
тур так, каб ванд роў ні кі 
вяр та лі ся на нач лег у ста-
лі цу ці буй ныя аб лас ныя 
цэнт ры, што не заў сё ды 
зруч на.

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. Так, пад час 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў 
2014 го дзе ўзнік ла не ча ка-
ная на пер шы по гляд праб-
ле ма — не да хоп мес цаў 
для пар ко вак. На прык лад, 
у Ня сві жы гос ці пар ка ва лі-
ся ў два рах жы лых да моў, 
та му што ў го ра дзе та кой 
маг чы мас ці не бы ло.

Су тык ну лі ся лю дзі і з 
чэр га мі ў пунк ты аб ме ну 
ва лю ты. Са мы мі не за да-
во ле ны мі ў гэ тай сі ту а цыі 
ака за лі ся мяс цо выя жы ха-
ры, якім да во дзі ла ся мар-
на ваць час для та го, каб 
ажыц ця віць па трэб ныя 
пла ця жы.

Вар та па кла па ціц ца і пра 
су ве нір ную пра дук цыю, 
якая па він на быць доб рай 
якас ці і роз ных кош та в ых 
ка тэ го рый, каб кож ны мог 
пры вез ці част ку Бе ла ру сі 
да ся бе на ра дзі му.

Яшчэ ад ной іс тот най 
праб ле май Бе ла ру сі ту рыс-
тыч най з'яў ля ец ца не да хоп 
да рож най на ві га цыі. Сён ня 
вя лі кая част ка еў ра пей скіх 
ту рыс таў ад дае пе ра ва гу 
па да рож жам на ўлас ных 
аў та ма бі лях, а па ка заль-
ні кі на тра сах і ў га ра дах 
час та на пі са ны на кі ры лі-
цы, вель мі скла да най для 
ра зу мен ня за меж ні каў.

Іс тот ным мі ну сам з'яў-
ля ец ца і тое, што са мі бе ла-
ру сы не так час та па да рож-
ні ча юць па сва ёй кра і не. 
«Ва ўсім све це ёсць та кая 
за ка на мер насць: за меж ні кі 
па чы на юць ез дзіць у кра і-
ну та ды, ка лі па ёй па да-
рож ні ча юць су ай чын ні кі, 
ад гэ тай фор му лы ні ку ды 
не па дзец ца і нам. Ка лі са-
мі гра ма дзя не па чы на юць 
ез дзіць па сва ей кра і не, тут 
хут чэй з'яў ля юц ца аб' ек ты 

інф ра струк ту ры, пунк ты 
хар ча ван ня і раз мя шчэн-
ня, ад гас ці ніц вы со ка га 
ўзроў ню да хос тэ лаў. Усё 
гэ та пры му шае ўла ды рэ-
гі ё наў акуль тур ваць тэ ры-
то рыю, ад наў ляць аб' ек ты, 
якія мо гуць быць ці ка выя 
ў пла не ар хі тэк тур на-гіс та-
рыч най спад чы ны. А да лей 
пра ці ка выя мес цы Бе ла ру-
сі да вед ва юц ца і гос ці, на-
прык лад праз са цы яль ныя 
сет кі», — ад зна чае Ма ры на 
Мас та шо ва.

Пра ца не з лёг кіх
У нас пра цу юць вель мі 

доб рыя спе цы я ліс ты — эк-
скур са во ды і гі ды-пе ра-
клад чы кі. Ня гле дзя чы на 
тое, што пом ні каў ар хі тэк-
ту ры тут, мо жа быць, не так 
шмат, як у ін шых еў ра пей-
скіх кра і нах, яны здоль ныя 
па-са праўд на му ўлю біць 
ту рыс та ў Бе ла русь. Мно-
гія гі ды-пе ра клад чы кі, 
пра цу ю чы з за меж ны мі 
ту рыс та мі, ад зна ча юць, 
як змя ня ец ца ўспры ман не 
на шай кра і ны і ўра жан ні ад 
яе. Ужо больш за 10 га доў 
для па ляп шэн ня якас ці аб-
слу гоў ван ня ту рыс таў у нас 
іс ну е сіс тэ ма пра фе сій най 
атэс та цыі эк скур са во даў і гі-
даў-пе ра клад чы каў, ця пер 
атэс та цыю ма юць 1067 ча-
ла век. На шы спе цы я ліс ты 
ў боль шас ці сва ёй з'яў ля-
юц ца пра даў жаль ні ка мі 
бе ла рус кай эк скур сій най 
шко лы, якая бы ла ад ной з 
най леп шых у СССР. Хоць, 
як вя до ма, мя жы дас ка на-
лас ці ня ма. На огул, пра-
ца ваць з людзь мі заў сё ды 
ня прос та. На ту рыс тыч ным 
марш ру це ча сам уз ні кае 
ма са пы тан няў, якія не аб-
ход на вы ра шаць. У гэ тую 
пра фе сію трап ляе да лё ка 
не кож ны, а за ста ец ца на 
доў гія га ды тым больш...

Ві да воч на, што Бе-
ла русь, зна хо дзя чы ся ў 
цэнт ры Еў ро пы, мае шмат 
кра ін-кан ку рэн таў у ту рыс-
тыч ным пла не. У ка гось ці 
больш пом ні каў, у ка гось-
ці ба га цей шыя пры род ныя 
рэ сур сы. Та му ў нас па він-
на быць ве лі зар ная ма-
ты ва цыя, каб пра цяг ваць 
раз ві вац ца і шу каць свае 
ці ка він кі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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С
ТАР ШЫ НЯ Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 
Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА апош нім 
ча сам ак тыў на ўклю ча на ў тэ му 
ту рыз му. Толь кі ў маі яна ўзна ча лі ла 
знач нае ме ра пры ем ства ў гэ тай 
сфе ры ў пар ла мен це і вы сту пі ла 
з дак ла дам пра раз віц цё 
ту рыз му ў на шай кра і не 
на між на род най пля цоў цы. 
Тэ ма ма ла дзёж на га ту рыз му 
бу дзе аб мяр коў вац ца і на ад ной 
з сек цый у рам ках V Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі во сен ню 
гэ та га го да. Се на тар ста не ад ным 
з ма дэ ра та раў аб мер ка ван ня. 
Дум кі за ка на даў цы пра тое, 
як Бе ла русь пе ра ўтва ра ец ца ў пункт 
пры цяг нен ня для за меж ных гас цей 
і для са міх бе ла ру саў, да ве да ла ся 
«МС».

— Іры на Ана то леў на, ка лі га доў 
25 та му я ўпер шы ню па чу ла раз-
ва жан ні пра ту рызм у Бе ла ру сі, 
мне гэ та па да ло ся чымсь ці ўта піч-
ным. Які ту рызм? Мо ра ня ма, гор 
ня ма, знач ная част ка гіс та рыч най 
спад чы ны стра ча на... Але ця пер 
мы гу та рым з ва мі пра гэ та ў сце-
нах верх няй па ла ты пар ла мен та.

— Больш за тое, сён ня пы тан ні 
раз віц ця ту рыс тыч най сфе ры аб-
мяр коў ва юц ца не толь кі ў рам ках 
на шай краі ны, але і на між на род най 
пра сто ры. Ня даў на дэ ле га цыя Бе ла-
ру сі ўдзель ні ча ла ў па ся джэн ні Пар-
ла менц ка га ка мі тэ та пар ла менц ка га 
вы мя рэн ня Цэнт раль на-Еў ра пей скай 
іні цы я ты вы ў За гра бе. Там як раз аб-
мяр коў ва лі ро лю пар ла мен та ры яў у 
раз віц ці ўстой лі ва га ту рыз му. На па-
ся джэн ні бы лі так са ма прад стаў ні кі 
Бал га рыі, Поль шчы, Аў стрыі, Сер біі, 
Ру мы ніі, Сла ва кіі, Укра і ны, Чар на го-
рыі, Ма ке до ніі. Для чле наў Цэнт раль-
на-Еў ра пей скай іні цы я ты вы та кія су-
стрэ чы — маг чы масць уба чыць да сяг-
нен ні ін шых кра ін, па бу да ваць но выя 
парт нёр скія су вя зі і са дзей ні чаць ідэі 
су мя шчаль нас ці ў Вя лі кай Еў ро пе.

— Гэ та зна чыць, што ця пер мы 
аб мяр коў ва ем раз віц цё ту рыз му 
на роў ных з кра і на мі, якія ма юць 
вы хад да мо ра і мо гуць па хва ліц-
ца го ра мі?

— Так. Ідэя ўстой лі ва га ту рыз му 
за клю ча ец ца ў тым, каб раз ві ваць 
эка на міч ны, са цы яль ны, эс тэ тыч ны 
склад ні кі гэ тай сфе ры, за хоў ва ю чы 
пры гэ тым эка ла гіч ную і куль тур-
ную цэ лас насці, бія раз на стай насць. 
Пра дук цыя ўстой лі ва га ту рыз му не 
па він на раз бу раць асаб лі вас ці мяс-
цо ва га ася род дзя, са ма быт насць на-
ро да, які жы ве на гэ тай тэ ры то рыі. 
Ад па вед на, важ на па збя гаць не га-
тыў на га ўплы ву пры бу даў ніц тве інф-
ра струк ту ры.

Ту рызм му сіць быць эка на міч-
на жыц ця дзей ны. Ён па ві нен за-
да воль ваць па трэ бы гра мад ства і 
пры гэ тым за хоў ваць куль тур ную 
спад чы ну і пры род нае ба гац це. 
Та му раз віц цё гэ та га біз не су па-
він на іс ці по руч з раз віц цём рэ гіё-
на, мяс цо вай су поль нас ці. Гэ та 
мае зна чэн не для ўся го све ту.

— Як ка жуць сён ня, мы тра пі лі 
ў трэнд.

— Я вам больш ска жу: мы з'яў ля-
ем ся ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі пра цэ-
су. Па няц це ўстой лі ва га ту рыз му не 
но вае для на шай кра і ны. Аг ра эка ту-
рызм, пра які ве дае кож ны бе ла рус, 
за сна ва ны на прын цы пах ашчад на га 
стаў лен ня да на ва коль на га ася род-
дзя і на ідэі ўдзе лу мяс цо ва га на сель-
ніц тва. Аг ра эка ту рызм у Бе ла ру сі 
спры яе эка на міч на му пад' ёму сель-
скіх тэ ры то рый, бо гэ та і ства рэн не 
но вых ра бо чых мес цаў, і так зва ны 
зя лё ны кі ру нак, які ад па вя дае кры-
тэ ры ям устой лі вас ці.

Раз віц цю аг ра эка ту рыз му са дзей-
ні чае пра ва вая ба за на шай кра і ны, 
якая ад па вя дае агуль на су свет ным 
па тра ба ван ням. Ёсць указ Прэ зі-
дэн та, згод на з якім ар га ні за цыя 
ту рыс тыч ных ванд ро вак унут ры 
Бе ла ру сі вы зва ле на ад па да тку на 
да баў ле ную вар тасць. Рас пра ца-
ва на дзяр жаў ная пра гра ма «Бе ла-
русь гас цін ная». У ёй вы зна ча ны 
мэ ты — фар мі ра ван не і раз віц цё 
кан ку рэн та здоль на га ту рыс тыч на-
га комп лек су, па ве лі чэн не ўкла ду 
ту рыз му ў на цы я наль ную эка но мі-
ку. Пры яры тэт ны мі на зва ны ўяз ны і 
ўнут ра ны ту рызм, ды вер сі фі ка цыя і 
рост аб' ёмаў экс пар ту ту рыс тыч ных 
па слуг.

У дэ ба тах на па лях Цэнт раль на-
Еў ра пей скай іні цы я ты вы мы ка за лі 
пра вя лі кія маг чы мас ці да лей ша га 
су пра цоў ніц тва ў гэ тай сфе ры. На-
прык лад, бяз ві за вым па рад кам 
на вед ван ня Бе ла ру сі праз На цы я-
наль ны аэ ра порт Мінск ска рыс та лі ся 
амаль 97 ты сяч гра ма дзян з 68 кра ін. 
Коль касць ар га ні за ва ных ту рыс таў, 
якія на ве да лі на шу кра і ну ў 2017 го-
дзе, вы рас ла ў па раў на нні з па пя рэд-
нім го дам на 30 % і скла ла больш за 
282 ты ся чы ча ла век.

Мяр кую, Бе ла русь ту рыс тыч ная 
па він на больш гуч на за яў ляць пра 
ся бе ў све це.

— Як вы лі чы це, на якім эта пе 
свай го жыц цё ва га цык ла зна хо-
дзіц ца аг ра эка ту рызм у на шай 
кра і не?

— Упэў не на, што па тэн цы ял рос ту 
тут яшчэ да лё ка не вы чар па ны. Коль-
касць ся дзіб пра цяг вае рас ці. Аг ра-
эка ту рызм ці ка вы тым, што за сна ва-

ны на мяс цо вых тра ды цы ях. Вель мі 
важ ны куль тур ны ас пект за ха ван ня 
гэ тых тра ды цый, і ў гэ тым кі рун ку ро-
біц ца шмат.

— Уклад ту рыс тыч най га лі ны 
ў эка но мі ку ўжо ад чу ва ец ца? Ці 
гэ та тэ ма бу ду чы ні?

— До ля сфе ры ту рыз му ў ВУП скла-
дае 1,8 %. Гэ та не ма ла, пры ўмо ве, 
што мы не ма ем мо ра і гор, але до ля 
гэ та мо жа быць боль шай.

Каб вы зна чыць, што нам па трэб-
на яшчэ зра біць для раз віц ця гэ тай 
сфе ры, мы ў маі ў Са ве це Рэс пуб лі кі 
пра во дзі лі па шы ра нае па ся джэн не 
сек цыі на ву ко ва-кан суль та цый на га 
са ве та. У аб мер ка ван ні ўзя лі ўдзел 
не толь кі се на та ры, але і прад стаў-
ні кі мі ніс тэр стваў спор ту і ту рыз му, 
аду ка цыі, ахо вы зда роўя, уста ноў 
аду ка цыі, гра мад скіх аб' яд нан няў. 
Удзель ні кі ад зна чы лі шэ раг эфек-
тыў ных мер, якія бы лі пры ня тыя для 
раз віц ця ту рыз му ў на шай кра і не. Ра-
зам з тым рэа лі за цыя гэ тых мер не 
з'яў ля ец ца поў най, што не да зва ляе 
ту рыз му вы кон ваць больш іс тот ную 
ро лю ў эка но мі цы Бе ла ру сі.

Ся род праб лем, якія не га тыў на 
ўплы ва юць на раз віц цё ту рыс тыч-
най га лі ны, бы лі на зва ны ніз кая за-
ці каў ле насць суб' ек таў ту рыс тыч най 
дзей нас ці ў ар га ні за цыі ўнут ра на га 
і ўяз но га ту рыз му. Да гэ туль не рас-
пра ца ва ны брэнд кра і ны, які аб мяр-
коў ва ец ца з 2010 го да. Рух ёсць, і мы 
спа дзя ём ся, што ў хут кім ча се ней кі 
ва ры янт змо жам уба чыць і аца ніць. 
Бы ло б здо ра ва, каб гра мад скасць 
маг ла раз гле дзець роз ныя ва ры ян ты 
брэн да на шай кра і ны.

Не да стат ко выя на ма ган ні пры-
кла да юць мяс цо выя ор га ны ўла-
ды для пра соў ван ня ўнут ра на га 
ту рыз му. Губ ля юць ак ту аль насць 
не ка то рыя ад па вед ныя сай ты.

Удзель ні кі па ся джэн ня ад зна чы-
лі не аб ход насць ства рэн ня якас най 
ту рыс тыч най інф ра струк ту ры на тэ-
ры то ры ях бяз ві за ва га зна хо джан-
ня, на паў нен ня ка лен да ра па дзея-
мі між на род на га і рэс пуб лі кан ска га 
ўзроў няў, пра соў ван ня ту рыс тыч ных 
маг чы мас цяў гэ тых тэ ры то рый.

Не аб ход на па ста ян на ана лі за ваць 
і сіс тэ му пад рых тоў кі і пе ра пад рых-
тоў кі спе цы я ліс таў сфе ры ту рыз му, 
пра ца ўлад ка ван ня вы пуск ні коў уста-
ноў аду ка цыі.

Ту рыс тыч ны па тэн цы ял Бе ла ру сі 
ба зі ру ец ца на раз на стай нас ці і пры-
га жос ці яе пры ро ды, уні каль нас ці 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. 
У на шай кра і не больш за 15 ты сяч 
аб' ек таў, якія ма юць куль тур нае, гіс-
та рыч нае, ар хеа ла гіч нае зна чэн не. 
Гэ та мяс ці ны, якія звя за ны з ім ёна мі 
вы дат ных дзея чаў су свет най гіс то-
рыі і куль ту ры. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
раз ме шча на знач ная коль касць гіс-
та рыч ных га ра доў: По лацк, Грод на, 
Ня свіж і ін шыя. У нас ёсць ча ты ры 
на цы я наль ныя пар кі. Кож ны крок, 
кож нае мес ца ў Бе ла ру сі мае гіс та-
рыч ную каш тоў насць.

Ка лі ў пер шую чар гу ў нас бу дзе 
ін та рэс да са міх ся бе, то бу дзе і за-
ці каў ле насць да нас з бо ку за меж-
ні каў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

НАМ ПА ТРЭ БЕН НАМ ПА ТРЭ БЕН 
ІН ТА РЭС ІН ТА РЭС 

ДА СА МІХ СЯ БЕДА СА МІХ СЯ БЕ
Для кра і ны без мо ра ўклад ту рыз му ў эка но мі ку не ма лы, 

але мог бы быць боль шы

П а  с т а  н е  н а 
24.05.2018 маг чы мас ці, 
якія дае Указ Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб уста наў лен ні бяз-
ві за ва га па рад ку ўез-
ду і вы ез ду за меж ных 
гра ма дзян», ска рыс-
та лі ся 113 230 ча ла век 
з 68 кра ін све ту (у тым 
лі ку 457 асоб без гра ма-
дзян ства).

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.

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1, 4-й стар. «МС».)


