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СПАДЧЫНА ПЕРАТВАРАЕЦЦА...
У ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ
Тэндэнцыя апошняга часу — развіццё брэндаў.
І найбольшы плён у гэтай справе дае зварот
да гісторыка-культурнай спадчыны. У народзе
кажуць: што ні край, то звычай. У кожнай
мясцовасці — свая ўнікальнасць, якая чакае
раскрыцця. Як «раскрыць» адметнасці і зрабіць
іх прыцягальнымі для турыстаў? Як развіць
брэнд? Што прадугледжвае крэатыўны дыялог?
Адказы знайшлі ў Івацэвічах — горадзе, які
нядаўна маштабна адсвяткаваў 500-гадовы
юбілей.
Менавіта тут падчас праекта «Капітал месца», арганізаванага Асацыяцыяй
аба ро ны ін тэле ктуаль най
уласнасці «БелБрэнд» пры
пад трым цы Іва цэ віц ка га
райвыканкама і Пасольства
Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь, юныя даследчыкі і актывісты з усёй
Беларусі падчас каворкінгу
абменьваліся ідэямі, прапаноўвалі шляхі развіцця
брэндаў на аснове гісторыка-культурнай спадчыны.
Івацэвіцкі раён мае відавочную прыцягальнасць з
пункту гледжання стварэння
новых брэндаў — як нацыянальных, так і з міжнародным значэннем. Упершыню
ў пісьмовых крыніцах Івацэвічы згадваюцца пад 1519
годам: у Літоўскай метрыцы
ёсць акт аб перадачы гарадзенскім купцам за даўгі
«маёнтка Івачэвічы». Рэгіён,
багаты гісторыяй, славіцца і
сусветна вядомымі асобамі.
Тут у фальварку Марачоўшчына, што недалёка ад
Косава, нарадзіўся Тадэвуш
Касцюшка, знаны палітычны
і ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай. Пакінуў свой след тут
кампазітар, паэт, мецэнат,
дзяржаўны дзеяч ВКЛ Міхал
Агінскі: па яго ініцыятыве і
на яго сродкі быў пабудаваны канал, які злучыў басейны Чорнага і Балтыйскага
мораў, — дарэчы, гэта самы стары беларускі канал.
Гэтая зямля зведала падзеі
паўстання Кастуся Каліноўскага (1863—1864). Ну і вядома, непераўзыдзеная перліна рэгіёна — Палац Пуслоўскіх, рэстаўрацыю якога
плануюць скончыць да 2020
года (а да 1 кастрычніка бягучага года будуць здадзены ў эксплуатацыю гасцініца
і кавярня палаца).
— У Івацэвіцкім раёне
жылі асобы, вядомыя ўсяму
свету, — адзначыла аўтар
ідэі праекта, намеснік старшыні Асацыяцыі абароны
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інтэлектуальнай уласнасці «БелБрэнд», кі раўнік
Дэпартамента інавацыйных праек таў Валянціна
ДЫНІЧ. — Асноўная ідэя
праекта «Капітал месца» —
каб ба гац це бе ла рус кай
зям лі ра бі ла ся вя до мым,
запатрабаваным не толькі
намі, але і ва ўсім свеце, бо
ў нас ёсць чым ганарыцца.
— Нягледзячы на тое,
што гораду Івацэвічы ўжо
500 га доў, су свет ная суполка яшчэ мала ведае пра
магчымасці і таленты, якія
горад гатовы прадставіць
свету, — мяркуе віцэ-старшыня Еўразійскай творчай
гільдыі (Лондан), дырэктар
вы да вец тва Hertfordshіre
Press Марат Ахмеджанаў,
які быў запрошаны ў экспертны савет каворкінгу. —
Мы як грамадская арганізацыя аб'ядноўваем творчых
асоб па ўсім свеце і будзем
рады дапамагчы выкарыстаць вопыт, які ёсць у Вялікабрытаніі, па прасоўванні
лакацый. А ў Вялікабрытаніі
любы горад — брэнд: Сэндвіч, Чэдэр, Тэлэс тэр, Уінчэстэр зрабілі вялікі ўнёсак
у гісторыю. Упэўнены, што
ў Івацэвіч вялікая будучыня
ў гэтым плане, таму будзем
вам дапамагаць.
— Мы часам недастаткова выкарыс тоўваем патэнцыял роднай зямлі, каб
прасоўваць сябе, праекты,
ідэі, — мяркуе Валянціна Дыніч. — Прыклад: Чайкоўскі
нарадзіўся ў Воткінску (Удмуртыя). Думаеце, ва Удмуртыі ёсць што-небудзь, што
нагадвае пра Чайкоўскага?
А вось Моцарт — іншы вялікі
класік музыкі — адзін з першых раскручаных брэндаў, і
Аўстрыя ад яго атрымлівае
вялікія грошы. Мастацтва і
брэнд сёння — патэнцыял,
які выкарыстоўваецца шырока, але часта не намі.
Цікавыя ідэі і распрацоўкі
па развіцці брэндаў прэзен-

Станіслаў РАТАХІН і Юлія ЯКУШАВА распрацавалі вэб-рэсурс
па прасоўванні Івацэвіцкага краю.

тавалі ўдзельнікі каворкінгу
«Капітал месца» — маладыя
людзі з усіх абласцей краіны. Найбольш уразілі прадстаўнікі Брэсцкай вобласці.
Так, максімальна выкарыстоўваць мясцовую спецыфіку для павышэння значнасці
рэгіёнаў прапанавалі Станіслаў Ратахін і Юлія Якушава, вучні 9 класа сярэдняй
школы № 3 Івацэвіч: яны
стварылі вэб-сайт «Турыстычны даведнік. Івацэвіцкі
край» (tourіsm.rooіvacevіchі.
gov.by) і маюць на мэце папулярызаваць турыстычны
патэнцыял рэгіёна. Адметнасць сай та — раз дзел
«Народныя ўмельцы», дзе
папаўняецца картатэка майстроў Івацэвіцкага краю. Тут
і лозапляценне, і ткацтва, і
вышыўка, і ганчарства. Аўтары праекта разлічваюць,
што сайт будзе дапамагаць
адраджаць мясцовыя традыцыі і зробіць народныя
ра мёст вы ту рыс тыч ным
брэндам малых вёсак. А такім чынам узнімаецца значнасць рэгіёнаў.
Адмысловы праект Станіслава і Юліі ўжо знайшоў
зваротную сувязь. Старшыня Івацэвіцкага райвыканкама Аляксандр Грыцук прапанаваў юным даследчыкам
супрацоўніцтва: вырашыць
з дапамогай сайта задачу па
пошуку арандатара для аб'ектаў палаца Пуслоўскага.
Мікіта Бянько, вучань 8
класа Косаўскай сярэдняй
школы, зацікавіўся развіццём робататэхнікі. Для набыцця практычных навыкаў
у асваенні робататэхнікі ў
сваім праекце «Праграмаванне Arduіno» Мікіта прапа-

13—14 верасня склікае гасцей і ўдзельнікаў, аматараў смеху з прычыны трапных
жартаў і прыхільнікаў народных спеваў і
танцаў 9-ы Рэспубліканскі фестываль народнага гумару ў Аўцюках. Распачаўся ён
з лёгкай рукі тутэйшага ўраджэнца, вядомага пісьменніка Уладзіміра Ліпскага яшчэ
ў 1995-м — пасля выдання кнігі «Аўцюкоўцы», і з таго часу палюбіўся і аматарскім
ды прафесійным калектывам, і гледачам
розных узростаў.
Кожны раз у праграме вялікага свята, якое
праводзяць Мініс тэрства культуры, Гомельскі
аблвыканкам і Калінкавіцкі райвыканкам, з'яўляюцца нейкія сюрпрызы — то арганізатары зла-

нуе выкарыстоўваць электронную мантажную плату
Arduіno. З яе да па мо гай
можна ствараць і кіраваць
рознымі прыладамі, такімі як
датчыкі руху, тэмпературы,
ціску. Arduіno — інструмент
для праектавання электронных канструкцый, які ўзаемадзейнічае з наваколлем
больш шчыльна, чым персанальныя камп'ютары.
— Гэты каворкінг — не
проста стартап-праекты, —
яны накіраваны на тое, каб
прыдумаць, як іх прасунуць
з ак цэн там на бе ла рускасць, — заўважае Валянціна Дыніч. — Мы шукаем,
чым адметны пэўны рэгіён.
У Шчу чы не, на прык лад,
ёсць асаб лі вая кад ры ля,
якая ўнесена ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны
ЮНЕСКА, ды ці танцуюць яе
ў Шчучыне? А на гэтай глебе

У Івацэвічах
прадэманстравалі,
як раскрыць
камерцыйны патэнцыял
рэгіёнаў

можна было б арганізаваць
чэмпіянат танцаў...
Ідэй для прасоўвання рэгіёнаў можа быць шмат, лічыць Марат Ахмеджанаў і
прыводзіць у прыклад брытанскі вопыт: «Дзіўна, але
краіна, дзе няма пляжаў,
дзе ўсё дорага, дзе туманы і
дажджы, прымае больш чым
36 мільёнаў турыстаў у год.
Гэта больш, чым Тайланд,
Малайзія ці іншыя краіны.
У Францыі ёсць Сэн-Трапэ,
Блакітны бераг, Альпы — у
Англіі гэтага няма. Але самы галоўны яе інструмент —
культу ра, гіс то рыя. Ча го
каштуе адзін Уільям Шэкспір! Музей Шэкспіра ў год
наведвае 250 тысяч замежных турыстаў. Улічым, што
ён знаходзіцца ў невялікім
гарадку за 50 кіламетраў ад
Лондана — і едуць спецыяльна дзеля Шэкспіра. А фестываль Чарльза Дыкенса! Няма
тых, хто не чуў пра выбітных
асоб Англіі: Джэйн Осцін, Артур Конан Дойль, Байран...
Гэта ўсё брэнды — тое, што
прыносіць краіне грошы.
Сrеаtіvе medіa (музеі, канцэрты, забаўляльная сфера;
турызм сюды не ўваходзіць)
дае краіне 12 % ВУП. Трэба выкарыстоўваць гэты вопыт». Старшыня Еўразійскай
творчай гільдыі згадаў гісторыю Леона Бакста. Мастак,
стваральнік дэкарацый, тканін Леон Бакст родам з Гродна. Ён быў выбітнай асобай
свайго часу. Аднойчы пасля
вайны, у 1946 годзе, амеры-

канец Джым Томпсан ляцеў
з Нью-Ёрка ў Тайланд, і яму
падарылі кнігу з работамі
Леона Бакста. У Тайландзе
ён убачыў, што там развіта
вытворчасць тканін з шоўку. Ён вырашыў скарыстаць
малюнкі Леона Бакста для
гэтых тканін. Першае, што
бы ло та ды за па тра ба вана, — гальштукі. І гэта становіцца паспяховым брэндам.
«Брэнд Джыма Томпсана —
адзін з самых папулярных і
дарагіх у свеце. 80 % патэнтаў створана на мастацтве
Леона Бакста. Цяпер гэта
заводы па вытворчасці керамікі, мэблі, тканін, сумачак, вопраткі, — расказвае
Марат Ахмеджанаў. — Вось
так: нарадзіўся і вырас Бакст
у Беларусі, пачаў тварыць у
Санкт-Пецярбургу, праехаў
увесь свет. На жаль, яго
сям'я аўтарскія правы не ўзаконіла. Таму трэба развіваць
творчасць выхадцаў з Беларусі, абараняць правы».
Звяртаючыся да магчымасцяў рэгіёна, Марат Ахмеджанаў задаўся пытаннем:
што можна зрабіць у прасоўванні брэндаў для Івацэвіч?
Мабыць, кожны адукаваны
чалавек чуў пра Івана Грознага. А ці ведае хто, як звязаны Іван Грозны з Івацэвічамі?
Аказваецца, наўпрост: яго маці Алена Глінская нарадзілася
менавіта ў Івацэвіцкім раёне.
Ці не варта скарыстацца гэтым для распрацоўкі брэнда?
Наталля СВЯТЛОВА.

Палац Пуслоўскіх, рэстаўрацыю якога плануюць скончыць да 2020 года (а да 1 кастрычніка 2019 г.
ужо будуць здадзены ў эксплуатацыю гасцініца і кафэ палаца).

дзяць уласныя «Алімпійскія аўцюкоўскія гульні»,
то абвесцяць пошук «Міс Аўцюкі» (абодва мерапрыемствы, дарэчы, пройдуць і сёлета). Разынкай жа фестывалю 2019 года абяцае стаць
адкрыццё ў Калінкавіцкім раёне, дакладней, на
шляху паміж Вялікімі і Малымі Аўцюкамі, памятнага знака «Аўцюкоўскі глобус».
13 верасня музычна-гумарыстычныя канцэрты пройдуць у розных населеных пунктах раёна:
Вялікіх і Малых Аўцюках, Каплічах, Даманавічах,
Бабровічах, Юравічах. А на наступны дзень ужо ў
райцэнтры адбудзецца конкурс гумарыстаў «Як
без вас жылі, раскажам, не пачуеце — пакажам».
Будуць працаваць выстаўка стылізаванай аўтамотатэхнікі «Аўцюкоўскія драндулеты» і адмыс-

ловая «Фотасушка» ад газеты «Калінкавіцкія
навіны», адбудзецца прэзентацыя турыстычных
маршру таў «Добра там, дзе нас няма», чакаюць наведвальнікаў імправізаваныя падворкі ўсіх
сельсаветаў раёна, «Горад майстроў» і пляцоўка рамеснікаў, дзіцячая пляцоўка «Аўцюкоўскі
ералаш». Упершыню для ўсіх ахвотных арганізуюць конкурс на найлепшае фота — «Гумар
у фармаце сэлфі» і забаўны відэаролік — «Дзе
мы не былі».
Уваход на фэст, як і раней, вольны, аднак «Аўцюкоўская мытня» традыцыйна патрабуе ў якасці
білета арыгінальную прыпеўку ці анекдот, пажадана без «барады».
Вікторыя ЗАХАРАВА.

