
Су се дзі

Да мы ў ву а лях, 
мужчыны ў цыліндрах

Грод на і Друс кі нін кай раз ві ва юць ту рызм 
праз гіс то рыю і куль ту ру рэ гі ё наўП

ад час ня даў ня га свя та на-
цы я наль ных куль тур у 
Грод не су се дзяў з Друс кі-

нін кая пра хо жыя спы ня лі на ву лі цах 
лі та раль на праз кож ныя не каль кі 
мет раў, каб з імі сфа та гра фа вац ца. 
Уя ві це са бе: су час ны го рад і рап там 
па ім шпа цы ру юць... да мы ў доў гіх 
су кен ках і ву а лях. А по бач — муж-
чы ны ў фра ках і цы лінд рах. Быц цам 
з даў няй, яшчэ гу берн скай эпо хі.
Ідэя па фес ты ва ліць у Грод не ме на ві та 

ў та кім адзен ні ўзнік ла ў аса цы я цыі эк-
скур са во даў Друс кі нін кая пад час пер ша-
га «круг ла га ста ла» ў рам ках су мес на га 
пра ек та з бе ла рус кі мі су се дзя мі «Пра соў-
ван не ту рыз му праз па вы шэн не ін фар ма-
ва нас ці аб гіс то рыі і куль ту ры рэ гі ё наў». 
Пас ля эк скур сіі лі тоў цы (мно гія з іх, як ні 
па ра дак саль на, пры еха лі да нас упер шы-
ню) бы лі вель мі ўра жа ны не паў тор ным 
сты лем гіс та рыч най част кі го ра да, дзе 
прак тыч на кож ны бу ды нак мае ней кую 
асаб лі васць. Пры гэ тым у пра фе сі я на лаў 
ту рыс тыч най спра вы ўзнік ла ад чу ван не, 
што гро дзен скія эк скур са во ды па він ны 
быць у кас цю мах... гу берн скай мі нуў шчы-
ны, ка лі, да рэ чы, Грод на і Друс кі нін кай бы-
лі част ка мі ад ной тэ ры та ры яль най адзін кі. 
Доў гая су кен ка і ву аль для жан чын, фрак, 
цы ліндр і тросць для муж чын... Гід у та кім 
вы гля дзе, пра цу ю чы з ту рыс тыч най гру-
пай, сам па са бе ста но віц ца ўпры га жэн-
нем го ра да. Плюс — гэ та ат рак цыя для 
ту рыс таў, ды і мяс цо вых жы ха роў.

А на на ступ ны дзень гос ці з Літ вы (ула-
даль ні кі тур фір маў, аг ра ся дзіб, эк скур са-
во ды) бы лі ўжо ў спар тыў ных кас цю мах. 

Яны вы сту пі лі экс пер та мі ту рыс тыч на га 
пра дук ту — вод на га марш ру ту «Аў гус тоў-
скае каль цо», які рас пра ца ва ны на Гро-
дзен шчы не аб лас ным ад дзя лен нем гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі ту-
рысц ка-спар тыў ны са юз». І пе ра ка на лі ся, 
што «вод ная» су вязь Грод на з Друс кі нін ка-
ем цал кам рэ аль ная. На бай дар цы ў спа-
кой ным рэ жы ме з не каль кі мі пры пын ка мі 

для ад па чын ку мож на за 6-7 га дзін тра піць 
з ма ляў ні чых мяс цін на Аў гус тоў скім ка на-
ле, а да лей па Нё ма не да сяг нуць так са ма 
вель мі пры го жых ва ко ліц Друс кі нін кая.

«Су пер! Мы га то вы су пра цоў ні чаць 
па па пу ля ры за цыі гэ та га ту рыс тыч на га 
марш ру ту», — па ве да мі лі лі тоў цы яго 
ар га ні за та рам пас ля спла ву па «Аў гус-
тоў скім каль цы».

Ся род за дач пра ек та — пад рых та-
ваць ба зу да ных аб ту рыс тыч ных аб'-
ек тах Друс кі нін кай ска га і Гро дзен ска га 
рэ гі ё наў на шас ці мо вах, у тэкс та вым, 
ві дэа- і аў ды я фар ма тах, з маг чы мас цю 
аб наў ляць і да да ваць ін фар ма цыю. З вы-
ка ры стан нем іна ва цый ных тэх на ло гій бу-
дуць ство ра ны ма біль ны гід для до сту пу 
да ін фар ма цыі аб гіс то ры ка-куль тур ных 
аб' ек тах праз срод кі ма біль най су вя зі, 
ту рыс тыч ная кар та з но вы мі марш ру-
та мі і звест ка мі аб роз ных ці ка він ках. 
Акра мя та го, прад стаў ні кі ту рыс тыч на га 
сек та ра Літ вы і Бе ла ру сі аб мень ва юц ца 
пе ра да вым во пы там і па вы ша юць сваю 
ква лі фі ка цыю.

— Гэ тыя і ін шыя ме ра пры ем ствы пра-
ек та на кі ра ва ны на тое, каб па вя лі чыць 
ту рыс тыч ную пры ваб насць Друс кі нін кая 
і Грод на, што, ад па вед на, пры ня се на-
шым рэ гі ё нам да дат ко выя эка на міч ныя 
вы га ды, — за зна чае на цы я наль ны ка-
ар ды на тар пра ек та з бе ла рус ка га бо ку 
Сяр гей КА ЛЯ ДА.

І не толь кі эка на міч ныя. Як ужо па-
ве дам ля ла «Звяз да», удзель ні кі пра ек-
та па бы ва лі ў ванд роў цы па марш ру це 
«Грод на—Шчу чын—Жа лу док—Ня-
свіж— Мір—На ва гру дак—Ва леў ка—Лі-
да—Грод на», дзе азна ё мі лі ся з аб' ек та-
мі гіс та рыч най спад чы ны і аб мер ка ва лі 
шля хі су пра цоў ніц тва ў ту рыс тыч най 
сфе ры.

— Мы час та пры гад ва ем з на шай 
агуль най гіс то рыі толь кі яе асоб ныя част-
кі, а трэ ба ра зам тва рыць тое, што нас 

яд нае, — за зна чыў та ды 
пра фе сар Віль нюс ка га 
ўні вер сі тэ та, да след чык 
гіс то рыі Вя лі ка га Княст-
ва Лі тоў ска га Аль фрэ дас 
БУМБ ЛАЎ СКАС.

Да рэ чы, пад час гэ тай 
па езд кі ўзнік ла ідэя вы-
даць кні гу «Гіс то рыя Літ вы» 
(адзін з аў та раў — Аль фрэ-
дас Бумб лаў скас) у пе ра-
кла дзе на бе ла рус кую мо-
ву. І вось ня даў на ў Мін ску 
ад бы ла ся яе прэ зен та цыя.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

УНП 590373966

НА ША ДА ВЕД КА
Пра ект між на род най тэх ніч най да па мо гі 

«Пра соў ван не ту рыз му праз па вы шэн не ін-
фар ма ва нас ці аб гіс то рыі і куль ту ры рэ гі ё-
наў» ажыц цяў ля ец ца па Пра гра ме транс гра ніч-
на га су пра цоў ніц тва Лат вія–Літ ва–Бе ла русь на 
2007-2013 га ды. З лі тоў ска га бо ку парт нё ра мі 
пра ек та з'яў ля юц ца Бал тый скі ін сты тут аг ра-
біз не су, ад мі ніст ра цыя му ні цы па лі тэ та г. Друс-
кі нін кай і Лі тоў ская аса цы я цыя сель ска га ту рыз-
му. З бе ла рус ка га — ад дзел фі зіч най куль ту ры, 
спор ту і ту рыз му Гро дзен ска га гар вы кан ка ма і 
Гро дзен скае аб лас ное ад дзя лен не гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі ту рысц ка-спар тыў-
ны са юз».

Эк скур са во ды з Друс кі нін кая на гро дзен скіх ву лі цах.

На марш ру це «Аў гус тоў ска га каль ца».
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На дум ку лю дзей, за кла-
по ча ных пра па ган дай чы-
тан ня, спра ва не ў тым, што 
знік ла ці ка васць да кніг, а 
ў тым, што са ма схе ма іх 
рас паў сюдж ван ня з'яў ля-
ец ца ар ха іч най. У Ма гі лё ве 
пы та юц ца ла маць стэ рэа-
ты пы. Чы таль ная за ла ад 
Цэнт раль най га рад ской 
біб лі я тэ кі імя Кар ла Марк-
са за пра ца ва ла прос та ў 
Кам са моль скім скве ры. 
Пад чыр во ным па ра со нам 
ста іць стол з ча со пі са мі, а 
по бач — ме та ліч ная па лі ца 
з кніж ка мі, у тым лі ку і для 
бук кро сін гу.

Вось да лу чы ла ся ма ла дая 
ма ма з ма лень кім хлоп чы-
кам. Ма лы раз гляд вае кніж ку 
з ма люн ка мі, а ма ці за ці ка-
віў ча со піс для жан чын. Яшчэ 
ад ну чы тач ку пры ва бі лі ча со-
пі сы для ама та раў хэнд-мэй-
да. Яна ка жа, што зай ма ец ца 
ру ка дзел лем і ўсю ды шу кае 
но выя ідэі. Спы ніў крок муж-
чы на ся рэд ніх га доў: яму на 

во чы тра піў ча со піс «Охота 
и ры бал ка». Па лез быў па 
гро шы ў кі шэ ню — і вель мі 
здзі віў ся, што гэ та не пе ра-
соў ная кра ма, а чы таль ня 
ад біб лі я тэ кі. Ку піць нель га, 
за тое мож на пры сес ці на 
лаў ку і па чы таць. Муж чы на 
з га тоў нас цю за паў няе чы-
тац кі фар му ляр. Жы ве ён 
зу сім не да лё ка ад біб лі я тэ кі, 
а вось яе па слу га мі ска рыс-
таў ся ўпер шы ню. Вы хо дзіць, 
ад чы таль ні пад ад кры тым 
не бам ёсць ка рысць.

— Ле тась праз нас прай-
шло ка ля 300 ча ла век, — 
ка жа за гад чы ца аддзе ла 
аб слу гоў ван ня і ін фар ма цыі 
біб лі я тэ кі Але на Аста па ва. — 
Част ка іх ста ла па ста ян ны мі 
чы та ча мі біб лі я тэ кі. Не ка то-
рыя пры хо дзі лі да нас на ват 
у абед, су мя шча лі пры ем нае 
з ка рыс ным.

Чы таль ная за ла пра цуе ў 
скве ры з 11.00 да 14.00 па 
чац вяр гах і пят ні цах. Кні гу за 
та кі ка рот кі час, на пэў на, і не 

па спе еш адо лець, але мож на 
ўзяць лі та ра ту ру, якая пры-
зна ча на для бук кро сін гу. Па-
куль у на яў нас ці дэ тэк ты вы і 
кла сі ка. Але «асар ты мент» 
па ста ян на па паў ня ец ца.

— Ад на жан чы на пры но-
сіць нам ча со пі сы «Тай ны 
зо рак», — ка жа за гад чы ца 
чы таль ні. — Яна вы піс вае гэ-
тае вы дан не, а ка лі пра чы тае, 
дзе ліц ца з на шы мі чы та ча мі.

— Ка рысць ад пра цы на 
све жым па вет ры вя лі кая, — 
лі чыць і біб лі я тэ кар Ма рыя 
Ся мё на ва. — Да нас час та 
звяр та юц ца гос ці го ра да, для 
якіх гэ та маг чы масць пры ем-
на ад па чыць пас ля пра гул кі. 
Ма ла дыя ма ці пры хо дзяць 
па гар таць ча со пі сы, па куль 
дзі ця спіць у ка ляс цы. А мо-
ладзь лю біць спат кац ца ка ля 
на ша га па ра со на. Па-пер-
шае, не за блу дзіш ся; па-дру-
гое, мож на па чы таць, па куль 
ка ха ная за трым лі ва ец ца.

Здзі віць чы та ча сён ня 
вель мі цяж ка. Маг чы ма, ідэя 

з пе ра соў най чы таль няй і не 
но вая, але ж ці ка васць да яе 
ёсць. Іс ну юць і ін шыя пра ек-
ты. За апош ні час па за пра-
шэн ні біб лі я тэ кі прай шлі су-
стрэ чы з су час ным май страм 
фэн тэ зі Ра ма нам Злот ні ка-
вым, аў та рам ра ма наў пра 
ка хан не Алі най Зна мен скай, 
па пу ляр най пісь мен ні цай дэ-
тэк тыў на га жан ру Па лі най 
Да шка вай.

На га рад скіх свя тах мож-
на ўба чыць, як ка ля біб лі я тэ кі 
дэ фі лі ру юць кніж ныя ге ра і ні 
ў су кен ках з га зет і ча со пі саў. 
Не каль кі га доў та му ў скве-
ры пра ца ва ла жы вая біб лі-
я тэ ка, дзе за мест кніг бы ла 
маг чы масць па гу та рыць з 
людзь мі роз ных пра фе сій 
і за хап лен няў. А на сё лет-
нім свя це го ра да ад бы ла ся 
не вя ліч кая рэт ра-ве ча рын ка 
ў сты лі 1960-х га доў, на якой 
на строй уз ды ма лі па пу ляр-
ныя ў той час сты ля гі.
Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра

� 

Блі жэй да лю дзейБлі жэй да лю дзей  ��

ПАД КНІЖ НЫМ ПА РА СО НАМ

Біб лі я тэ кар Ма рыя Ся мё на ва да па ма гае чы та чу Біб лі я тэ кар Ма рыя Ся мё на ва да па ма гае чы та чу 
афор міць фар му ляр.афор міць фар му ляр.

У Ма гі лё ве пра цуе чы таль ня на свежым паветры

А ЯК У ІХ?
� На не ка то рых пля жах Іта ліі ёсць маг чы масць узяць кні-

гу на пра кат, як у са май звы чай най біб лі я тэ цы. Для асаб лі ва 
за хоп ле ных чы та чоў пра ду гле джа ны спе цы яль ныя па ра со-
ны, раз ме шча ныя ў ад да ле най част цы пля жа, ад асоб ле най 
ад шу му і пыр скаў ва ды. Ці ка ва, што іні цы я ты ва пляж на га 
чы тан ня на ле жыць ад ной з італь ян скіх ар га ні за цый па ахо ве 
на ва коль на га ася род дзя.
� У Ве не не каль кі га доў та му на ад ной з ву ліц з'я ві ла ся 

кніж ная ша фа, у якой кні гі да ступ ныя ўсе 24 га дзі ны ў су ткі. 
Тут ня ма лёг ка га чыт ва, лі та ра ту ра вы ключ на сур' ёз ная. 
Аў та рам пра ек та стаў дзе яч мас тац тваў Франк Гас нер, які 
па жа даў та кім чы нам кі нуць вы клік та му «ка мер цый на му 
глуп ству», якое за па ла ні ла ўсю пра сто ру ў Аў стрыі.


