед ва юць за-
меж ні кі, — куль тур на-па-
зна валь ны. Па пры чыне 
геа гра фіч на га ста но ві шча 
кра і на апош нія 2—3 ста-
год дзі вель мі час та зна-
хо дзі ла ся ў цэнт ры ва ен-
ных дзе ян няў, та му ў нас 
за ха ва ла ся не так шмат 
пом ні каў гіс то рыі і ар хі-
тэк ту ры. Ад нак мы мо-
жам па хва ліц ца ча тыр ма 
аб' ек та мі, якія ўва хо дзяць 
у спіс Су свет най спад чы-
ны ЮНЕС КА, а гэ та зна-
чыць, што пра іх ве да юць 
усе ванд роў ні кі, якія ці ка-
вяц ца гіс то ры яй і куль ту-
рай. Мір скі і Ня свіж скі за-
мкі, Бе ла веж ская пу шча, 
Геа дэз іч ная ду га Стру вэ 
сён ня з'яў ля юц ца ад ны-
мі з са мых на вед валь ных 
мес цаў у Бе ла ру сі і ўва хо-
дзяць прак тыч на ў кож ную 
ту рыс тыч ную пра гра му. 
У ту рысц ка-эк скур сій ных 
мэ тах вы ка рыс тоў ва ец ца 
больш за 150 му зей ных 
уста ноў сіс тэ мы Мі ніс тэр-
ства куль ту ры, якія ле тась 
на ве да лі 6 353 233 ча ла-
ве кі. Ка лі ка заць аб ар хі-
тэк тур ных пом ні ках, то ў 
Бе ла ру сі іх на ліч ва ец ца 
ка ля 5,5 ты ся чы. Не вар та 
за бы ваць і аб пры род най 
спад чы не, а гэ та больш за 
20 ты сяч рэк і ка ля 11 ты сяч 
азёр.

Кан суль тант Дэ-
парт амен та па ту рыз-
ме Мі ніс тэр ства спор-
ту і ту рыз му Ма ры на 
МАС ТА ШО ВА ад зна чае, 
што Мінс пор ту шчыль на і 
вы ні ко ва су пра цоў ні чае з 
Мі ніс тэр ствам куль ту ры ў 
рэа лі за цыі роз ных су мес-
ных пра ек таў, у тым лі ку па 
ўдас ка на лен ні якас ці прыё-
му ту рыс таў. «У апош нія 
га ды і за кошт бюд жэт на-
га фі нан са ван ня, і за кошт 
удзе лу ў роз ных пра ек тах 
між на род на-тэх ніч най 
да па мо гі на шы му зеі аб-
за вя лі ся аў ды я гі да мі, раз-

на стай ны мі ін фа кі ёс ка мі. 
Гэ та да зво лі ла раз гру зіць 
ад мі ніст ра цыю му зе яў і 
зра біць на вед ван не аб'-
ек таў больш кам форт ным 
для за меж ных ту рыс таў, 
якія ад да юць пе ра ва гу па-
да рож жу ін ды ві ду аль на-
му, без гру пы, — рас каз вае 
Ма ры на Вень я мі наў на. — 
Са мі ра бот ні кі му зе яў у 
апош нія га ды, ра зу ме ю чы 
важ насць сва ёй пра цы, 
ідуць на су страч ту рыс тыч-
ным апе ра та рам і ча сам, 
на ват ка лі ту рыс тыч ная 
гру па за трым лі ва ец ца, 
пры яз джае пас ля за крыц-
ця му зея, па ўзгад нен ні з 
ад мі ніст ра цы яй пры ма юць 
ту рыс таў».

ТОП-5 му зей ных 
уста ноў (па коль кас ці 

на вед ван няў 
ту рыс та мі)

1) Бе ла рус кі дзяр-
жаў ны му зей гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай-
ны — 565 299.

2) Ме ма ры яль ны 
комп лекс «Брэсц кая 
крэ пасць-ге рой» — 
425 200.

3) На цы я наль ны 
гіс то ры ка-куль тур ны 
му зей-за па вед нік «Ня-
свіж» — 417 416.

4) На цы я наль ны 
гіс та рыч ны му зей Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь — 
390 774.

5) Му зей «Зам ка-
вы комп лекс «Мір» — 
301 464.

Спе цы я ліст Мі ніс тэр-
ства ад зна чае, што прак-
тыч на вы ра ша на даў няя 
праб ле ма з ва ло дан нем 
су пра цоў ні ка мі му зе яў за-
меж ны мі мо ва мі. Пы тан-
не за ста ец ца ак ту аль ным 
толь кі ў ма лень кіх га ра дах 
і глы бін цы, яго спра бу юць 
вы ра шыць на яў нас цю 
аўды я гі даў.

На шы му зеі, ве да ю-
чы су свет ныя тэн дэн цыі, 
пра па ну юць та кія па слу гі, 
як квэс ты. Да рэ чы, пер шы 
гіс та рыч ны квэст ту рыс-
тыч ныя фір мы су мес на 
з му зе ем-за па вед ні кам 
«Ня свіж» здзейс ні лі паў-
та ра го да та му.

Куль тур на-па зна валь-
ны ту рызм ушчыль ную 
звя за ны з ту рыз мам рэ-
лі гій ным. У Бе ла ру сі іс нуе 
26 рэ лі гій ных кан фе сій, як 
сён ня, так і ста год дзі та-
му на тэ ры то рыі кра і ны 
аб са лют на мір на ўжы ва-
юц ца лю дзі роз на га ве ра-
выз нан ня. Та му вя лі кай 
ці ка вас цю ў за меж ных 
ту рыс таў ка рыс та юц ца 
рэ лі гій ныя ар хі тэк тур ныя 
пом ні кі, якія за ха ва лі ся ў 

Бе ла ру сі. Так, у Будс ла ве 
мож на ўба чыць ка та ліц-
кі кас цёл, у Жы ро ві чах і 
По лац ку — пра ва слаў ныя 
хра мы, буй ную мя чэць — 
у Іўі, яў рэй скую сі на го гу — 
у Грод не.

Най больш 
па пу ляр ныя 
ў ту рыс таў 

пра ва слаў ныя 
свя ты ні:

Свя та-Ус пен скі Жы-
ро віц кі муж чын скі ма-
нас тыр; Свя та-Еф ра сін-
неў скі жа но чы ма нас тыр 
у По лац ку; храм Усіх 
свя тых і ня він на за бі тых 
у Ай чы не на шай, Свята-
Ду хаў Ка фед раль ны са-
бор у Мін ску; Ба ры са-
Глеб ская (Ка лож ская) 
царк ва ў Грод не;

Ся род ка та ліц кіх 
хра маў Бе ла ру сі асаб-
лі вай па пу ляр нас цю ў 
бе ла рус кіх і за меж ных 
ту рыс таў ка рыс та юц ца: 
Фар ны кас цёл у Ня сві-
жы; кас цё лы Свя тых Сы-
мо на і Але ны ў Мін ску; 
імя свя то га Фран ціш ка 
Кса ве рыя ў Грод не і ін-
шыя.

На пе рад, 
да вы то каў

Адзін з са мых ма са-
вых і за па тра ба ва ных кі-
рун каў — аг ра эка ту рызм. 
У Бе ла ру сі ён па чаў ак тыў-
на раз ві вац ца з 2005 го да, 
а 1 сту дзе ня 2018-га на ліч-
ва ла ся ўжо 2 319 суб' ек таў 
аг ра эка ту рыз му.

Лі дзі руе па коль кас-
ці аг ра эка ся дзіб Мін ская 
воб ласць (662 суб' ек-
ты). Най боль шая ды на-
мі ка рос ту ад зна ча ец ца 
ў Брэсц кай воб лас ці: за 
2017 год коль касць аг ра-
ся дзіб па вя лі чы ла ся на 25. 
Ле тась бе ла рус кія аг ра ся-
дзі бы на ве да лі 351 128 ча-
ла век.

«Пры ем на, што сён-
ня да нас пры яз джа юць 
спе цы я ліс ты з кра ін СНД, 
каб па гля дзець, як за та кі 
ка рот кі тэр мін мы змаг лі 
прывабіць аг ра эка ту рыз-
мам ве лі зар ную коль касць 
лю дзей, — рас каз вае Ма-
ры на Мас та шо ва. — З ад на-
го бо ку, лю дзі за раб ля юць 
на гэ тым гро шы, зай ма ю-
чы ся лю бі май спра вай, а з 
дру го га — ту рыс ты ма юць 
маг чы масць па бы ваць у 
эка ла гіч на чыс тых зо нах, 
спа жы ваць эка ла гіч на чыс-
тыя пра дук ты, зай мац ца 
аб са лют на аў тэн тыч ны мі 
ві да мі вяс ко вай дзей нас-
ці, да лу чыц ца да сва іх вы-
то каў».

Боль шасць бе ла рус кіх 
аг ра эка ся дзіб вы лу ча ец-
ца сва ёй са ма быт нас цю, 
іх ула даль ні кі рас пра цоў-
ва юць раз на стай ныя куль-
тур ныя пра гра мы, не ка то-
рыя ма юць сваю спе цы я-
лі за цыю і пра цу юць прак-
тыч на як му зеі. Хтось ці 
зай ма ец ца пра па ган дай 
бе ла рус кай ін стру мен-
таль най му зы кі, хтось ці 
ад кры вае му зей пчол або 
спе цы я лі зу ец ца на на цыя-
наль най кух ні, ак тыў ным 
ла дзе жыц ця.

Спорт, 
азда раў лен не, 
«са лод кія» 
эк скур сіі...

Нель га не за ўва жыць, 
што ў апош нія га ды ў Бе ла-
ру сі ак тыў на раз ві ва ец ца і 
спар тыў ны ту рызм, уліч ва-
ю чы, што ў кра і не з'я ві лі ся 
сур' ёз на га ўзроў ню спар-
тыў ныя збу да ван ні, яна 
ста ла арэ най пра вя дзен-
ня буй ных між на род ных 
спа бор ніц тваў. «Мы ма ем 
вя лі кі ста ноў чы во пыт пра-
вя дзен ня чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі ў 2014 го дзе. Ён 
па ка заў, што Бе ла русь, 
з ад на го бо ку, мае спар-
тыў ныя комп лек сы, якія 
ад па вя да юць між на род на-
му ўзроў ню, а з дру го га — 
інф ра струк ту ру і пад рых-
та ва ны пер са нал, каб ба-
лель шчы кам, якія ў воль ны 
ад мат чаў час ста но вяц ца 
звы чай ны мі ту рыс та мі, 
пра па на ваць раз на стай-
ны комп лекс па слуг, у тым 
лі ку і па да рож жа па на шай 
кра і не, — ад зна чае спе цы-
я ліст дэ парт амен та па ту-
рыз ме. — Рых ту ю чы ся на 
бу ду чы год пры няць ІІ Еў-
ра пей скія гуль ні, уліч ва ем 
па пя рэд ні до свед (гля дзім і 
ана лі зу ем, да ча го вы яў ляў 
ці ка васць ба лель шчык), 

рых ту ем но выя пра гра-
мы».

Доб ра вя до мая Бе ла-
русь і сва і мі здраў ні ца мі, 
асаб лі ва жы ха рам кра ін 
пост са вец кай пра сто ры. 
Па пу ляр насць са на то ры-
яў мож на рас тлу ма чыць 
адэ кват ны мі су ад но сі на мі 
кош ту і якас ці. Асноў ная 
ма са ту рыс таў у гэ тым кі-
рун ку — тыя, хто ва ло дае 
рус кай мо вай. Ад нак усё 
час цей з'яў ля юц ца гос ці 
з да лё ка га за меж жа — як 
вы нік та го, што ў но вых са-
на то ры ях, асаб лі ва ў пры-
гра ніч ных зо нах, з'яў ля ец-
ца пер са нал, які ва ло дае 
за меж ны мі мо ва мі.

Ра зам з са на тор на-ку-
рорт ным азда раў лен нем 
раз ві ва ец ца ме ды цын скі 
ту рызм — тут у за меж ні каў 
за па тра ба ва ны па слу гі ў 
ста ма та ло гіі, ля чэн ні сар-
дэч на-са су дзіс тых за хвор-
ван няў, ро да да па мо зе. 
«Прак тыч на кож ная ме д-
уста но ва ў кра і не мае свой 
прайс на ака зан не ме ды-

цын скіх па слуг за меж ным 
гра ма дзя нам», — ад зна чае 
Ма ры на Мас та шо ва.

У апош ні час па чы нае 
ад ра джац ца від ту рыз му, 
які ра ней на зы ва лі вы твор-
чым, а ця пер — пра мыс-
ло вым. «Прад пры ем ствы 
хар чо вай, лёг кай, цяж кай 
пра мыс ло вас ці пра па ну-
юць ту рыс там на ве даць 
свае цэ хі, па зна ё міц ца з 
пра дук цы яй».

Ка лі ў са вец кі час 
мно гія за во ды і прад-
пры ем ствы ад чы ня-
лі дзве ры ў асноў ным 
для школь ні каў з мэ тай 
праф ары ен та цыі, то ця-
пер боль шасць на шых 
прад пры ем стваў раз-
гля да юць вы твор чы ту-
рызм як мар ке тын га вае 
ме ра пры ем ства, маг-
чы масць уста ля ваць 
кан так ты, рас ка заць аб 
сва ёй пра дук цыі.

Боль шасць та кіх эк-
скур сій за кан чва юц ца ў 
кра ме, дзе рэа лі зу ец ца 
пра дук цыя. Гэ та су свет ны 
трэнд. У Бе ла ру сі лі да рам 
та ко га ту рыз му з'яў ля ец ца 
БелАЗ — у 2016 го дзе яго 
на ве да ла ка ля 200 ты сяч 
ту рыс таў. Па доб ныя эк-
скур сіі так са ма пра вод зяць 
«Ка му нар ка», «Ат лант», 
МАЗ, «Сло дыч» і ін шыя.

«Ду ю спік 
ін гліш?» 
і ін шыя пы тан ні

Як пра ві ла, ту рыс ты, якія 
пры яз джа юць у Бе ла русь з 
су сед ніх кра ін, за трым лі-
ва юц ца ў нас на 3—5 дзён. 
Лю дзі, якія да бі ра юц ца да 
Бе ла ру сі з да па мо гай доў-
гіх пе ра лё таў, вы бі ра юць 
больш пра цяг лы ад па чы-
нак — ад ся мі дзён. Для 
та го каб ту рыст за тры маў-
ся ў тым ці ін шым мес цы, 
трэ ба за бяс пе чыць яго не 
толь кі аб' ек там, ці ка вым з 
ту рыс тыч на га пунк ту гле-
джан ня, але і за бяс пе чыць 
жыл лё, вы го ды, доб рае 
хар ча ван не, за ба вы і кам-
форт нае пе ра соў ван не па 
мяс цо вас ці. Інакш ка жу чы, 
лю бая тэ ры то рыя па він на 
быць га то вая для су стрэ чы 
гас цей.

Ад но з праб лем ных пы-
тан няў у Бе ла ру сі — га тэ-
лі. Ка лі ў ста лі цы і буй ных 
аб лас ных цэнт рах з іх на-
яў нас цю і аб слу гоў ван нем 

пы тан ні ўзні ка юць рэд ка, 
то ў ма лень кіх га рад ках 
ча сам скла да на знай сці 
год нае мес ца для нач ле гу. 
Каб за меж нік змог ад чуць 
ся бе ў нас як до ма, не аб-
ход ны пер са нал, які ва ло-
дае хоць бы ад ной за меж-
най мо вай. Су стрэць гэ та ў 
ад да ле ных (ды і не вель-
мі) кут ках Бе ла ру сі вель мі 
цяж ка. Да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі на ват у ста лі цы аб-
слу го вы пер са нал гас ці ніц, 
ма га зі наў, пунк таў гра мад-
ска га хар ча ван ня пра хо-
дзіў кур сы па вы ву чэн ні і 
ўдас ка на лен ні за меж най 

мо вы, та кую ж прак ты ку 
бу дуць уво дзіць і на пя рэ-
дад ні Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да.

Што да ты чыц ца пунк-
таў хар ча ван ня, ту рыс-
ты — гэ та, як пра ві ла, 
лю дзі, у якіх на пру жа ны 
гра фік, яны не га то вы 
доў га ча каць за каз або 
вы бі раць вель мі вы тан-
ча ныя стра вы.

«Та му асноў ныя па тра-
ба ван ні да аб' ек таў хар ча-
ван ня — каб яны ад на ча-
со ва хут ка і якас на маг лі 
на кар міць ту рыс тыч ную 
гру пу ка ля 50 ча ла век», — 
ад зна чае спе цы я ліст.

У ма лень кіх га ра дах 
час та ўзні ка юць праб ле мы 
з ар га ні за цы яй воль на га 
ча су ўве ча ры, бо му зеі ў 
нас звы чай на за чы ня юц-
ца ў 19.00 і ту рыс там ня-
ма чым ся бе за няць. З-за 
гэ та га ту рыс тыч ныя кам-
па ніі вы му ша ны скла даць 
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Ад куль да нас 
пры яз джа юць час цей 
за ўсё? Топ-10 кра ін 
па ўяз ным ту рыз ме 
ў Бе ла русь (2017 г.)

Уся го кра і ну на ве да лі 
4 327 813 (+3,5 % у па-
раў на нні з 2016 го дам)

1. Ра сія 1 229 797 ча-
ла век

2. Укра і на 1 205 254
3. Літ ва 670 200
4. Поль шча 481 463
5. Лат вія 140 440
6. Мал до ва 96 369
7. Гер ма нія 45 353
8. Ка зах стан 36 957
9. Тур цыя 31 375
10. Із ра іль 24 183

Ча сам ме на ві та 
дро бя зі 

здоль ныя са пса ваць 
ура жан не ту рыс таў 
ад на вед ван ня 
кра і ны.

ТУ РЫС ТЫЧ НАЯ БЕ ЛА РУСЬТУ РЫС ТЫЧ НАЯ БЕ ЛА РУСЬ

(Працяг. 
Пачатак на 1-й стар. 

«МС».)
(Заканчэнне 

на 13-й стар. «МС».)


