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Мiж на род нае гра мад скае аб' яд-
нан не «Згур та ван не бе ла ру саў све ту 
«Баць каў шчы на» ла дзiць з'ез ды раз 
на ча ты ры га ды, па чы на ю чы з 1993 
го да. Та ды, на 1-м з'ез дзе, са бра ла ся 
больш за ты ся чу ча ла век — дэ ле га таў 
з бе ла рус кiх ася род каў за меж жа i Бе-
ла ру сi. Сё лет нiя лiч бы знач на больш 
сцiп лыя: у Мiнск пры еха лi 254 дэ ле га-
ты (з за яў ле ных 330) з Бе ла ру сi, кра iн 
блiз ка га за меж жа, а так са ма з ЗША, 
Венг рыi, Чэ хii, Да нii, Швей ца рыi ды 
iн шых кра iн све ту. Ад мет нас цю сё лет-
ня га фо ру му ста ла тое, што ён су паў 
з 20-год дзем пра вя дзен ня пер ша га 
з'ез да.

Пад час ад крыц ця фо ру му кi раў нiк 
МГА «ЗБС «Баць каў шчы на» Але на 
МА КОЎ СКАЯ пра мо вi ла:

— Наш з'езд асаб лi вы, бо ад бы-
ва ец ца ў юбi лей ны год. Гэ та ста ла 
доб рай на го дай аца нiць зда быт кi i 
стра ты мi ну ла га, а так са ма акрэс лiць 
на шы пла ны на бу ду чы ню. Маг чы ма, 
20 год — не над та вя лi кi час, каб вы-
ра шыць усе праб ле мы. Маг чы ма, мы 
не зра бi лi ўсё, што па вiн ны бы лi зра-
бiць. Мы з роз ных кра iн, мы на ле жым 
да роз ных па ка лен няў, у нас роз ны 
во пыт i роз ныя ўмо вы дзей нас цi, у нас 
роз ныя по гля ды. Але тое, што нас яд-
нае, на шмат боль шае: гэ та тое, што 
мы — бе ла ру сы.

Сё лет нi з'езд быў пры све ча ны вы-
клi кам i маг чы мас цям бе ла рус кай на-
цыi ва ўмо вах гла ба лi за цыi. Як ад зна-
чы ла Але на Ма коў ская, «ва ўмо вах, 
ка лi ўнi вер саль ная куль ту ра ста но вiц-
ца ўсё больш рас паў сю джа най, усё 
боль шую каш тоў насць на бы ва юць на-
цы я наль ныя асаб лi вас цi. I тым больш 
на ма ган няў па тра бу ец ца для та го, каб 
iх за хоў ваць i раз вi ваць».

Сён ня па-за ме жа мi Бе ла ру сi пра-
жы вае звыш 3,5 мiль ё на на шых су-

ай чын нi каў. У больш чым 20 кра i нах 
све ту дзей нi чае звыш 200 бе ла рус кiх 
ар га нi за цый i ася род каў. Чым жы вуць 
яны сён ня? Адзiн з дэ ле га таў з'ез да, 
кi раў нiк «Бе ла рус кай аб шчы ны ў 
Рэс пуб лi цы Мал до ва» Юрый СТАТ-
КЕ ВIЧ па дзя лiў ся з ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды»:

— На ша су пол ка ама тар ская. Мы 
ства ры лi ня дзель ную шко лу, дзе дзе-
цi i да рос лыя вы ву ча юць бе ла рус кую 
мо ву, гiс то рыю Бе ла ру сi. Свят ку ем 
бе ла рус кiя на род ныя свя ты — Гу кан-
не вяс ны, Ка ля ды, Ку пал ле, Дзя ды. 
Пад трым лi ва ем на шых су ай чын нi каў 
у Мал до ве. У су по лцы iс нуе лi та ра-
тур ны гур ток, пра вод зяц ца вы ста вы 
мас та коў. За 20 га доў iс на ван ня су-
пол кi мы вы да лi 18 збор нi каў вер шаў 
бе ла рус кiх паэ таў, а так са ма двух том-
нiк вер шаў паэ таў Мал до вы на бе ла-
рус кай мо ве.

Па сло вах Юрыя Стат ке вi ча, сён-
ня ста лiч ная су пол ка на лiч вае больш 
за 300 удзель нi каў. Акра мя та го, бе-

ла рус кiя згур та ван нi iс ну юць у шас цi 
буй ных га ра дах Мал до вы. Але ёсць i 
пэў ныя цяж кас цi. Га лоў ная з iх за клю-
ча ец ца ў фi нан са ван нi, а дак лад ней, 
яго ад сут нас цi: ар га нi за цыя iс нуе на 
ах вя ра ван нi яе ўдзель нi каў. Так са ма 
ёсць унут ра ная праб ле ма: у суполку 
пры хо дзiць ма ла мо ла дзi. Гэ тыя дзве 
пры чы ны, на дум ку Юрыя Стат ке вi ча, 
уза е ма звя за ны.

А вось бе ла рус кая ды яс па ра на тэ-
ры то рыi Швей ца рыi хоць i дзей нi чае 
ўся го 1,5 го да, але ак тыў на раз вi ва-
ец ца. Кi раў нiк Аса цы я цыi бе ла ру-
саў у Швей ца рыi Аляк сандр СА ПЕ-
ГА (якi пры знаў ся, што не з'яў ля ец ца 
на шчад кам зна ка мi та га маг нац ка га 
ро ду), рас па вёў «Звяз дзе»:

— Па афi цый ных да ных на 2012 
год, у Швей ца рыi пра жы ва ла 2,5 ты-
ся чы бе ла ру саў. Але праб ле ма ў тым, 
што iх скла да на са браць ра зам. Ад нак 
мы ла дзiм куль тур ныя ме ра пры ем-
ствы, у якiх удзель нi ча юць не толь-
кi бе ла ру сы, але i ўкра iн цы, ра сi я не, 
швей цар цы, што цi ка вяц ца Бе ла рус-
сю. На жаль, на ша мо ладзь не та кая 
ак тыў ная, як ста рэй шае па ка лен не. 
Але, тым не менш, ле тась у на шай 
аса цы я цыi бы ло 20 ча ла век, а ця пер 
амаль 90.

Па вi таць удзель нi каў ме ра пры ем-
ства прый шлi прад стаў нi кi Па соль ства 
Укра i ны, Па соль ства Нi дэр лан даў у 
Поль шчы i Бе ла ру сi, а так са ма дзяр-
жаў ных ор га наў ула ды Бе ла ру сi: Па-
ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 
схо ду, мi нiс тэр стваў куль ту ры, аду ка-
цыi, эка но мi кi, за меж ных спраў, а так-
са ма аса бiс та мi нiстр куль ту ры Ба рыс 
Свят лоў i ўпаў на ва жа ны па спра вах 
рэ лi гiй i на цы я наль нас цяў Ле а нiд Гу-
ля ка. Пра гу ча лi вi тан нi ад пер ша свя-
та роў пра ва слаў най i грэ ка-ка та лiц кай 
цэрк ваў. Вiн ша ван нi фо ру му да слаў 

на ват пра фе сар Ба рыс Кiт, яко му ця-
пер 103 га ды.

Сам з'езд па чаў сваю пра цу з вы ба-
ру пра цоў ных ор га наў. За тым на пра-
ця гу двух дзён дэ ле га ты прад стаў ля-
лi аў ды то рыi спра ва зда чы, вы сту пы, 
пра ек ты, пра па но вы. Пад час свай го 
дак ла ду Але на Ма коў ская на га да ла 
пра асноў ныя пы тан нi, якiя «чыр во най 
лi нi яй» пра хо дзяць праз усе з'ез ды: гэ-

та ства рэн не за ка на даў чай ба зы для 
су пра цоў нiц тва дзяр жа вы i бе ла рус кай 
ды яс па ры i ад крыц цё Бе ла рус ка га до-
ма. Бы ла ўзня та i праб ле ма мiг ра цыi 
бе ла ру саў у кра i ны блiз ка га за меж жа. 
Пры гэ тым Але на Ма коў ская за зна чы-
ла, што з Бе ла ру сi мо жа «вы мыц ца» 
са мы каш тоў ны рэ сурс — лю дзi.

— Мы не мо жам су праць ста яць 
пра цоў най мiг ра цыi. Мы жы вём у час 
гла ба лi за цыi, але мо жам агуль ны мi 
вы сiл ка мi дзяр жа вы i гра мад скас цi 
су праць ста яць асi мi ля цыi, раз вi ваць i 
пад трым лi ваць на цы я наль ную куль ту-
ру, зра бiць так, каб бе ла рус кая мо ва 
за ня ла на леж нае мес ца ва ўсiх сфе-
рах жыц ця, — упэў не на яна.

Уво гу ле ад ным з най важ ней шых 
пы тан няў, якое аб мяр коў ва лi пад час 
з'ез да, бы ло ме на вi та за ха ван не на-
цы я наль най мо вы. Згод на з вы нi ка-
мi са цы я ла гiч на га апы тан ня, з ча су 
апош ня га з'ез да 2009 го да на 10 — 
15% знi зi ла ся коль касць бе ла рус ка-
моў ных ся род ды яс па ры.

— Ка лi ў пер шым па ка лен нi ча ла-
век губ ляе мо ву, то ў дру гiм—трэ цiм 
ён губ ляе на цы я наль насць, — спра-
вяд лi ва кан ста та ваў стар шы ня Та-
ва рыст ва бе ла рус кай мо вы Алег 
ТРУ САЎ. А кi раў нiк рэ гi я наль на га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Iр куц кае 
та ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры 
iмя Яна Чэр ска га» Алег РУ ДА КОЎ 
на гэ ты конт за ўва жыў, што раз маў-
ляць на на цы я наль най мо ве трэ ба 
не толь кi ся род аб ме жа ва на га ко ла 
ад на дум цаў, а не аб ход на «iс цi ў на-
род». I да даў, што пад час пры ез даў у 
Бе ла русь сам заўж ды раз маў ляе па-
бе ла рус ку.

Мiж тым, у да чы нен нi мо вы на ме ра-
пры ем стве ў ка рэс пан дэн та «Звяз ды» 
скла ла ся цi ка вае на зi ран не: бе ла ру сы 
да лё ка га за меж жа прад стаў ля лi свае 
пра мо вы пе ра важ на па-бе ла рус ку, а 

не ка то рыя дэ ле га ты з лi ку блi жэй шых 
на шых су се дзяў — Ра сii i Укра i ны — 
вы сту па лi па-рус ку. Зда ва ла ся б, ка му 
ляг чэй ава ло даць мо вай?.. Зда ра лi ся 

на ват ка зус ныя вы пад кi. На прык лад, 
ка лi адзiн з бе ла ру саў Укра i ны па ве да-
мiў, што ў дзя цiн стве яго бi лi за ўжы-
ван не бе ла рус кай мо вы, нех та ад зна-
чыў, што «ма ла бi лi», пас ля ча го за ла 
вы бух ну ла сме хам. А вось дэ ле гат ка, 
якая з ча ты рох га доў жы ве ў Эс то нii, 
рас па вя ла, што, не ма ю чы моў на га 
ася род ку, сва бод на раз маў ляе i пi ша 
па-бе ла рус ку. «Бы ло б жа дан не», — 
пад су ма ва лi ў прэ зi ды у ме з'ез да.

Акра мя агуч ван ня дак ла даў, на схо-
дзе пра во дзi ла ся пра ца ўдзель нi каў па 
сек цы ях. Сё ле та яны аха пi лi на ступ-
ныя тэ мы: «Маг чы мас цi ўнут ра ных сiл 
Бе ла ру сi i ды яс па ры па ўма ца ван нi на-
цы я наль най iдэн тыч нас цi», «Но вая» 
i «ста рая» эмiг ра цыi: су пра цоў нiц тва 

на ка рысць на цы я наль на га раз вiц ця», 
«Куль тур ная спад чы на бе ла рус ка га 
за меж жа». Па вы нi ках ра бо ты сек цый 
дэ ле га ты вы лу чы лi кан крэт ныя пра па-
но вы па ўма ца ван нi бе ла рус кай iдэн-
тыч нас цi — та кiя як эка на мiч нае i куль-
тур нае сты му ля ван не чле наў ды яс па-
ры (асаб лi ва мо ла дзi) для ак тыў на га 
ўдзе лу ў бе ла рус кiм жыц цi за мя жой 
або вяр тан ня на ра дзi му; ства рэн не 
пры ваб най, эфек тыў най, гра мад ска 
ак тыў най i кан ку рэн та здоль най «бе-
ла рус кай ма ры» i iн шыя.

Ня гле дзя чы на тое, што на схо дзе 
са бра лi ся ад на дум цы, не абы шло ся 
i без спрэ чак, якiя раз га рэ лi ся пад-
час пры няц ця вы нi ко вых да ку мен таў 
з'ез да. Тым не менш боль шасць дэ-
ле га таў пра га ла са ва ла за пры няц це 
зва ро ту да кi раў нiц тва Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь пра ства рэн не за ка на даў чай 
i нар ма тыў на-пра ва вой асно вы для 
ўза е ма дзе ян ня з бе ла ру са мi за меж-
жа, пра гра мы «Бе ла ру сы за меж жа» 
на 2013 — 2017 гг., рэ за лю цыi «Бе-
ла рус кая мо ва — га лоў ны фак тар 
за ха ван ня бе ла рус кай на цыi», за явы 
«Пра акт доб рай во лi», рэ за лю цый 
«Пра за ха ван не гiс та рыч на-куль тур-
най спад чы ны» i «Пра транс лi та ра цыю 
най мен няў бе ла рус кiх геа гра фiч ных 

аб' ек таў», а так са ма за вы нi ко вую 
рэ за лю цыю дэ ле га таў VI з'ез да бе-
ла ру саў све ту. На пры кан цы фо ру му 
бы ло абра на кi раў нiц тва МГА «ЗБС 
«Баць каў шчы на». На ча ле ар га нi за цыi 
за ста ла ся Але на Ма коў ская.

Су стрэ ча бе ла ру саў све ту па кi ну ла 
пас ля ся бе не ад на знач ныя ўра жан нi ў 
яе ўдзель нi каў.

— Шчы ра ка жу чы, ад з'ез да я ча-
каў iн ша га, — па дзя лiў ся прад стаў нiк 
бе ла ру саў у Швей ца рыi Аляк сандр 
Са пе га. — Бо я раз лiч ваў, што бу-
дуць уз ды мац ца пы тан нi ак тыў нас цi 
бе ла ру саў за мя жой, а боль шасць тэм, 
якiя пра гу ча лi, за кра на ла праб ле мы, 
звя за ныя з жыц цём у Бе ла ру сi. Я лi чу, 
што гэ та па вiн ны вы ра шаць гра ма-
дзя не, якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi 
дзяр жа вы, а не эмiг ран ты.

— З'езд — гэ та крок на пе рад у 
раз вiц цi на шых уза е ма ад но сiн з ды-
яс па рай, — зра бiў вы сно ву па вы нi-
ках фо ру му га на ро вы ся бар Вя лi-
кай Ра ды «Баць каў шчы ны» Адам 
МАЛЬ ДЗIС. — «Баць каў шчы на» па-
ста ле ла. Доб ра, што ў ар га нi за цыю 
за гэ ты час прый шлi но выя ма ла дыя 
лю дзi. У той жа час аб' яд нан не не за-
бы ва ец ца на сва iх чле наў, якiя даў но 
i плён на пра ца ва лi на яго ка рысць. 
Так са ма важ на, што на гэ тым з'ез дзе 
ўпер шы ню пры сут нi ча лi i ад нос ныя 
«ле выя» i «пра выя», «пра грэ сiс ты» i 
«кан сер ва та ры». Асаб лi ва доб ра гэ та 
бы ло вi даць на пры кла дзе Маск вы, 
Мал до вы, Лiт вы. За тое мя не здзi вi ла 
i ша кi ра ва ла, што ў Лат вii i ў Поль шчы 
да гэ туль нi як не мо гуць па дзя лiць па-
мiж са бой ула ду ў ды яс па ры. Гэ тым 
са мым яны шко дзяць ус пры няц цю бе-
ла ру саў у сва iх кра i нах. Так са ма доб-
ра, што на з'ез дзе пры сут нi чаў мi нiстр 
куль ту ры, але ў ку лу а рах усе ка за лi: 
«А дзе ас тат нiя мi нiст ры?..» Яшчэ ад-
на рэч здзi вi ла мя не пад час з'ез да. У 
нас iс нуе дзве гра мад скiя ар га нi за цыi 
па пад трым цы су вя зяў з ды яс па рай 
— «Баць каў шчы на» i «Ра дзi ма». Дру-
гая ча мусь цi ад сут нi ча ла на су стрэ чы. 
На вош та ра бiць су праць ста ян не? На-
ад ва рот, трэ ба пра ца ваць на ўза е ма-
ра зу мен не, тым са мым ума цоў ва ю чы 
на шу не за леж насць.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

КА ЛI СЦI РА ЮЦ ЦА МЕ ЖЫ...

Мы з роз ных кра iн, мы на ле жым да роз ных 
па ка лен няў, у нас роз ныя по гля ды.
Але тое, што нас яд нае, на шмат боль шае:
гэ та тое, што мы — бе ла ру сы.

Ва ўмо вах, ка лi ўнi вер саль ная куль ту ра 
ста но вiц ца ўсё больш рас паў сю джа най, 
усё боль шую каш тоў насць на бы ва юць 
на цы я наль ныя асаб лi вас цi.
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Па меж нае ста но ві шча Гро-
дзен шчы ны шмат для ка го 
аса цы і ру ец ца, пэў на, най перш 
з чэр га мі лег ка ві коў і «фур» у 
пунк тах про пус ку, з са ляр кай, 
цы га рэ та мі і ін шы мі та ва ра мі, 
ад пе ра мя шчэн ня якіх з ад ной 
кра і ны ў ін шую мож на атры-
маць вы га ду. Але, на шчас це, 
гэ тым ста сун кі су се дзяў не аб-
мя жоў ва юц ца — іх яд на юць і 
су мес ныя спра вы ў са мых 
роз ных сфе рах. На прык лад, 
ня даў на ў Грод не і Ашмя нах 
у парт нёр стве з Бірш та на сам 
і Алі ту сам узя лі ся за рэа лі за-
цыю пра ек та «Раз віц цё ве ла-
сі пед на га ту рыз му і ту рысц-
ка-ін фар ма цый най сіс тэ мы 
ў па меж ным рэ гі ё не Літ вы і 
Бе ла ру сі».

У ПА ДА РОЖ ЖА — 
НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ!

Па мяс тэч ку Бірш та нас і на ва-
кол лі чле ны бе ла рус кай дэ ле га цыі 
(ра бот ні кі ор га наў ула ды, ту рыс-
тыч на га біз не су, пра ек ці роў шчы-
кі, жур на ліс ты) па да рож ні ча лі не 
толь кі пе ха той, але і, зра зу ме ла, 
на ве ла сі пе дах — згод на з тэ май 
між на род на га пра ек та па пра гра-
ме доб ра су сед ства «Лат вія—Літ-
ва—Бе ла русь». З агуль най су мы 
(705 ты сяч еў ра) 90% вы дзя ля ец-
ца Еў ра са ю зам, 10% — мяс цо вы-
мі бюд жэ та мі. У рам ках пра ек та 
ў Ашмя нах па бу ду юць су час ную 
ве ла да рож ку (1,8 км) у са сно вым 
ба ры. А ў гро дзен скім ле са пар ку 
Пыш кі з'я віц ца ве ла сі пед ны марш-
рут з грун то вым па крыц цём (30,5 
км), які бу дзе пра мар кі ра ва ны спе-
цы яль ны мі зна ка мі і аб ста ля ва ны 
два нац ца ццю мес ца мі ад па чын ку. 
Акра мя та го, для ве ла ту рыс таў 
пад рых ту юць кар ту і да вед нік з па-
зна чэн нем тых ці ін шых аб' ек таў па 
марш ру це па да рож жа, а так са ма 
з па ра да мі па вы ба ры ве ла сі пе да, 
экі пі роў кі, умо ва мі кі ра ван ня гэ тым 
транс парт ным срод кам.

Та кім чы нам, ма руд на і су пя рэч-
лі ва (пры бу даў ніц тве і рэ кан струк-
цыі да рог ін та рэ сы ве ла сі пе дыс таў, 
як пра ві ла, па-ра ней ша му не ўліч-
ва юц ца), але мы па чы на ем ру хац ца 
ў «ве ла сі пед ным» кі рун ку, які ўжо 
даў но вель мі ша ну ец ца ў мно гіх 
кра і нах. Пры чым, па во пыт не аба-
вяз ко ва ехаць у Бер лін ці Па рыж: 
ён по бач, у на шых су се дзяў.

На тэ ры то рыі са ма кі ра ван ня 
Бірш та на са, якая скла дае 124 
квад рат ныя кі ла мет ры, ужо аб-
ста ля ва на ка ля 30 кі ла мет раў 
ве ла да ро жак. Ад ны мі з пер шых 
у Літ ве, па ве да міў ка ар ды на тар 
лі тоў ска-бе ла рус ка га пра ек та 
Ан та нас СА БА НАС, рас пра ца ва лі 
спе цы яль ны план для ве ла сі пед-
ных да рог, і за да ча на перс пек ты-

ву — мець іх ка ля 100 кі ла мет раў. 
Больш за тое, ця пер бу ду ец ца ве-
ла да рож ка да су сед ня га мяс тэч ка 
Прэ най. Пры гэ тым прад стаў ні кі 
мэ рыі тры ма юць пад піль ным кант-
ро лем якасць ра бот, каб не прый-
шло ся пе ра раб ляць пас ля ві зі ту 
ін спек та раў Еў ра пей скай ка мі сіі. 
Пра вер ка мо жа ад быц ца ў лю бы 
мо мант, а так са ма на пра ця гу пя-
ці га доў пас ля зда чы аб' ек та, які 
бу да ваў ся за срод кі з еў ра пей скіх 
фон даў.

Ця пер Бірш та нас без ве ла сі пе-
даў цяж ка і ўя віць. Мяс цо выя жы ха-
ры пе ра важ на ка рыс та юц ца ўлас-
ны мі, а для гас цей ве ла сі пе ды на 
лю бы густ у трох пунк тах пра ка ту 
і ў кож ным атэ лі. Як пе ра ка наў ся 
аў тар гэ тых рад коў, пра ехаць ве-
ла сі пе дам у го ра дзе мож на ўсю-
ды. Пры чым, з гэ тым транс парт ным 
срод кам ад чу ва еш ся бе не ней кім 
«ін ша род ным це лам», яко му з-за 
ад сут нас ці ве ла да ро жак мес ца 
толь кі на тра ту а ры, а на ту раль на, 
год на.

Да рэ чы, ве ла сі пед ныя да рож кі 
ў цэнт раль ных част ках га ра доў, на 
дум ку на шых лі тоў скіх парт нё раў, 
ма юць і ... эка на міч ны ас пект. Ка лі 
пе ра ва га там на да ец ца не аў та ма-
біль на му ру ху, а ве ла сі пед на му і 
пе ша ход на му, то бу дзе больш на-
вед валь ні каў — па тэн цы яль ных клі-
ен таў ганд лю і сфе ры па слуг.

«ДЗЕ ВАШ 
БІРШ ТА НАС?»

82% тэ ры то рыі Бірш тан ска га 
са ма кі ра ван ня зай мае рэ гі я наль-
ны парк вы гі баў Нё ма на. Мэ та — 
за ха ван не ўні каль на га ланд шаф ту, 
пры род ных і ар хеа ла гіч ных пом ні-
каў, рэд кіх рас лін і жы вёл. «Аў тар» 
гэ та га ланд шаф ту — ра ка Нё ман, 
якая на 65-кі ла мет ро вым участ ку 
сфар мі ра ва ла тры вы гі бы і ця чэ ў 
на прам ку... усіх кра ін све ту.

Зрэш ты, ка лі ў та го ці ін ша-
га рэ гі ё на ёсць свае ад мет нас ці, 
«фіш кі», то гэ та яшчэ не га ран тыя 
ту рыс тыч най пры ваб нас ці. Ні чо-

га не атры ма ец ца, ка лі ся дзець 
склаў шы ру кі ў ча кан ні гас цей. 
Гэ та му па цвяр джэн не — Бірш та-
нас.

Зда ва ла ся б, ёсць апра ба ва-
ны ча сам гіс та рыч ны брэнд: аж но 
ў 1382 го дзе раз вед чы кі ор дэ на 
кры жа нос цаў па ве да мі лі вя лі ка-

му ма гіст ру, што знай шлі по бач з 
Нё ма нам «ся дзі бу ка ля са лё най 
ва ды». Га ю чыя мі не раль ныя кры-
ні цы здаў на пры цяг ва лі сю ды кня-
зёў ВКЛ, пісь мен ні каў, му зы кан таў, 
мас та коў... І тым не менш, ка жа 
ды рэк тар мяс цо ва га цэнт ра ту-
рыс тыч най ін фар ма цыі Ру та КА-
ПА ЧЫН СКАЙ ТЭ, яшчэ пяць га доў 
та му па тэн цы яль ныя на вед валь ні кі 
ку рор та час та пы та лі ся: «Дзе ваш 
Бірш та нас?» Зна чыць, не ха па ла 
ін фар ма цыі, і та му ак ты ві за ва-
лі пра цу ў ін тэр нэ це, са цы яль ных 
сет ках. Ста ра юц ца, каб пе рад ад'-
ез дам у Бірш та нас у лю дзей бы лі 
ўсе не аб ход ныя звест кі. Якія пра-
цэ ду ры мож на атры маць у са на то-
ры ях? Што пра па ну ец ца ама та рам 
ак тыў на га ад па чын ку, куль тур ных 
ім прэз? Якія ў рэ гі ё не гіс та рыч ныя 
пом ні кі і пры род ныя сла ву тас ці? 
Усё гэ та і мно гае ін шае (на прык-
лад, мес ца на зі ран ня за птуш ка мі, 
па зна валь ныя пры род ныя сцеж кі) 
па зна ча на на ін тэр ак тыў най кар це 
сай та.

Тур цэнтр так са ма рых туе кар ты, 
да вед ні кі, ар га ні зуе вы ста вы на-
род ных умель цаў і ін шыя ім прэ зы. 
Усе ме ра пры ем ствы па зна ча юц ца ў 
пла не, які за цвяр джа ец ца ў мэ рыі і 
фі нан су ец ца мяс цо вым бюд жэ там. 
Акра мя та го, кры ху за раб ляе і сам 
тур цэнтр (эк скур сіі, про даж су ве-
ні раў), на кі роў ва ю чы пры бы так на 

вы дан не но вых ма тэ ры я-
лаў пра Бірш та нас.

А як у нас? У ад ным 
з аб лас ных цэнт раў, на-
прык лад, ад кры лі больш 
за дзе сяць ту рыс тыч ных 
цэнт раў і пунк таў, і ўсе — 
пры тур фір мах. Быц цам і 
ня кеп ска, што без на груз-
кі на бюд жэт, але...

— Гэ та не што ін шае, 
як мар ке тын га выя ад-
дзе лы кан крэт ных ар га-
ні за цый, ні ад на з якіх не 
бу дзе пра да ваць чу жы 
пра дукт. Са праўд ны тур-
цэнтр па ві нен быць не 
ка мер цый ным прад пры-
ем ствам, якое за раб ляе 
на ся бе, а пра ца ваць у 

ін та рэ сах уся го рэ гі ё на як ін стру-
мент пры цяг нен ня ту ды ад па чы-
валь ні каў і ту рыс таў. І ка лі мяс цо-
выя ўла ды ў гэ тым за ці каў ле ны, то 
яны па він ны ба чыць у тур цэнт ры 
не праб ле му з да дат ко вы мі за-
тра та мі бюд жэ ту, а кры ні цу да хо-
ду для рэ гі ё на, — лі чыць кі раў нік 

гро дзен скай част кі пра ек та па ве-
ла ту рыз ме ў лі тоў ска-бе ла рус кім 
па меж жы, на мес нік стар шы ні 
аб лас но га ад дзя лен ня гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан-
скі ту рысц ка-спар тыў ны са юз» 
Сяр гей КА ЛЯ ДА.

ПРА ЕК ТАЎ МО ЖА 
БЫЦЬ БОЛЬШ

— Ду маю, гэ тым участ кам ве-
ла да рож кі мы не аб мя жу ем ся. Бу-
дзем імк нуц ца злу чыць імі но выя 
мік ра ра ё ны, што ця пер бу ду юц ца. 
Мно гія жы ха ры ўжо куп ля юць ве-
ла сі пе ды, — ка жа на мес нік стар-
шы ні Ашмян ска га рай вы кан ка ма 
Га лі на ЛЮТ КОЎ СКАЯ.

Да рэ чы, у кон кур се па пер шым 
пра ек це транс гра ніч на га су пра-
цоў ніц тва Ашмя нам вый граць не 
ўда ло ся, ад нак на гэ тым не спы ні-
лі ся. Ця пер ма юць ужо тры пра ек-
ты. Акра мя ве ла сі пед на га, ра зам з 
Віль нюс кім ра ё нам ажыц цяў ля ец ца 
пра ект «Дзве кра і ны — ад на гіс-
то рыя і куль ту ра», у рам ках яко га 
ро біц ца муль ты ме дый нае афарм-
лен не Ашмян ска га края знаў ча га 
му зея, на бы ва юц ца кас цю мы для 
фес ты ва лю «Галь шан скі за мак». 
А ў парт нёр стве з Су вал ка мі (Поль-
шча) у Ашмя нах па бу ду юць лет ні 
ста ды ён.

Пра ек ты транс гра ніч на га су-
пра цоў ніц тва ажыц цяў ля юц ца і ў 
Гро дзен скім ра ё не. Не аб ход ным 
аб ста ля ван нем асна шча ны ту рысц-
ка-ін фар ма цый ны цэнтр у па сёл ку 
Са по цкін у зо не Аў гус тоў ска га ка-
на ла (уво гу ле дзя ку ю чы бе ла рус ка-
поль ска му пра ек ту «Ка му ні ка цыя 
без ме жаў» у ра ё нах воб лас ці ле-
тась ство ра на 7 та кіх цэнт раў). Бу-
ду ец ца да ро га Гі на ві чы—Са фі ё ва 
з перс пек ты вай ства рэн ня па гран-
пе ра хо да «Са фі ё ва—Ліп ча ны», які 
дзей ні чаў у са вец кі час. Ро бяць да-
ро гу і з поль ска га бо ку. Акра мя та-
го, ха ця і праб ле ма тыч най, але зу-
сім не фан тас тыч най ба чыц ца ідэя 
ве ла сі пед най да рож кі па між Грод-
на і Друс ке ні ка мі. Ужо прак тыч на 
прой дзе ны ўзгад нен ні па ад вод зе 
зям лі, пры ня та ра шэн не рай вы кан-
ка ма, па ве да міў на мес нік стар шы-
ні Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 
Ва ле рый КЛІ МО ВІЧ.

Пра ек таў па між на род ных пра-
гра мах доб ра су сед ства мо жа быць 
і больш. На дум ку ды рэк та ра лі-
тоў ска га на цы я наль на га бю ро 
еў ра рэ гі ё на «Нё ман» Гін та ра са 
СКА МА РО ЧУ СА, прад стаў ні кам рэ-
гі ё наў трэ ба не ча каць за пра шэн ня 
да ўдзе лу ў тых ці ін шых транс гра-
ніч ных пра ек тах, а са мім пра яў ляць 
больш іні цы я ты вы. Пры гэ тым, каб 
па ско рыць пра цэ ду ры ўзгад нен ня 
пра ек таў, іх маг лі б вы кон ваць не 
ў ста лі цы, а ў воб лас ці, на ўзроў ні 
абл вы кан ка ма. Гэ та пой дзе на ка-
рысць па меж ным рэ гі ё нам, лі чыць 
Гін та рас Ска ма ро чус. Па вод ле яго 
ін фар ма цыі, не ка то рыя пра ек ты ў 
лі тоў ска-поль скім па меж жы стар-
ту юць ужо з на ступ на га дня пас ля 
іх за цвяр джэн ня тэх ніч ным сак ра та-
ры я там пра гра мы транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва: па чы на юц ца роз-
ныя пра цэ ду ры і ў гэ ты ж час па ды-
хо дзіць кант ракт аб фі нан са ван ні.

Да рэ чы, у Літ ве за пра ек ты 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
ад каз вае мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў, у Поль шчы — мі ніс тэр ства 
рэ гі я наль на га раз віц ця. Яны, ка лі 
трэ ба, са мі ро бяць за пы ты ў ад па-
вед ныя ор га ны. А вось Гро дзен ска-
му аб лас но му ад дзя лен ню гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі 
ту рысц ка-спар тыў ны са юз» для 
ад аб рэ ння пра ек та па ве ла ту рыз-
ме, які вый граў у між на род ным кон-
кур се, да вя ло ся звяр тац ца ў во сем 
рэс пуб лі кан скіх ін стан цый, пры чым 
не на пра мую, а праз абл вы кан кам. 
Ха ця ча му б не ска рыс тац ца ўжо 
вы пра ба ва най у мно гіх сфе рах сіс-
тэ май «ад но акно», ажыц цяў ля ю чы 
ўсе не аб ход ныя пра цэ ду ры праз ад-
но мі ніс тэр ства? Гэ та бу дзе ў агуль-
ных ін та рэ сах і рас пра цоў шчы каў 
пра ек таў, і рэ гі ё наў, і ўсёй кра і ны, 
якая, ства ра ю чы спры яль ныя ўмо-
вы для пры цяг нен ня ін вес ты цый, 
больш іх і атры мае.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Ра ні ца аў то рка ві та ла даж джом а то і 
за ле вай. Ня гле дзя чы на гэ та, мяс цо выя 
жы ха ры ўсё ж-та кі за ві та лі ў ад дзя лен не. 
Кож на га клі ен та паш та ві кі ад ра зу ж, што 
на зы ва ец ца, бра лі «ў аба рот»: па каз ва лі 
но вае ад дзя лен не, рас каз ва лі пра на ва цыі 
і да па ма га лі атры маць па трэб ную па слу гу. 
Здзіў ле ныя та кой ува гай, на вед ні кі па чы-
на лі ўсмі хац ца і з ра дас цю за ста ва лі ся для 
ўдзе лу ва ўра чыс тых ме ра пры ем ствах.

З-за даж джу ву ліч ная, так бы мо віць, іх 
част ка бы ла зве дзе на да мі ні му му: пас ля 
ка рот кай пра мо вы пад апла дыс мен ты су-
пра цоў ні каў чыр во ную стуж ку раз рэ за лі 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра РУП 
«Бел пош та» па ка мер цый ных пы тан нях 
Тац ця на ГВОЗ ДЗЕ ВА і на чаль нік вы твор-
час ці «Мін ская пош та» Вік тар БУТ РЫМ. У 
сва ім ві таль ным сло ве Тац ця на Мі ка ла еў на 
за зна чы ла, што за не каль кі га доў но вы мік-
ра ра ён Дамб роў ка моц на раз рос ся, і па трэ-
ба ў сва ім ад дзя лен ні 
су вя зі ста ла над звы-
чай ак ту аль най. «Доб-
ра, што ў прад пры ем-
ства з'я ві ла ся фі нан-
са вая маг чы масць, 
каб пай сці клі ен там 
на су страч, — ска за-
ла яна. — Спа дзя ю ся, 
што на шы па слу гі для 
жы ха роў мік ра ра ё-
на за раз ста нуць не 
толь кі да ступ ны мі, але 
і кам форт ны мі. Хо чац-
ца так са ма па жа даць 
пос пе хаў су пра цоў ні-
кам: сён ня дождж, а 
гэ та, ка жуць, да фі нан-
са ва га даб ра бы ту!».

Вік тар Бут рым у сва ім зва ро це да пры-
сут ных у асноў ным апе ры ра ваў ліч ба мі. Па 
яго сло вах, ад дзя лен не су вя зі на ву лі цы 
Жы но ві ча ста ла 20-м у Фрун зен скім ра ё не 
і 114-м у Мін ску. Аб слу гоў ваць яно бу дзе 
ка ля 19 ты сяч ча ла век. Акра мя та го, ён 
за зна чыў, што ў блі жэй шы час за пра цу юць 
пош ты на ву лі цах Адзін цо ва і Пан чан кі.

Пас ля ўра чыс та га ад крыц ця для гас цей 
ме ра пры ем ства пра вя лі не вя лі кую эк скур-
сію па ад дзя лен ні. Тут пра цуе сіс тэ ма элект-
рон най чар гі, а та му клі ен там не прый дзец-
ца шу каць па трэб ную ка су і ста яць ля яе ў 
ча кан ні. Да рэ чы, та кі па ра дак па вы шае і 
ўзро вень бяс пе кі, бо ме на ві та тра ды цый ныя 
жы выя чэр гі з'яў ля юц ца ўлю бё ным мес цам 
«пра цы» кі шэн ні каў. Для хут кіх пла ця жоў у 
па мяш кан ні ўста ля ва ны ін фа кі ёск.

Асоб ны стэнд для фі ла тэ ліс таў зна хо дзіц-
ца збо ку ад кас — ця пер ама та рам паш то вых 
ма рак не прый дзец ца «пра бі вац ца» да акен-
ца, каб прос та вы браць па трэб нае. Нель га 
за бы вац ца і на стан дарт ны спектр па слуг: у 
ад дзя лен ні мож на пад пі сац ца на лю бі мыя вы-
дан ні, на быць кан вер ты, ад пра віць па сыл кі ці 
гра шо выя пе ра во ды і мно гае ін шае.

Асоб нае па мяш кан не — для аб' ём ных 
ад праў лен няў. А гэ та зна чыць, каб за браць 
вя лі кую бан дэ роль, клі ен ту не трэ ба бу дзе 
па ды маць і пе ра стаў ляць яе ў агуль най за-
ле. І на огул, ад дзя лен не зроб ле на так, каб 

зруч на бы ло і яго на вед ні кам, і пер са на лу: 
ёсць, на прык лад, сваё не вя лі кае па мяш кан-
не для ад па чын ку — з ля доў няй, мік ра хва-
лёў кай, чай ні кам.

І на огул, у апош нія га ды бе ла рус кая пош-
та зра бі ла вя лі кі крок на пе рад у ска ра чэн-
ні ся рэд ня га ча су аб слу гоў ван ня клі ен та, 
хоць апе ра та ры і за зна ча юць, што мно гія 
пен сі я не ры пры хо дзяць на пош ту не толь кі 
па па слу гі. Ім хо чац ца... па га ва рыць, і, ка лі 
гэ та не за мі нае ін шым клі ен там, паш та ві кі 
заўж ды га то выя вы слу хаць.

— Пош та ні ў якім ра зе не страч вае сва ёй 
за па тра ба ва нас ці, — ад каз вае на на ша пы-
тан не Вік тар Фран ца віч Бут рым. — Ін тэр нэт 
не пе ра шка джае, а на ват на ад ва рот: за раз 
лю дзі ро бяць вель мі шмат па ку пак з яго да-
па мо гай, у тым лі ку з-за мя жы. На бы тыя та-
ва ры да стаў ля ем мы. Ды і звы чай ныя ліс ты, 
він ша ван ні, пе ра во ды, па сыл кі не страч ва-
юць сва ёй ак ту аль нас ці, мно гія лю дзі пад-

трым лі ва юць су вязь ме на ві та та кім чы нам. 
Вя лі кі пра цэнт зай мае дзе ла вая пе ра піс ка. 
Да рэ чы, ужо сё ле та мы ўвя дзём у экс плу-
а та цыю но вы аў та ма ты за ва ны комп лекс 
на ву лі цы Вак заль най. Сар та ван не бу дзе 
пра хо дзіць без удзе лу ча ла ве ка і знач на 
ска ро ціць час апра цоў кі ліс тоў. Аб' яў ле ны 
тэн дар на за куп ку муль ты сар та валь най ма-
шы ны для раз мер ка ван ня не стан дарт ных 
ад праў лен няў і па сы лак. Та му бе ла рус кая 
пош та за пра цуе яшчэ лепш.

...Між тым, у ад дзя лен не су вя зі па чы на-
юць пад цяг вац ца ўсё но выя і но выя клі ен ты. 
Сва і мі ўра жан ня мі дзе ліц ца Ак са на, ад на з 
жы ха рак Дамб роў кі:

— Гэ та вель мі доб ра, што ў нас на рэш це 
з'я ві ла ся свая пош та. Ужо паў та ра го да тут 
жы вём. Да во дзі ла ся ез дзіць на ву лі цу Пры-
тыц ка га: тры пры пын кі на аў то бу се, по тым 
пеш шу... А ця пер усё «пад бо кам», вель мі 
зруч на. Тым больш што па слу га мі пош ты на-
ша сям'я ка рыс та ец ца вель мі ак тыў на: акра-
мя звы чай ных пла ця жоў, мы час та атрым лі-
ва ем па сыл кі, вы піс ва ем дзе цям ча со пі сы.

За ста ец ца спа дзя вац ца, што са з'яў лен-
нем но ва га ад дзя лен ня су вя зі жыц цё мно гіх 
мін чан са праў ды ста не больш прос тым. Га-
лоў нае, каб бы ло ка му ха дзіць. Бо не ад ной 
элект рон най пош тай жы ве ча ла век.
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...Яшчэ коль кі га доў та му га ра чыя га ло вы прад каз ва лі, што са з'яў лен нем ін тэр-
нэ ту, элект рон най пош ты па трэ ба ў звы чай най ад пад зе. Ад нак усё ака за ла ся не 
так прос та. Паш то выя ад дзя лен ні, як і ра ней, ні ко лі не пус ту юць, а ча сам на ват 
збі ра юць «анш ла гі». У лю бым вы пад ку, ад сут насць іх у мік ра ра ё не ста но віц ца для 
жы ха роў са праўд най праб ле май. На шчас це — вы ра шаль най. У Мін ску на ву лі цы 
Іо сі фа Жы но ві ча, 21 ад кры ла ся ад дзя лен не су вя зі з пры го жым ну ма рам 55.

На свае во чыНа свае во чы  ��Прыемная навінаПрыемная навіна  ��

ВЕ ЛА СІ ПЕД НЫЯ ДА РОЖ КІ
І «НА РОД НАЯ ДЫП ЛА МА ТЫЯ»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ваў там, дзе Нё ман ця чэ ў на прам ку... усіх кра ін све ту

Аддзяленне адкрывае на чаль нік 
вы твор час ці «Мін ская пош та»
Вік тар БУТ РЫМ.

20 лі пе ня ў ра ё не Аў гус тоў ска га ка на ла 
прай шоў трэ ці між на род ны ве ла пра бег 
«Су се дзі». Ка ля 500 ча ла век з Бе ла ру сі,
Літ вы, Поль шчы і Га лан дыі, у тым лі ку і дзе ці, 
спа бор ні ча лі ў 22 на мі на цы ях.

Ця гам двух дзён у Мiж на род ным аду ка цый ным цэнт ры iмя 
Ёха нэ са Рау па на ва ла ат мас фе ра бе ла ру шчы ны. Сот нi лю-
дзей, част ка якiх бы ла апра ну та ў на цы я наль ныя строi, 
вi та лi ся, раз маў ля лi (ча сам з моц ным ак цэн там) па-бе ла-
рус ку, аб мяр коў ва лi пы тан нi на цы я наль най iдэн тыч нас цi, 
аб мень ва лi ся за пра шэн ня мi ў гос цi, спра ча лi ся, дзя лi лi ся 
праб ле ма мi i пла на мi... На ват ахоў нi кi ў кан фе рэнц-за ле бы лi 
апра ну ты ў вы шы ва ныя ка шу лi, пад пе ра за ныя па яса мi. Так 
у Мiн ску пра хо дзiў VI з'езд бе ла ру саў све ту.


