
А НА ЛІХ ТА РАХ — 
ЧА ЛА ВЕ ЧАК

У го ра дзе над За ход няй 

Дзві ной, ка неш не, аба вяз ко-

ва трэ ба ўба чыць усё, што на-

гад вае пра са ма га сла ву та га 

ві цяб ля ні на. Марк Ша гал пра-

сла віў го рад, дзе на ра дзіў ся, 

на ўвесь свет. Да рэ чы, адзін з 

эк скур сій ных марш ру таў мае 

наз ву «Ві цебск — го рад Мар-

ка Ша га ла».

У аб лас ным цэнт ры най-

боль шае раз віц цё атры маў 

куль тур на-па зна валь ны 

ту рызм. Рэ сур сам для яго 

раз віц ця з'яў ля юц ца 107 гіс-

то ры ка-куль тур ных каш тоў-

нас цяў, сем аб' ек таў ар хеа-

ла гіч най спад чы ны, пяць му-

зей ных уста ноў з фі лі яла мі.

Як па ве да міў на мес нік 

стар шы ні Ві цеб ска га гар-

вы кан ка ма Вік тар ГЛУ-

ШЫН, з мэ тай да лей ша га 

раз віц ця ту рыз му ў го ра дзе 

пра во дзіц ца ра бо та па доб-

ра ўпа рад ка ван ні і раз віц ці 

ту рыс тыч най інф ра струк-

ту ры. За апош нія не каль кі 

га доў з'я ві лі ся но выя скульп-

ту ры: «Ста ры Ха та быч», 

«За ла тая Рыб ка», «Ві цеб-

скі во лат» (са ма му вы со ка-

му ча ла ве ку ў све це Фё да ру 

Мах но ву), «Лу чо са», пом нік 

дэ сант ні ку...

Ка ля ра ту шы, якая з'яў-

ля ец ца сім ва лам го ра да, на 

ву лі цы Кры ло ва мож на ад-

па чыць на ўні каль най арт-

ла ве «Ся дзей ка». Рэа лі за-

ва ны арт-пра ект «Дзядзь ка 

Ві ця» (раз мя шчэн не на ліх-

та рах вы явы ча ла веч ка).

Ле тась у да рэ ва лю цый-

ным аса бня ку на ву лі цы 

Мар ка Ша га ла ўра чыс та ад-

крыўся му зей гіс то рыі Ві цеб-

ска га на род на га мас тац ка га 

ву чы лі шча.

Ажыц цяў ля ец ца ра бо-

та над но вы мі пра ек та мі: 

«Над го ра дам» (ка лі скры-

пач ка вы сту пае на бал ко не 

ра ту шы) і «Ва сіль ко вы гід» 

(па ўста ляванні ін фар ма цый-

ных зна каў з QR-ко да мі).

Сё ле та рас пра ца ва ны і 

ты ра жа ва ны но выя кар ты, 

якія спа лу ча юць у са бе і 

да вед нік па го ра дзе. Пла-

ну ец ца раз мя шчэн не гэ тых 

карт з маг чы мас цю за пам-

поў кі на афі цый ным сай це 

Ві цеб ска га га рад ско га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та ў раз дзе ле 

«Ві цебск ту рыс тыч ны».

У го ра дзе функ цы я нуе 

больш за 50 прад пры ем-

стваў ту рін дуст рыі, якія пра-

па ну юць пра гра мы як унут-

ра на га, так і між на род на га 

ту рыз му.

ПРЫ ЯЗ ДЖА ЮЦЬ 
ПА ПА ДЗЕІ

Што год эк скур са во да мі, 

ту рыс тыч ны мі прад пры ем-

ства мі, му зея мі, сту дэн та мі 

ВДУ імя П. М. Ма шэ ра ва 

рас пра цоў ва юц ца аў тар скія 

эк скур сіі.

Знач нае раз віц цё ў Ві-

цеб ску атры маў па дзей-

ны фес ты валь ны ту рызм. 

Ся род най больш знач ных 

між на род ных культурных 

форумаў — «Сла вян скі ба-

зар у Ві цеб ску», фестываль 

імя І. І. Са ляр цін ска га, су-

час най ха рэа гра фіі ІFMC. 

Вель мі па пу ляр ны так са ма 

між на род ны тур нір па спар-

тыў ных баль ных тан цах 

«Віцеб ская Сня жын ка» і ін-

шыя куль тур ныя і спар тыў-

ныя па дзеі.

Ад на з ві цеб скіх ту рыс-

тыч ных фір маў су мес на з 

су пра цоў ні ка мі му зея-ся-

дзі бы мас та ка Ільі Рэ пі на 

«Здраў нё ва», га рад скім 

цэнт рам да дат ко вай аду ка-

цыі дзя цей і мо ла дзі, а так-

са ма ка ле джам куль ту ры і 

мас тац тва пра во дзіць вя лі-

кую ра бо ту па пры цяг нен ні 

дзя цей і мо ла дзі з роз ных 

кра ін на фес ты валь дзі ця-

чай і ма ла дзёж най твор-

час ці «Вя сёл ка над Ві цеб-

скам». Пад час яго ар га ні-

зу юц ца вы стаў кі-конкур сы, 

май стар-кла сы, пле нэ ры. 

Толь кі сё ле та ў гэ тым фес-

ты ва лі ўдзель ні ча ла больш 

за 1100 ча ла век з Бе ла ру-

сі, Ра сіі, Лат віі, Літ вы і ін-

шых кра ін.

Для раз мя шчэн ня ту-

рыс таў у го ра дзе працуюць 

11 гас ці ніц, у тым лі ку два 

буй ныя ту рысц ка-гас ці ніч-

ныя комп лек сы, і столь кі ж 

хос тэ лаў. Па за ле тась у гіс-

та рыч ным цэнт ры ад крыў-

ся но вы га тэль.

Ра бот ні кі ту рыс тыч ных 

кам па ній і гас ці ніц бя руць 

ак тыў ны ўдзел у ту рыс тыч-

ных вы стаў ках і се мі на рах. 

У кра са ві ку мі ну ла га го да 

быў ар га ні за ва ны рэ клам-

ны тур для прад стаў ні коў 

вя ду чых поль скіх ту ра пе-

ра та раў.

Да рэ чы, на пра ця гу 

апош ніх га доў у Ві цеб ску 

на зі ра ец ца ста ноў чая ды-

на мі ка экс пар ту ту рыс тыч-

ных па слуг. У пры ват нас ці, 

у сту дзе ні — маі ён пе ра вы-

сіў 1,1 міль ё на до ла раў ЗША 

з тэм пам рос ту 104,6 % да 

ўзроў ню ана ла гіч на га пе ры-

я ду мі ну ла га го да.

ШМАТ 
ІН ВЕС ТУ ЕЦ ЦА 
Ў КУЛЬ ТУ РУ

У Ві цеб ску ня ма ла гро-

шай уклад ва ец ца ў раз віц-

цё куль ту ры. На вы со кім 

ар га ні за цый ным і мас тац-

кім уз роў ні што год пра во-

дзіц ца ка ля 2000 ме ра пры-

ем стваў. Са май знач най 

куль тур най па дзе яй го да 

па-ра ней шаму за ста ец ца 

Між на род ны фес ты валь 

мас тац тваў «Сла вян скі 

ба зар у Ві цеб ску». Сё ле-

та ён прай шоў 28-ы раз 

і са браў прад стаў ні коў 

42 кра ін све ту і больш за 

5000 удзель ні каў. У рам-

ках фес ты ва лю ад бы ло ся 

больш за 20 спа да рож ных 

ме ра пры ем стваў.

Пэў ная ўва га бы ла 

ўдзе ле на ўдас ка на лен ню і 

ўма ца ван ню ма тэ ры яльна-

тэхніч най ба зы ўста ноў 

куль ту ры. У ад па вед нас ці з 

ін вес ты цый най пра гра май 

ле тась за вер ша ны ра бо ты 

па рэ кан струк цыі бу дын ка 

«Му зей гіс то рыі Ві цеб ска-

га на род на га мас тац ка га 

ву чы лі шча». Так са ма бы лі 

вы ка на ны ра бо ты па рэ-

кан струк цыі бу дын ка па 

ву лі цы Ся рэд не на бя рэж-

най, 7, які з'яў ля ец ца пом-

ні кам ар хі тэк ту ры кан ца 

XІX — па чат ку XX ста год-

дзя. У ім ад кры ты ад дзел 

загс ад мі ніст ра цыі Чы гу-

нач на га ра ё на. Акра мя та-

го, бы лі за вер ша ны ра бо ты 

па рэ кан струк цыі тэ ніс ных 

кор таў і ніж ня га ўзроў ню 

куль тур на-спар тыў на га 

комп лек су лет ня га ам фі тэ-

ат ра, дзе ўжо аб ста ля ва ны 

га ра док эк стрэ маль ных ві-

даў спорту.

У рам ках рэа лі за цыі 

між на род на га пра ек та пры 

пад трым цы Еў ра пей ска га 

са ю за ства ра ец ца ін тэр ак-

тыў ны цэнтр так зва най жы-

вой гіс то рыі «Вар ген тон». 

У лі ку ін ша га там мож на 

бу дзе на ве даць ра мес ныя 

май стэр ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Краіна моцная рэгіёнамі: ВіцебскКраіна моцная рэгіёнамі: Віцебск

Го рад, усё больш пры ваб ны Го рад, усё больш пры ваб ны 
для ту рыс таўдля ту рыс таў

В
І ЦЕБСК ня даў на ад свят ка ваў 1045-годдзе. 
У аб лас ным цэнт ры з кож ным го дам усё больш ту рыс таў, 
якім па каз ва юць го рад 65 пра фе сій ных эк скур са во даў 

і тры гі ды-пе ра клад чы кі, у тым лі ку з кі тай скай мо вы. Пры ваб насць 
Ві цеб ска з пунк ту гле джан ня раз віц ця ту рыз му па цвяр джае 
той факт, што эк скур сій ныя ту ры ар га ні зоўва юць фір мы 
з ін шых га ра доў кра і ны і бліз ка га за меж жа.


