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Пачатак на 1-й стар.)

На прык лад, ту рыс ту ў 

пер шую чар гу важ ны да-

ступ ны ту а лет, а по тым ужо 

му зеі і ўсё ас тат няе. Бо гэ та 

пы тан не за ха ван ня ча ла ве-

чай год нас ці. Для ча ла ве ка, 

які пе ра мя шча ец ца на ін ва-

лід най ка ляс цы, — вель мі 

важ ным з'яў ля ец ца ад каз на 

пы тан не, дзе яе ад ра ман та-

ваць, ка лі яна зла ма ец ца...

***
Сту дэн ты фа куль тэ та 

між на род ных ад но сін БДУ 

па спе цы яль нас ці «Між на-

род ны ту рызм» пы та лі ся ў 

ва лан цё раў, якія бу дуць пра-

ца ваць з гас ця мі: ці ве да е це 

вы што-не будзь пра да ступ-

насць сва іх аб' ек таў? І ўсе 

ва лан цё ры пе ра пыт ва лі: а 

што гэ та та кое? Зра зу ме ла, 

у вы пад ку не аб ход нас ці яны 

бу дуць ста рац ца не як да па-

маг чы гас цям Гуль няў, але 

зра зу ме ла і тое, што яны не 

бу дуць ве даць, як ме на ві та 

ў та кіх вы пад ках вар та да-

па ма гаць. Да рэ чы, на зі мо-

вых Алім пій скіх гуль нях, якія 

прай шлі сё ле та ў Паўд нё вай 

Ка рэі, та кіх ва лан цё раў жур -

на ліс ты трап на на зва лі 

«з раз ра ду бес тал ко вых».

Анас та сія КА НОН ЧЫК, 

сту дэнт ка 4-га кур са фа-

куль тэ та між на род ных 

ад но сін БДУ па спе цы яль-

нас ці «Між на род ны ту рызм» 

ра зам з ін шы мі сту дэн та мі 

па спра ба ва ла вы ву чыць на 

прад мет да ступ нас ці ад но 

са ста ліч ных ка фэ ў са мым 

цэнт ры, дзе пе ра ся ка юц ца 

вя лі кія люд скія па то кі і дзе 

ад на знач на бу дзе шмат ту-

рыс таў і гас цей го ра да. Яна 

пра ана лі за ва ла, на коль кі 

да ступ ны шлях да гэ та га ка-

фэ: звяр ну ла ўва гу на роў-

насць па крыц ця ас фаль ту і 

пліт кі, вы шы ню пры сту пак, 

якая, як ака за ла ся, да ся гае 

12 сантыметраў (гэ та вель мі 

мно га). Вы ву чы ла пан ду сы 

на ўсіх вы ха дах з най блі жэй-

шай стан цыі мет ро і на коль кі 

зруч на імі ка рыс тац ца. Ака-

за ла ся — ня зруч на: ву гал іх 

раз мя шчэн ня за над та вы со-

кі... А ін фар ма цый нае таб ло 

на най блі жэй шым пры пын ку 

раз ме шча на на та кой вы шы-

ні, што на ват не ўсім зда ро-

вым лю дзям на ім бач ная 

ін фар ма цыя. На са мім пры-

пын ку ня ма ні га ла са вых ін-

фар ма та раў, ні так тыль най 

пліт кі. І гэ та ў цэнт ры го ра-

да! Так што ўжо на пер шым 

эта пе вы ву чэн ня ста ла яс-

на: гэ тае ка фэ не да ступ нае 

для ма ла ма біль ных лю дзей. 

Быў не да ступ ны і ўва ход у 

яго — дзве ры ака за лі ся за-

над та вуз кі мі для ча ла ве ка 

ў ін ва лід най ка ляс цы. Пры 

гэ тым мно гія зда ро выя гра-

ма дзя не не ра зу ме юць, што 

для лю дзей з аб ме жа ва ны-

мі маг чы мас ця мі ў прын цы пе 

ня ма дро бя зяў. На ват вы шы-

ня раз мя шчэн ня круч коў, на 

якія мож на па ве сіць адзен не, 

мае для іх зна чэн не...

«Мы на ват і не ду ма лі, 

што іс ну юць та кія праб ле мы. 

Ка лі б у нас не бы ло кур са 

«Ін клю зіў ны ту рызм», мы б 

пра іх ні чо га не ве да лі», — 

шчы ра пры зна ец ца Анас та-

сія Ка нон чык. Не зда гад ва-

ец ца пра іх і боль шасць бе-

ла ру саў, і, што яшчэ больш 

сум на, ча сам на ват тыя, ад 

ка го за ле жыць да ступ нае 

ася род дзе.

***
«Усе но выя аб' ек ты па він-

ны ад па вя даць кры тэ ры ям 

да ступ нас ці, — лі чыць прад-

стаў нік фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» На тал ля 

ША ВЕЛЬ. — Мы прос та не 

ма ем пра ва бу да ваць но выя 

аб' ек ты без улі ку па тра ба-

ван няў да іх да ступ нас ці». 

Пры гэ тым спе цы я ліс ты 

сцвяр джа юць, што ка лі на 

эта пе бу даў ніц тва ўлі чыць 

усе нар ма ты вы, якім па він-

на ад па вя даць без бар' ер нае 

ася род дзе, гэ та не моц на 

па вя лі чыць кошт бу даў ніц-

тва. А вось рэ кан струк цыя 

і пе ра роб лі ван не ўжо па бу-

да ва ных і дзе ю чых аб' ек таў 

вы лі ва ец ца ў вель мі буй ныя 

вы дат кі. Але мно гае ўсклад-

ня ец ца тым, што пы тан ні 

ства рэн ня да ступ на га ася-

род дзя зна хо дзяц ца на сты-

ку між га лі но вых сфер ад каз-

нас ці і ўза е ма дзе ян ня.

«З ты мі ж ка фэ праб ле-

ма яшчэ ў тым, што час та 

бу ды нак уз во дзіць го рад па 

сва іх пра ві лах і по тым здае 

пло шчы ў арэн ду, — ка жа 

На тал ля Ша вель. — Улас-

ні кі пры хо дзяць на пра вах 

арэн ды спа чат ку на год-тры, 

та му яны не бу дуць уклад-

ваць срод кі ў за бес пя чэн не 

да ступ нас ці, ка лі пер ша па-

чат ко ва гэ та га не бы ло пра-

ду гле джа на».

Свят ла на БУСЬ КО.

«Мы на ват і не ду ма лі, што іс ну юць
та кія праб ле мы...»

У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца 
564 967 ча ла век з 
ін ва лід нас цю (па ста не 
на 1 сту дзе ня 2018 го да). 
Па жы лых у кра і не 
больш за 2,3 млн. 
Амаль чвэрць да рос лых 
па ку туе на атлус цен не.

 Мер ка ван ні
Вы клад чык фа куль тэ та між на род ных 

ад но сін БДУ, спе цы я ліст па ту рыз ме На-

тал ля БА РЫ СЕН КА-КЛЕ ПАЧ:

— Ка лі ча ла век пла нуе свой марш рут, 

ён па чы нае з та го, што аб дум вае ўсе мо-

ман ты па езд кі, бра ні руе га тэль... І ка лі на 

гэ тым эта пе неш та «зла ма ла ся», то да-

лей ужо ні чо га не бу дзе, ні я кай па езд кі. 

Та му так важ на знай сці ін фар ма цыю аб 

да ступ нас ці тых ці ін шых аб' ек таў. І вель-

мі важ най яшчэ з'яў ля ец ца ін фар ма цыя 

аб тым, што ра біць пры роз ных не ча ка-

нас цях, ка лі ча ла век ужо пры ехаў. Ку ды 

пай сці, да ка го звяр нуц ца... Ін фар ма цыя — 

важ ная пе рад умо ва для ін клю зіў на га

ту рыз му. Гэ ты тэр мін для Бе ла ру сі па куль 

но вы. Ін клю зіў насць азна чае да ступ насць 

не толь кі для лю дзей з ін ва лід нас цю, але 

і для па жы лых, і для сем' яў з ма лень кі мі 

дзець мі, і для лю дзей вы со ка га рос ту, і для 

тых, хто мае ча со выя праб ле мы са зда-

роў ем і г. д. Па сут нас ці, кож ны на ней кім 

эта пе свай го жыц ця з'яў ля ец ца ча ла ве кам 

з пэў ны мі асаб лі вы мі па трэ ба мі. І ка лі ту-

рыс тыч ная га лі на гэ та бу дзе ўліч ваць, яна 

змо жа атрым лі ваць да дат ко вую эка на міч-

ную вы га ду.

Так са ма вя лі кай праб ле май з'яў ля ец-

ца на дзей насць і дак лад насць ін фар ма цыі 

аб да ступ нас ці. У нас ёсць спіс да ступ ных 

ну ма роў мін скіх гас ці ніц, але ка лі вы па-

спра бу е це звя зац ца з гэ ты мі гас ці ні ца мі, то 

змо жа це за ўва жыць, што мно гія ну ма-

ры, аба зна ча ныя як да ступ ныя, та кі мі 

на са мрэч не з'яў ля юц ца...

Стар шы ня цэнт раль на га праў лен-

ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус-

кае та ва рыст ва ін ва лі даў» Ула дзі мір 

ПА ТА ПЕН КА:

— На жаль, мно гія га рад скія аб' ек ты, на-

ват з без бар' ер ным ася род дзем, функ цы я -

наль на не да ступ ныя для лю дзей з аб ме-

 жа ва ны мі маг чы мас ця мі, бо ўсё, што там 

ма ец ца, зроб ле на зы хо дзя чы з пунк ту гле-

джан ня зда ро ва га ча ла ве ка. Ка лі я быў у 

ЗША, за ўвесь час зна хо джан ня мне ні ра зу 

не спат рэ бі ла ся да па мо га ў пе ра мя шчэн-

ні. Там цал кам без бар' ер нае ася род дзе. 

Ра бо та па яго ства рэн ні па ча ла ся ў ЗША ў 

1977 го дзе і бы ла скон ча на дзесь ці 

ў 1991 го дзе. Пры гэ тым ула ды вы ка рыс-

тоў ва лі ме тад бі зу на і пер ні ка — гэ та зна-

чыць не толь кі за клі ка лі да ад каз нас ці за 

не вы ка нан не па тра ба ван няў, але і за ах-

воч ва лі ўлас ні каў, якія бу да ва лі аб' ект з 

без бар' ер ным ася род дзем: на прык лад, усе 

срод кі, якія бы лі вы дат ка ва ны на ства рэн-

не та ко га ася род дзя, улас нік дэк ла ра ваў і 

по тым на гэ тую су му атрым лі ваў пад атко-

вую льго ту. Гэ та пад ах воч ва ла ў боль шай 

сту пе ні, чым па ка ран не...

Два дні скве рык пе рад бу дын-

кам БНТУ быў пля цоў кай для 

га рад ско га фес ты ва лю пад 

ад кры тым не бам «Го рад і 

Кні гі». Ама та ры за хап ляль-

най лі та ра ту ры — а лю бі мая 

кні га заў сё ды за хап ляль ная —

пад рых та ва лі та кі ж раз на-

 стай ны «бу кет» пра грам, як і 

мі ну лы мі га да мі, а пра хо дзіць 

свя та кніж ні каў ужо чац вёр ты 

раз.

Пас ля ўступ ных ура чыс тас цяў, 

па да ец ца, не ка то рым гле да чам 

за ха це ла ся раз два іц ца, а то і рас-

тра іц ца: на ўсіх пя ці пля цоў ках па-

ча лі ся кан цэр ты, гуль ні, су стрэ чы 

з твор ца мі. Так, бэ бі-тэ атр «Бу сы» 

зла дзіў тэ ат ра лі за ва ны ін тэр ак-

тыў ны кан цэрт «Пту шы ная ака дэ-

мія» для ма лень кіх да след чы каў. 

Гле да чы ра зам з пра фе са ра мі з 

«пту шы ны мі» проз ві шча мі да сле-

да ва лі пы тан не: «Ча му птуш кі лё-

та юць?» На ін шай пля цоў цы аў та-

ры дзі ця чай лі та ра ту ры пра во дзі лі 

гуч ныя чы тан ні для сва ёй аў ды то-

рыі. На прык лад, пісь мен ні ца На-

дзея Яс мін ска з да па мо гай шы тых 

ля лек і «ча роў на га ку фэр ка» рас-

ка за ла ма лень кім гле да чам, ча му 

ка зач ная па чвар ка Ме ша не мае 

ха ты. А вось на за ня тках для 

баць коў да рос лым бы ло ці ка ва 

да ве дац ца пра з'я ву сто ры тэ лін-

гу — прак ты кі чы тан ня ра зам з 

дзець мі, ка лі кніж ная гіс то рыя 

пе ра тва ра ец ца ў тэ ат раль ную 

па ста ноў ку.

На ву ка і фан та зія цу доў на 

«пры жы лі ся» на ма ла дзёж най 

пля цоў цы. На па чат ку ама та ры 

кніг пра «Ула да ра пярс цён каў» 

за да лі ся пы тан нем, ці да па мо жа 

пра віль на вы бу да ва ная пра мо ва 

пе ра спра чаць са ма га ўпарт ага 

пра ціў ні ка, а по тым зла дзі лі для 

ўсіх ах вот ных трэ нінг па ар гу мен-

та цыі «Варк шоп з эн та мі». Ве ча-

рам та го ж дня госць з Ра сіі, аў тар 

на ву ко ва-па пу ляр най кні гі «Толь-

кі фі зі ка, толь кі хард кор» Дзміт-

рый Па бя дзін скі 

пра па на ваў пры-

сут ным па раз ва-

жаць, «На коль кі 

вя лі кі Су свет» і 

зла дзіць уяў нае 

па да рож жа за 

ме жы Со неч най 

сіс тэ мы. Да рэ чы, 

для пры хіль ні каў 

ін тэ ле кту аль ных 

раз ваг пра ца ва ла 

асоб ная экс перт-

 ная пля цоў ка. 

У по лі зро ку да след-

 чы каў ака за лі ся 

праб ле мы дзі ця-

чай лі та ра ту ры, 

асаб лі вас ці ства-

рэн ня так тыль ных 

кніг для лю дзей з 

аслаб ле ным зро кам ад экс пер та з 

Фін лян дыі Ір ме лі Холс тэйн і агляд 

ак ту аль ных лі та ра тур ных прэ-

мій Бе ла ру сі ад пісь мен ні ка Анд-

рэя Жва леў ска га. А на пля цоў цы 

май стар кла саў на вед валь ні кі рас-

кры ва лі сак рэ ты гра вю ры ра зам з

мас тач кай-ілюст ра та рам Анас та сі яй 

Са ка лоў скай, га та ва лі смач ную

стра ву па прос тым рэ цэп це і на зі-

ра лі за хі міч ны мі до сле да мі.

«Спе цы я ліс там» ад лі та ра ту ры 

і на ву кі да па ма га ла ка ля 150 ва-

лан цё раў. На па чат ку Па лі на Пя-

ці нкі на так са ма ад но сі ла ся бе да 

звы чай ных ама та раў-кніж ні каў. 

Дзяў чы на дру гі год удзель ні ча ла

ў ар га ні за цыі ме ра пры ем стваў, 

а сё ле та ўпер шы ню вы ра шы ла вы-

 сту піць як ка ар ды на тар стэн да. 

Шыль да над па лат кай за пра шае: 

«Су па кой ся ды па чы тай».

— На ідэю вы стаў кі нас на тхні-

ла кні га, якая так і на зы ва ец ца — 

«Кні га як ле кі». Там аў та ры са бра-

лі ча ла ве чыя стра хі, не пры ем ныя 

сі ту а цыі, за хвор ван ні і пра па ноў-

ва лі лі та ра тур ныя тво ры, якія б 

да па маг лі з імі спра віц ца, — ка жа 

Па лі на. — Не ка то рыя з па рад па-

да лі ся нам спрэч ны мі. Ка лі ча ла-

век са праў ды хво ры, толь кі чы тан-

не яму не да па мо жа, тут па трэ бен 

док тар. А вось пе ра адо лець страх, 

па гля дзець на сі ту а цыю з ін ша га 

бо ку ды і прос та за па во ліц ца, каб 

ра за брац ца ў са бе праз жыц цё лі-

та ра тур ных ге ро яў, — у гэ тых аб-

ста ві нах кні га ста не доб рым па-

моч ні кам. Мы вы бра лі адзі нац цаць 

праб лем, з які мі час та су ты ка ец ца 

ча ла век (адзі но та, страх пе рад не-

вя до мым, страх цем ры, праб ле мы 

ста лен ня і інш.) і скла лі ўлас ны спіс 

кніг. Для гэ та га гля дзе лі па ра ды

лю дзей у се ці ве і рас пыт ва лі зна ё -

мых. У вы ні ку атры ма ла ся «біб-

 лі я тэ ка пер шай псі ха ла гіч най да-

па мо гі», ка лі рап там ста ла цяж ка 

на ду шы.

Наш Вы да вец кі дом «Звяз да» 

так са ма не за стаў ся ўба ку ад лі-

та ра тур най па дзеі, ві та ю чы чы та-

чоў по бач са сва ім стэн дам. Тым 

жа, хто сур' ёз на за ці ка віў ся лі та-

ра тур ны мі на він ка мі, вы да вец твы 

пра па ноў ва лі на быць кні гі ад ра зу 

на свя це.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ



У госці да кнігіУ госці да кнігі  
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