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W

elcome
ў Беларусь
Бягучы год у Беларусі абвешчаны Годам гасціннасці. Рашэнне аб гэтым замацавана палажэннямі
адпаведнага прэзідэнцкага ўказа. Прынята ж яно было з мэтай далейшага развіцця турызму і
стварэння сучаснай яго інфраструктуры, якая павінна ўлічваць геаграфічнае становішча, прыродныя,
гістарычныя і культурныя багацці нашай дзяржавы, а таксама – дзеля садзейнічання выхаванню
ў грамадзян пачуцця патрыятызму, гонару і павагі да сваёй Бацькаўшчыны. Бясспрэчна, што не
апошнюю ролю ў вызначэнні тэмы для традыцыйнай штогадовай агульнадзяржаўнай акцыі адыгралі
і дзве найважнейшыя сёлетнія падзеі ў грамадска-палітычным жыцці краіны – 70-годдзе вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і чэмпіянат свету па хакеі, які пройдзе ў Мінску ў маі.

Я

к не цяжка здагадацца, менавіта гэтыя
дзве нагоды прыцягнуць увагу най
большай колькасці гасцей, сустрэць якіх і
стварыць ім камфортныя ўмовы для адпа
чынку – справа гонару ўсіх зацікаўленых у
гэтым дзяржаўных органаў, арганізацый і
службаў. На што, зрэшты, іх нацэльваюць і
асобныя палажэнні зацверджанага Саветам
Міністраў рэспубліканскага плана правя
дзення Года гасціннасці. Усе яго мерапры
емствы маюць выключную важнасць як з
пункту гледжання стварэння пазітыўнага
іміджу нашай краіны, так і развіцця белару
скай турыстычнай галіны ўвогуле і ўязнога
турызму ў прыватнасці.

Прыемнасці для балельшчыкаў.
І не толькі
Кожнае беларускае ведамства самым да
сканалым чынам ужо зараз рыхтуецца да
згаданых знакавых падзей. Як паведаміў
начальнік упраўлення арганізацыі мыт
нага кантролю Дзяржаўнага мытнага ка
мітэта Уладзімір Арлоўскі, у перыяд пра
вядзення чэмпіянату свету па хакеі бела
рускія мытнікі сумесна з супрацоўнікамі
Пагранкамітэта плануюць увядзенне для
замежных балельшчыкаў шэрагу мер па
спрашчэнні афармлення дакументаў і
кантрольных мерапрыемстваў пры пра
ходжанні беларускай мяжы. Для гэтага бу
дуць выкарыстоўвацца асобныя калідоры –
аналагі існуючых «зялёных каналаў», дзе
будзе ажыццяўляцца паскоранае афарм
ленне транспартных сродкаў. Плануецца,

што, дзякуючы сучасным інфармацыйным
тэхналогіям, гэта працэдура зойме не больш
за дзве хвіліны. А асноўнае новаўвядзенне
тычыцца бязвізавага перасячэння мяжы як
непасрэднымі ўдзельнікамі спаборніцтваў,
так і балельшчыкамі. Апошнім для гэтага
патрэбна мець толькі білет на матч сусвет
нага хакейнага першынства.
Ужо непасрэдна ў беларускай сталіцы
хакейных заўзятараў сустрэне шмат пры
емнага. Каля «Мінск-Арэны» і «ЧыжоўкаАрэны» – дзвюх галоўных пляцовак чэм
піянату – будуць створаны спецыяльныя
фан-зоны і яшчэ тры зоны гасціннасці – у
розных мікрараёнах горада. Паводле слоў
намесніка старшыні Мінскага гарвыканка
ма Ігара Карпенкі, апошнія будуць праца
ваць па прынцыпе кірмашоў. Там будуць
праводзіцца розныя забаўляльныя мерапры
емствы, ажыццяўляцца прамая трансляцыя
матчаў і іх паўторы. Акрамя гэтага, усе жа
даючыя змогуць набыць сувеніры, пакашта
ваць традыцыйныя стравы беларускай кухні
і г.д. Таксама пад час чэмпіянату свету па
хакеі плануецца прадставіць мінчанам і гас
цям шэраг канцэртных праграм, тэматыч
ных экскурсійных тураў – прапрацоўваецца
каля 30 маршрутаў, і любы жадаючы будзе
мець магчымасць пазнаёміцца не толькі са
славутасцямі сталіцы, але і асобных рэгіёнаў
Беларусі.
Для зручнасці арыентавання замежні
каў у гарадскім асяроддзі на схемах і пака
зальніках у метро і на чыгуначным вакзале
зроблена транслітарацыя назваў лацініцай,
такія ж схемы і інфармацыйныя шчыты
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паступова з’яўляюцца і на вуліцах сталіцы.
Меню на англійскай мове павінны будуць
з’явіцца і ва ўсіх мінскіх рэстаранах і кавяр
нях. Адпаведнае моўнае афармленне будзе і
ў сталічных гасцініцах, колькасць якіх да па
чатку хакейнага першынства павялічыцца.
А супрацоўнікі міліцыі, хуткай медыцынскай
дапамогі, гасцінічнага сэрвісу, гандлёвабытавых паслуг, іншых экстранных службаў
ужо навучаюцца англійскай мове. Плануец
ца, што з гасцямі і ўдзельнікамі сусветнага
хакейнага першынства будуць працаваць
больш за 1 тыс. валанцёраў.
Змены закрануць і парадак работы
сталічных магазінаў, аб’ектаў грамадска
га харчавання, а таксама музеяў і іншых
устаноў культуры. У час чэмпіянату яны
будуць працаваць у падоўжаным рэжыме і
без выхадных. Пашырыцца сетка кемпінгаў
і стаянак для караванераў – людзей, якія
падарожнічаюць на спецыяльна абсталява
ным для працяглых паездак аўтатранспар
це, павялічыцца і колькасць гандлюючых
арганізацый, што працуюць па сістэме Tax
Free, а таксама аб’ектаў туріндустрыі, у тым
ліку хостэлаў, баз адпачынку, што ужо цяпер
ствараюцца на базе будынкаў і збудаванняў, якія не выкарыстоўваюцца.
На працягу Года гасціннасці будуць
праводзіцца і мерапрыемствы, прысвеча
ныя 70-й гадавіне вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У іх
ліку – і спецыяльна распрацаваныя туры
стычныя маршруты па памятных мясцінах,
месцах значных баёў, буйных вайсковых
аперацый і ажыццёўленых партызанамі.
Як чакаецца, у ліпені адкрыецца новы
будынак Беларускага дзяржаўнага музея
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мін
ску, і яго наведвальнікі змогуць азнаёміцца
з экспазіцыяй. Гэта падзея, без сумнення,
прыцягне да сябе асаблівую ўвагу.

Статыстыка ведае ўсё...
У тым ліку і пра гасціннасць. А ў гас
ціннасці нам, беларусам, не адмовіш. Гэтая
рыса з’яўляецца неад’емнай часткай агуль
нанацыянальнага характару, што прыем
на вылучае нас у стасунках з замежнікамі,
якія наведваюць Беларусь. А іх, між іншым,
паводле сцвярджэння дырэктара дэпарта
мента па турызму Міністэрства спорту і ту
рызму Вадзіма Кармазіна, з кожным годам
становіцца больш і больш. Летась, напры

клад, толькі арганізавана праз турфірмы
ў нашу краіну завіталі амаль 130 тыс.
турыстаў, год таму іх было 119 тыс., а ў
2011-м – 116 тыс. Наогул жа, як сведчаць
даныя Міністэрства статыстыкі і аналізу
Рэспублікі Беларусь, у 2012 годзе (на мо
мант напісання артыкула афіцыйных
звестак Белстата на гэты конт за мінулы
год у шырокім доступе яшчэ не было) па
колькасці турыстаў, якія арганізаваным
парадкам наведвалі Беларусь, з яўнай
перавагай – больш за 94 тыс. чалавек –
лідзіравала Расія, на другім месцы (крыху
больш за 3 тыс.) была Вялікабрытанія, а
трэцяй – Турцыя, каля 2,8 тыс. жыхароў
якой пабывалі ў пазамінулым годзе ў на
шай краіне. Далей значыліся Германія
(2,1 тыс.), Польшча (2 тыс.), Літва (1,7 тыс.),
Італія (1,5 тыс.), Украіна (1,4 тыс.), Латвія
(1,1 тыс.) і завяршалі дзясятку лепшых
ЗША, адкуль нас наведала крыху больш за
1 тыс. турыстаў. Пры гэтым зазначым, што
статыстычнаму ўліку не падлягаюць тыя,
хто выпраўляецца ў падарожжа ў Беларусь
прыватным парадкам. А іх таксама няма
ла. Асабліва шмат да нас прыязджае расіян
пад час шматдзённых навагодніх і майскіх
«працоўных канікулаў».
Цікава, а якія турыстычныя аб’екты
найчасцей наведваюць у Беларусі нашы
госці? Адказ на гэта пытанне дае нам усё
тая ж статыстыка. У сталіцы ў так зва
ных арганізаваных турыстаў найбольш
папулярнымі два гады таму былі Траецкае
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 На ХХ міжнароднай
выставе
«Турбізнес-2013».
Мінск, 2013 год
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прадмесце, паркі імя Горкага і Чалюскін
цаў, касцёл Прасвятой Дзевы Марыі, СвятаДухаў кафедральны сабор, Нацыянальная
бібліятэка, плошча Перамогі і Нацыя
нальны мастацкі музей Беларусі. У аблас
цях прызнанымі лідарамі сталі Брэсц
кая крэпасць, Сафійскі сабор у Полацку
(Віцебшчына), Барысаглебская царква ў
Гродне, Гомельскі палацава-паркавы ан
самбль, Свята-Мікольскі жаночы манастыр
у Магілёве і замкавы комплекс у Нясвіжы
(Міншчына).
Адметна, што, акрамя традыцыйнага
турызму – экскурсійных тураў па месцах
знакавых гістарычных падзей, знаёмства
з сярэдневяковай архітэктурай, навед
вання ўнікальных помнікаў беларускай
мінуўшчыны, з кожным годам сярод гасцей
нашай краіны ўсё больш і больш з’яўляецца
прыхільнікаў такіх спецыфічных відаў, як
медыцынскі, гастранамічны, экалагічны,
падзеевы турызм і нават настальгічны.
На медыцынскі турызм госці Беларусі
ўскладаюць выключна практычныя зада
чы, імкнучыся за адносна невялікія для іх
кошты сумясціць адпачынак з атрыман
нем высокакваліфікаванай медыцынскай
дапамогі ў вядучых беларускіх клініках і
медцэнтрах ці прайсці курсы рэабілітацыі
і аздараўлення ў санаторыях. Найбольш ча
ста, паводле статыстыкі, гэтую магчымасць
выкарыстоўваюць жыхары постсавецкіх
краін – Расіі, Украіны, Казахстана, Азер
байджана, Малдовы, Грузіі, а таксама Сірыі,
Германіі, Ізраіля, Італіі, Кіпра і Емена.

Знаходзіцца нямала і ахвотнікаў пры
ехаць у нашу краіну, каб пакаштаваць на
цыянальныя беларускія стравы. І магчы
масцей для гэтак званага гастранамічнага
турызму даволі шмат. Дранікі, клёцкі, ве
рашчаку, квашаніну, паляндвіцу, грачанікі
і безліч іншай кулінарнай смакаты сёння
можна пакаштаваць практычна ў любым рэ
старане ці аграсядзібе. Да таго ж у Беларусі
праводзіцца шмат тэматычных кулінарных
фестываляў: сырныя пад Мінскам і ў Гродне,
цукеркавы ў гарадскім пасёлку Івянец Ва
ложынскага раёна, свята палескай кухні ў
вёсцы Моталь Іванаўскага раёна, «Вішнёвы
фэст» у Глыбокім і інш.
Найбольш папулярныя аб’екты падзее
вага турызму ў Беларусі – міжнародны
фестываль мастацтваў «Славянскі базар у
Віцебску», які з 1992 года збірае выканаўцаў
і адпаведна іх прыхільнікаў з многіх краін
свету, і Рэспубліканскі фестываль-кірмаш
працаўнікоў вёскі «Дажынкі». Шырокую
вядомасць за межамі нашай дзяржавы
набылі Фестываль нацыянальных культур
у Гродне, Мінскі міжнародны кінафестываль
«Лістапад», Дзень беларускага пісьменства,
міжнародныя спаборніцтвы «Завіруха», што
праводзяцца ў Мінскай вобласці і даволі
ўдала сумяшчаюць гонкі на ездавых саба
ках з забаўляльнай праграмай, а таксама –
фестываль харэаграфічнага мастацтва
«Сожскі карагод» у Гомелі і свята «Жураўлі
і журавіны Міёрскага краю», што ладзіцца на
базе заказніка «Ельня» ў Віцебскай воблас-
ці. Пасля ўключэння ў 2009 годзе ў Спіс
аб’ектаў сусветнай нематэрыяльнай куль
турнай спадчыны ЮНЕСКА абраду «Каляд
ныя цары» ў вёсцы Семежава Капыльскага
раёна правядзенне яго, а таксама абрадаў
«Жаніцьба Цярэшкі» ў Лепельскім раёне
і «Цягнуць Каляду на дуба» ў Бярэзінскім
раёне, унесеных у Дзяржаўны спіс нематэ
рыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны
Беларусі, прываблівае ўсё больш турыстаў.
Думаецца, з часам трывала зойме сваё месца
на турыстычнай карце краіны і створаны па
ініцыятыве валожынскіх энтузіястаў туры
стычны маршрут «Таямніцы старасвецкага
мястэчка Івянец». Літаральна ў пачатку года
ён быў прадстаўлены шырокай грамадскасці
супрацоўнікамі Івянецкага музея традыцый
най культуры.
Настальгічны, ці яшчэ яго называюць
этнічны, турызм у Беларусі апошнім ча
сам таксама інтэнсіўна набірае абароты.
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Паставіўшы за мэту, у Інтэрнэце можна
адшукаць з добры дзясятак беларускіх
турфірмаў, якія прапануюць замежнікам
ажыццявіць калектыўнае ці індывідуальнае
падарожжа па цікавых ім рэгіёнах нашай
краіны. Паводле статыстычных даных, у ліку
непасрэдных спажыўцоў такога віду туры
стычнага прадукту найчасцей значацца гра
мадзяне Ізраіля, Польшчы і ЗША, выхадцы з
нашых краёў ці іх нашчадкі, якія прыязджа
юць у Беларусь, каб наведаць мясціны свай
го маленства, пабыць на магілах родных,
ушанаваць памяць продкаў, загінуўшых
у віхурах ваенных падзей на беларускай
зямлі, паказаць сваім дзецям і ўнукам, ад
куль паходзяць карані іх радаводнага дрэва.
Менавіта таму геаграфія такіх турыстыч
ных маршрутаў вельмі шырокая. Жыхары
Польшчы, напрыклад, найчасцей наведва
юцца ў гарады і вёскі заходняй Беларусі, а
Ізраіля і ЗША – у колішнія буйныя асяродкі
яўрэйскай культуры: Бабруйск, Слонім, Ва
ложын і недалёкую ад яго вёску Вішнева,
той жа Моталь Іванаўскага раёна, адкуль
паходзіць першы прэзідэнт Ізраіля Хаім
Вейцман, у Радунь Воранаўскага раёна…
Багацце беларускай прыроды, яе хараство
і разнастайнасць прыцягваюць з-за мяжы і
ахвотнікаў экалагічнага турызму. Яны навед
ваюць як нашы знакамітыя нацыянальныя
паркі «Белавежская пушча», «Браслаўскія азё
ры», «Прыпяцкі», «Нарачанскі» і Бярэзінскі
біясферны запаведнік, так і асобныя заказнікі
і вядучыя лясгасы краіны, у якіх створаны
ўмовы для паўнавартаснага адпачынку
шматлікіх падарожнікаў у турыстычнагасцінічных комплексах.
Зразумела, што ў Год гасціннасці ўся зга
даная вышэй турыстычная індустрыя атры
мае новы імпульс для свайго развіцця. А зна
чыць, з’явяцца новыя маршруты, і госці зноў
і зноў будуць атрымліваць ад наведвання
Беларусі толькі пазітыўныя эмоцыі.

Ад кластара да дэстынацыі
Яшчэ лепш адчуць знакамітую бела
рускую гасціннасць замежнікам дапамо
гуць аб’екты вясковага аграэкатурызму.
Менавіта гэты кірунак айчыннай турыстыч
най сферы сёння развіваецца найбольш
інтэнсіўна. Калі на пачатку 2000-х гадоў у
Беларусі існавала толькі некалькі дзясяткаў
аграсядзіб, то цяпер іх налічваецца ўжо
больш за дзве тысячы.

Паспрыяла ж такому істотнаму росту
адразу некалькі фактараў. І найперш –
зацікаўленасць дзяржавы ў развіцці гэта
га турыстычнага напрамку – спецыяльны
ўказ Прэзідэнта краіны прадставіў значныя
фінансавыя прэферэнцыі ахвочым заняцца
такой дзейнасцю (уладальнікі аграэкасядзіб
плацяць у якасці штогадовага падатку толькі
суму, роўную адной базавай велічыні, і та
кая льгота застанецца для іх актуальнай
да 2020 года). Пазней да гэтай справы
падключылася і ААТ «Белаграпрамбанк»,
якое стала стымуляваць дзейнасць галіны
доўгатэрміновымі крэдытамі. Прафесійную
вучобу кадраў і інфармацыйную падтрымку
праекта забяспечылі (і працягваюць гэта
рабіць) грамадскае аб’яднанне «Адпачы
нак у вёсцы» і дэпартамент па турызму
Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі
Беларусь. У выніку сумеснымі намаганнямі
была створана даволі разгалінаваная сетка
аб’ектаў аграэкатурызму, пераважная боль
шасць з якіх карыстаюцца попытам як у ай
чынных, так і замежных турыстаў. Дарэчы,
згодна са статыстыкай, апошнія ўсё больш
настойліва асвойваюць гэтую спецыфічную
турыстычную сферу: прыкладна каля 20 %
яе наведвальнікаў складаюць госці з-за мя
жы.
Беларускія аграэкасядзібы не пера
стаюць здзіўляць шырокім спектрам і
арыгінальнасцю паслуг, прапанаваных
там пастаяльцам. Яны ўключаюць і адмет
ную нацыянальную кухню, і лазню, якую
можна выбраць на свой густ, і часам даволі
нетрадыцыйныя, як, напрыклад, апраба
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ваныя на сабе не адным пакаленнем га
спадаровых сваякоў метады лекавання на
пасецы: напрыклад, некалькі сеансаў сну
на вуллі з пчоламі паспрыяюць павышэнню
імунітэту вашага арганізма, нармалізуюць
артэрыяльны ціск, дапамогуць справіцца са
стрэсамі і дэпрэсіяй. А калі трэба, дык гаспа
дары сядзібы дапамогуць наладзіць вяселле.
Вашых гасцей зачаруюць народныя песні і
абрады, прыемна здзівяць стравы святоч
нага стала, і пасля яшчэ доўга яны будуць
шкадаваць, што проста не змаглі знайсці ў
сабе сілы, каб пакаштаваць усё.
Паспяховай дзейнасці большасці бела
рускіх аграэкасядзіб спрыяе і той факт, што
іх уладальнікі не спыняюцца на дасягнутым,
а шукаюць і ўкараняюць у сваю работу но
выя метады і падыходы. Напрыклад, многімі
з іх практыкуецца кластарная сістэма –
своеасаблівае аб’яднанне па інтарэсах, якое
дае магчымасць наведвальніку на працягу
вызначанага ім тэрміну пагасціць па чар
зе адразу на некалькіх геаграфічна блізка
размешчаных аграэкасядзібах, кожная з
якіх будзе адрознівацца і сваім вонкавым
выглядам, і зместам прапанаваных паслуг.
Такое супрацоўніцтва дае відавочную выга
ду і ў эканамічным плане. Першы беларускі
кластар «Валожынскія гасцінцы» (увогуле
кластар – англійскае слова, якое азначае
«гронка», і беларускамоўнага адпаведніка
яму пакуль яшчэ не прыдумалі) два гады
таму аб’яднаў з дзясятак асобных сядзіб
Валожынскага раёна. Цяпер наведвальнік
можа з камфортам жыць у адным месцы, а
з дапамогай гаспадароў іншых аграсядзіб
здзяйсняць свае падарожжы на музычныя
фестывылі, у музеі, удзельнічаць у народ
ных святах і абрадах, каштаваць стравы на
цыянальнай кухні, ажыццяўляць веламарш
руты па маляўнічых мясцінах Налібоцкай
пушчы.
Сталі ў Беларусі з’яўляцца і адметныя
турысцкія дэстынацыі (зноў жа замежна
му слову пакуль не падабралі наш адпа
веднік) – лакальныя рэгіёны, якія валода
юць неабходнай інфраструктурай і туры
стычным патэнцыялам. За апошнія два
гады дзякуючы праекту агенцтва ЗША па
міжнародным развіцці (USAID) «Мясцовае
прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё», які рэалізуецца ПРААН у Беларусі пры
падтрымцы Міністэрства спорту і турызму,
17 дэстынацый было створана на тэрыторыі Гродзенскай і Брэсцкай абласцей .

Меркаванне

Вадзім КАРМАЗІН,
дырэктар дэпартамента
па турызму Міністэрства
спорту і турызму
Рэспублікі Беларусь:

– Рашэнне аб абвяшчэнні 2014 года ў
Беларусі Годам гасціннасці мае цікавую па
ралель – у краінах СНД бягучы год аб’яўлены
Годам турызму. Дарэчы, у Міністэрстве спорту
і турызму Рэспублікі Беларусь таксама з’явіла
ся традыцыя прысвячаць кожны год пэўнай
тэматыцы, дык вось сёлетні абвешчаны Годам
спартыўнага і ваеннага турызму.
Я лічу, што галоўная мэта Года гасціннасці –
выкарыстанне ў поўнай меры турыстычнага,
прыроднага, культурна-гістарычнага патэн
цыялу нашай краіны. Міністэрствам спорту і
турызму Рэспублікі Беларусь сумесна з іншымі
міністэрствамі і ведамствамі распрацаваны
рэспубліканскі план мерапрыемстваў па яго
правядзенні, зацверджаны ў канцы студзеня
пастановай Савета Міністраў. У ім намечана
больш за 50 мерапрыемстваў, накіраваных на
комплекснае вырашэнне найбольш важных
задач у сферы турызму. А гэта – падрыхтоўка
інфраструктуры і кадраў, у тым ліку правядзен
не маркетынгавых і рэкламных акцый, прыс
вечаных Году гасціннасці.
Што тычыцца непасрэдна інфраструктуры,
то тут увага пераважна будзе нададзена
рэалізацыі дзяржаўных праграм (асноўная
тут – Нацыянальная праграма развіцця турыз
му на 2011–2015 гады), а таксама шэрагу ла
кальных праектаў, такіх як праграмы развіцця
Нарачанскай курортнай зоны, Прыпяцкага
Палесся, асабліва ахоўных прыродных тэры
торый і інш. Толькі згодна з Нацыянальнай
праграмай развіцця турызму на 2011–2015 га
ды сёлета будуць рэканструяваны больш за
100 тураб’ектаў, адрамантаваны і ўведзены ў
строй новыя.
Таксама шмат будзе зроблена для гас
цінічнай гаспадаркі краіны і, найперш, Мінска.
Чэмпіянат свету па хакеі – сапраўды стымул для
гэтага. У строй увядуць 11 гасцініц, да адпавед
ных стандартаў будуць прыведзены аб’екты
харчавання, інфармацыйнае забеспячэнне

горада, навігацыйныя сістэмы, транспартная
інфраструктура і г.д.
Наша міністэрства сумесна з аблвыканка
мам і Мінгарвыканкамам мяркуе распраца
ваць план падзей на час сусветнага першын
ства па хакеі і прымеркаваць да яго розныя
спартыўныя, культурна-масавыя мерапрыем
ствы. Каб кожны дзень чэмпіянату ў Мінску і ў
яго ваколіцах адбывалася нешта цікавае, і госці
маглі не толькі глядзець хакейныя матчы, але
з карысцю праводзіць вольны час, знаёміцца
з беларускай сталіцай, славутасцямі іншых
рэгіёнаў краіны.
У дні чэмпіянату свету будзе арганізаваны
Дзень адчыненых дзвярэй у беларускіх
аграсядзібах. Запланаваны мерапрыемствы
пад агульным слоганам «Падзейная Бела
русь», спартыўныя спаборніцтвы. Пройдуць
розныя выставы, у цэнтральнай частцы
Мінска – касцюміраваныя паказы. У агульнай
колькасці запланавана больш за 30 мера
прыемстваў .
У 2014 годзе, акрамя чэмпіянату свету па
хакеі, у Беларусі будзе шмат іншых знакавых
падзей. Спецыяльна да святкавання 70-годдзя
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў распрацавана некалькі новых ту
рыстычных маршрутаў да помнікаў, звязаных
з вызваленнем беларускай зямлі. Зразумела,
што ў цэнтры ўвагі будуць і шырока вядомыя
гістарычныя аб’екты перыяду Вялікай Айчын
най вайны – Брэсцкая крэпасць, мемарыяль
ныя комплексы «Хатынь», «Курган Славы» і
інш.
Таксама свайго зацікаўленага гледача, слу
хача і ўдзельніка знойдуць шматлікія фестывалі
і святы, звязаныя з нематэрыяльнай культур
най спадчынай нашага народа. Усяго ў краіне
праводзіцца больш за 150 мерапрыемстваў
такога кшталту раённага і гарадскога ўзроўню.
Каля 70 % беларускіх рэгіёнаў маюць свае
адметныя мастацкія святы. Напрыклад, у
мінулым годзе цікава прайшлі рэгіянальныя
вішнёвы, кулінарны і сырны фестывалі, а сё
лета плануецца наладзіць сырны фестываль
рэспубліканскага маштабу.
Ёсць упэўненасць, што ў Год гасціннасці
агульнымі намаганнямі, разам з міністэрствамі
гандлю, архітэктуры, інфармацыі, Белкаапсаю
зам і інш., хто актыўна і аператыўна адгукаецца
на ініцыятывы Міністэрства спорту і турызму
Беларусі, мы здолеем зрабіць яшчэ больш
для ўдасканалення айчыннай турыстычнай
сферы.

Адна з іх – «Палеская Амазонія» – ак
тыўна развіваецца ў Столінскім раёне.
У ініцыятыўную групу па яе стварэнні
ўвайшоў шэраг мясцовых арганізацый,
прадпрыемстваў і ведамстваў – Столінскі
райвыканкам, заказнікі «Сярэдняя Пры
пяць» і «Альманскія балоты», аграсядзібы
«С.О.М.» і «Льва», Столінскі і Палескі ляс
гасы, аддзяленне грамадскага аб’яднання
«Цэнтр падтрымкі маладых інвалідаў». Усе
яны сумеснымі намаганнямі распрацавалі
маршрут па ўнікальных водна-балотных тэ
рыторыях, якія не адно стагоддзе вызначалі
ў гістарычным плане род заняткаў тамтэй
шых жыхароў, іх матэрыяльную і нема
тэрыяльную культуру. Сёння «Палеская
Амазонія» праходзіць па ўсёй Століншчыне
і ўключае шэраг цікавых прыродных і
культурна-гістарычных аб’ектаў. Напры
клад, турыстаў чакаюць «Ганчарны цэх Па
лесся» ў вёсцы Гарадная і «Вялікае бязлюд
дзе Альманскіх балот» (Мерлінскі палігон),
вёска Альшаны – агурочная сталіца Палес
ся, «Пагарынская Венецыя» (знаёмства з
Давыд-Гарадком) і інш.
Сярод іншых дэстынацый Гродзеншчыны
і Брэстчыны, якія паспяхова асвойваюцца
турыстамі, варта адзначыць «Зялёны абя
рэг Гродна», «Белавежскі тракт», «Мотальскі
шлях», «Пінскае Палессе», «Зэльвенскі ды
ярыуш», «Зямля Міцкевіча» і «Даліна ракі
Ясельда». Кожная з іх мае сваю адметнасць і
арыгінальнасць, а ўражанні ад іх маршрутаў
ніколі не сатруцца з памяці – будуць яшчэ
доўга нагадваць пра гасціннасць і шчырасць
памкненняў мясцовых людзей.
***
Безумоўна, усе захады, накіраваныя
на стварэнне спрыяльнага турыстычнага
клімату пад час чэмпіянату свету па хакеі
ў Мінску і правядзення ўрачыстасцей,
прысвечаных 70-годдзю вызвалення Бе
ларусі, павінны станоўча ўздзейнічаць на
развіццё ўсёй беларускай турыстычнай
індустрыі – атрыманыя персаналам сфе
ры турызму навыкі і набытыя веды, у тым
ліку і па англійскай мове, як і пабудаваныя
гасцініцы нікуды не дзенуцца пасля завяр
шэння хакейнага першынства і юбілейных
мерапрыемстваў. Яны будуць і надалей
служыць справе пашырэння ў Беларусі
ўязнога турызму і садзейнічаць стварэнню
станоўчага іміджу нашай краіны.
Сяргей ГАЛОЎКА
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