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СПАД ЧЫ НА ПЕ РА ТВА РА ЕЦ ЦА... 
У ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НЫ ПРА ЕКТ

Ме на ві та тут пад час пра-
ек та «Ка пі тал мес ца», ар-
га ні за ва на га Аса цы я цы яй 
аба ро ны ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці «Бел Брэнд» пры 
пад трым цы Іва цэ віц ка га 
рай вы кан ка ма і Па соль ства 
Рэс пуб лі кі Поль шча ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь, юныя да-
след чы кі і ак ты віс ты з усёй 
Бе ла ру сі пад час ка вор кін гу 
аб мень ва лі ся ідэ я мі, пра-
па ноў ва лі шля хі раз віц ця 
брэн даў на асно ве гіс то ры-
ка-куль тур най спад чы ны.

Іва цэ віц кі ра ён мае ві да-
воч ную пры ця галь насць з 
пунк ту гле джан ня ства рэн ня 
но вых брэн даў — як на цы я-
наль ных, так і з між на род-
ным зна чэн нем. Упер шы ню 
ў пісь мо вых кры ні цах Іва цэ-
ві чы згад ва юц ца пад 1519 
го дам: у Лі тоў скай мет ры цы 
ёсць акт аб пе ра да чы га ра-
дзен скім куп цам за даў гі 
«ма ёнт ка Іва чэ ві чы». Рэ гі ён, 
ба га ты гіс то ры яй, сла віц ца і 
су свет на вя до мы мі асо ба мі. 
Тут у фаль вар ку Ма ра чоў-
шчы на, што не да лё ка ад 
Ко са ва, на ра дзіў ся Та дэ вуш 
Кас цюш ка, зна ны па лі тыч ны 
і ва ен ны дзе яч Рэ чы Па спа-
лі тай. Па кі нуў свой след тут 
кам па зі тар, па эт, ме цэ нат, 
дзяр жаў ны дзе яч ВКЛ Мі хал 
Агін скі: па яго іні цы я ты ве і 
на яго срод кі быў па бу да ва-
ны ка нал, які злу чыў ба сей-
ны Чор на га і Бал тый ска га 
мо раў, — да рэ чы, гэ та са-
мы ста ры бе ла рус кі ка нал. 
Гэ тая зям ля зве да ла па дзеі 
паў стан ня Кас ту ся Ка лі ноў-
ска га (1863—1864). Ну і вя-
до ма, не пе ра ўзы дзе ная пер-
лі на рэ гі ё на — Па лац Пус-
лоў скіх, рэ стаў ра цыю яко га 
пла ну юць скон чыць да 2020 
го да (а да 1 каст рыч ні ка бя-
гу ча га го да бу дуць зда дзе-
ны ў экс плу а та цыю гас ці ні ца 
і ка вяр ня па ла ца).

— У Іва цэ віц кім ра ё не 
жы лі асо бы, вя до мыя ўся му 
све ту, — ад зна чы ла аў тар 

ідэі пра ек та, на мес нік стар-

шы ні Аса цы я цыі аба ро ны 

ін тэ ле кту аль най улас нас-

ці «Бел Брэнд», кі раў нік 

Дэ парт амен та іна ва цый-

ных пра ек таў Ва лян ці на 

ДЫ НІЧ. — Асноў ная ідэя 
пра ек та «Ка пі тал мес ца» — 
каб ба гац це бе ла рус кай 
зям лі ра бі ла ся вя до мым, 
за па тра ба ва ным не толь кі 
на мі, але і ва ўсім све це, бо 
ў нас ёсць чым га на рыц ца.

— Ня гле дзя чы на тое, 
што го ра ду Іва цэ ві чы ўжо 
500 га доў, су свет ная су-
пол ка яшчэ ма ла ве дае пра 
маг чы мас ці і та лен ты, якія 
го рад га то вы прад ста віць 
све ту, — мяр куе ві цэ-стар-
шы ня Еў ра зій скай твор чай 
гіль дыі (Лон дан), ды рэк тар 
вы да вец тва Hertfordshіre 
Press Ма рат Ахме джа наў, 
які быў за про ша ны ў экс-
перт ны са вет ка вор кін гу. — 
Мы як гра мад ская ар га ні за-
цыя аб' яд ноў ва ем твор чых 
асоб па ўсім све це і бу дзем 
ра ды да па маг чы вы ка рыс-
таць во пыт, які ёсць у Вя лі-
ка бры та ніі, па пра соў ван ні 
ла ка цый. А ў Вя лі ка бры та ніі 
лю бы го рад — брэнд: Сэнд-
віч, Чэ дэр, Тэ лэс тэр, Уін-
чэс тэр зра бі лі вя лі кі ўнё сак 
у гіс то рыю. Упэў не ны, што 
ў Іва цэ віч вя лі кая бу ду чы ня 
ў гэ тым пла не, та му бу дзем 
вам да па ма гаць.

— Мы ча сам не да стат-
ко ва вы ка рыс тоў ва ем па-
тэн цы ял род най зям лі, каб 
пра соў ваць ся бе, пра ек ты, 
ідэі, — мяр куе Ва лян ці на Ды-
ніч. — Прык лад: Чай коў скі 
на ра дзіў ся ў Вот кін ску (Уд-
мур тыя). Ду ма е це, ва Уд мур-
тыі ёсць што-не будзь, што 
на гад вае пра Чай коў ска га? 
А вось Мо царт — ін шы вя лі кі 
кла сік му зы кі — адзін з пер-
шых рас кру ча ных брэн даў, і 
Аў стрыя ад яго атрым лі вае 
вя лі кія гро шы. Мас тац тва і 
брэнд сён ня — па тэн цы ял, 
які вы ка рыс тоў ва ец ца шы-
ро ка, але час та не на мі.

Ці ка выя ідэі і рас пра цоў кі 
па раз віц ці брэн даў прэ зен-

та ва лі ўдзель ні кі ка вор кін гу 
«Ка пі тал мес ца» — ма ла дыя 
лю дзі з усіх аб лас цей кра і-
ны. Най больш ура зі лі прад-
стаў ні кі Брэсц кай воб лас ці. 
Так, мак сі маль на вы ка рыс-
тоў ваць мяс цо вую спе цы фі-
ку для па вы шэн ня знач нас ці 
рэ гі ё наў пра па на ва лі Ста ні-
слаў Ра та хін і Юлія Яку ша-
ва, вуч ні 9 кла са ся рэд няй 
шко лы № 3 Іва цэ віч: яны 
ства ры лі вэб-сайт «Ту рыс-
тыч ны да вед нік. Іва цэ віц кі 
край» (tourіsm.rooіvacevіchі.
gov.by) і ма юць на мэ це па-
пу ля ры за ваць ту рыс тыч ны 
па тэн цы ял рэ гі ё на. Ад мет-
насць сай та — раз дзел 
«На род ныя ўмель цы», дзе 
па паў ня ец ца кар та тэ ка май-
строў Іва цэ віц ка га краю. Тут 
і ло зап ля цен не, і ткац тва, і 
вы шыў ка, і ган чар ства. Аў-
та ры пра ек та раз ліч ва юць, 
што сайт бу дзе да па ма гаць 
ад ра джаць мяс цо выя тра-
ды цыі і зро біць на род ныя 
ра мёст вы ту рыс тыч ным 
брэн дам ма лых вё сак. А та-
кім чы нам уз ні ма ец ца знач-
насць рэ гі ё наў.

Ад мыс ло вы пра ект Ста-
ні сла ва і Юліі ўжо знай шоў 
зва рот ную су вязь. Стар шы-
ня Іва цэ віц ка га рай вы кан ка-
ма Аляк сандр Гры цук пра-
па на ваў юным да след чы кам 
су пра цоў ніц тва: вы ра шыць 
з да па мо гай сай та за да чу па 
по шу ку аран да та ра для аб'-
ек таў па ла ца Пус лоў ска га.

Мі кі та Бянь ко, ву чань 8 
кла са Ко саў скай ся рэд няй 
шко лы, за ці ка віў ся раз віц-
цём ро ба та тэх ні кі. Для на-
быц ця прак тыч ных на вы каў 
у асва ен ні ро ба та тэх ні кі ў 
сва ім пра ек це «Пра гра ма-
ван не Arduіno» Мі кі та пра па-

нуе вы ка рыс тоў ваць элект-
рон ную ман таж ную пла ту 
Arduіno. З яе да па мо гай 
мож на ства раць і кі ра ваць 
роз ны мі пры ла да мі, та кі мі як 
дат чы кі ру ху, тэм пе ра ту ры, 
ціс ку. Arduіno — ін стру мент 
для пра ек та ван ня элект рон-
ных кан струк цый, які ўза е-
ма дзей ні чае з на ва кол лем 
больш шчыль на, чым пер са-
наль ныя кам п'ю та ры.

— Гэ ты ка вор кінг — не 
прос та стар тап-пра ек ты, — 
яны на кі ра ва ны на тое, каб 
пры ду маць, як іх пра су нуць 
з ак цэн там на бе ла рус-
касць, — за ўва жае Ва лян-
ці на Ды ніч. — Мы шу ка ем, 
чым ад мет ны пэў ны рэ гі ён. 
У Шчу чы не, на прык лад, 
ёсць асаб лі вая кад ры ля, 
якая ўне се на ў Спіс су свет-
най куль тур най спад чы ны 
ЮНЕС КА, ды ці тан цу юць яе 
ў Шчу чы не? А на гэ тай гле бе 

мож на бы ло б ар га ні за ваць 
чэм пі я нат тан цаў...

Ідэй для пра соў ван ня рэ-
гі ё наў мо жа быць шмат, лі-
чыць Ма рат Ахме джа наў і 
пры во дзіць у прык лад бры-
тан скі во пыт: «Дзіў на, але 
кра і на, дзе ня ма пля жаў, 
дзе ўсё до ра га, дзе ту ма ны і 
даж джы, пры мае больш чым 
36 міль ё наў ту рыс таў у год. 
Гэ та больш, чым Тай ланд, 
Ма лай зія ці ін шыя кра і ны. 
У Фран цыі ёсць Сэн-Тра пэ, 
Бла кіт ны бе раг, Аль пы — у 
Анг ліі гэ та га ня ма. Але са-
мы га лоў ны яе ін стру мент — 
куль ту ра, гіс то рыя. Ча го 
каш туе адзін Уіль ям Шэкс-
пір! Му зей Шэкс пі ра ў год 
на вед вае 250 ты сяч за меж-
ных ту рыс таў. Улі чым, што 
ён зна хо дзіц ца ў не вя лі кім 
га рад ку за 50 кі ла мет раў ад 
Лон да на — і едуць спе цы яль-
на дзе ля Шэкс пі ра. А фес ты-
валь Чарль за Ды кен са! Ня ма 
тых, хто не чуў пра вы біт ных 
асоб Анг ліі: Джэйн Ос цін, Ар-
тур Ко нан Дойль, Бай ран... 
Гэ та ўсё брэн ды — тое, што 
пры но сіць кра і не гро шы. 
Сrеаtіvе medіa (му зеі, кан-
цэр ты, за баў ляль ная сфе ра; 
ту рызм сю ды не ўва хо дзіць) 
дае кра і не 12 % ВУП. Трэ-
ба вы ка рыс тоў ваць гэ ты во-
пыт». Стар шы ня Еў ра зій скай 
твор чай гіль дыі зга даў гіс то-
рыю Ле о на Бакс та. Мас так, 
ства раль нік дэ ка ра цый, тка-
нін Ле он Бакст ро дам з Грод-
на. Ён быў вы біт най асо бай 
свай го ча су. Ад ной чы пас ля 
вай ны, у 1946 го дзе, аме ры-

ка нец Джым Томп сан ля цеў 
з Нью-Ёр ка ў Тай ланд, і яму 
па да ры лі кні гу з ра бо та мі 
Ле о на Бакс та. У Тай лан дзе 
ён уба чыў, што там раз ві та 
вы твор часць тка нін з шоў-
ку. Ён вы ра шыў ска рыс таць 
ма люн кі Ле о на Бакс та для 
гэ тых тка нін. Пер шае, што 
бы ло та ды за па тра ба ва-
на, — галь шту кі. І гэ та ста но-
віц ца па спя хо вым брэн дам. 
«Брэнд Джы ма Томп са на — 
адзін з са мых па пу ляр ных і 
да ра гіх у све це. 80 % па тэн-
таў ство ра на на мас тац тве 
Ле о на Бакс та. Ця пер гэ та 
за во ды па вы твор час ці ке-
ра мі кі, мэб лі, тка нін, су ма-
чак, воп рат кі, — рас каз вае 
Ма рат Ахме джа наў. — Вось 
так: на ра дзіў ся і вы рас Бакст 
у Бе ла ру сі, па чаў тва рыць у 
Санкт-Пе цяр бур гу, пра ехаў 
увесь свет. На жаль, яго 
сям'я аў тар скія пра вы не ўза-
ко ні ла. Та му трэ ба раз ві ваць 
твор часць вы хад цаў з Бе ла-
ру сі, аба ра няць пра вы».

Звяр та ю чы ся да маг чы-
мас цяў рэ гі ё на, Ма рат Ахме-
джа наў за даў ся пы тан нем: 
што мож на зра біць у пра соў-
ван ні брэн даў для Іва цэ віч? 
Ма быць, кож ны аду ка ва ны 
ча ла век чуў пра Іва на Гроз-
на га. А ці ве дае хто, як звя за-
ны Іван Гроз ны з Іва цэ ві ча мі? 
Аказ ва ец ца, на ўпрост: яго ма-
ці Але на Глін ская на ра дзі ла ся 
ме на ві та ў Іва цэ віц кім ра ё не. 
Ці не вар та ска рыс тац ца гэ-
тым для рас пра цоў кі брэн-
да?

На тал ля СВЯТ ЛО ВА.

У Іва цэ ві чах 
пра дэ ман стра ва лі, 

як рас крыць 
ка мер цый ны па тэн цы ял 

рэ гі ё наў

13—14 ве рас ня склі кае гас цей і ўдзель ні-

каў, ама та раў сме ху з пры чы ны трап ных 

жар таў і пры хіль ні каў на род ных спе ваў і 

тан цаў 9-ы Рэс пуб лі кан скі фес ты валь на-

род на га гу ма ру ў Аў цю ках. Рас па чаў ся ён 

з лёг кай ру кі ту тэй ша га ўра джэн ца, вя до-

ма га пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Ліп ска га яшчэ 

ў 1995-м — пас ля вы дан ня кні гі «Аў цю коў-

цы», і з та го ча су па лю біў ся і ама тар скім 

ды пра фе сій ным ка лек ты вам, і гле да чам 

роз ных уз рос таў.

Кож ны раз у пра гра ме вя лі ка га свя та, якое 
пра вод зяць Мі ніс тэр ства куль ту ры, Го мель скі 
абл вы кан кам і Ка лін ка віц кі рай вы кан кам, з'яў-
ля юц ца ней кія сюр пры зы — то ар га ні за та ры зла-

дзяць улас ныя «Алім пій скія аў цю коў скія гуль ні», 
то аб вес цяць по шук «Міс Аў цю кі» (абод ва ме-
ра пры ем ствы, да рэ чы, прой дуць і сё ле та). Ра-
зы нкай жа фес ты ва лю 2019 го да абя цае стаць 
ад крыц цё ў Ка лін ка віц кім ра ё не, дак лад ней, на 
шля ху па між Вя лі кі мі і Ма лы мі Аў цю ка мі, па мят-
на га зна ка «Аў цю коў скі гло бус».

13 ве рас ня му зыч на-гу ма рыс тыч ныя кан цэр-
ты прой дуць у роз ных на се ле ных пунк тах ра ё на: 
Вя лі кіх і Ма лых Аў цю ках, Кап лі чах, Да ма на ві чах, 
Баб ро ві чах, Юра ві чах. А на на ступ ны дзень ужо ў 
рай цэнт ры ад бу дзец ца кон курс гу ма рыс таў «Як 
без вас жы лі, рас ка жам, не па чу е це — па ка жам». 
Бу дуць пра ца ваць вы стаў ка сты лі за ва най аў та-
мо та тэх ні кі «Аў цю коў скія дран ду ле ты» і ад мыс-

ло вая «Фо та суш ка» ад га зе ты «Ка лін ка віц кія 
на ві ны», ад бу дзец ца прэ зен та цыя ту рыс тыч ных 
марш ру таў «Доб ра там, дзе нас ня ма», ча ка-
юць на вед валь ні каў ім пра ві за ва ныя пад вор кі ўсіх 
сель са ве таў ра ё на, «Го рад май строў» і пля цоў-
ка ра мес ні каў, дзі ця чая пля цоў ка «Аў цю коў скі 
ера лаш». Упер шы ню для ўсіх ах вот ных ар га ні-
зу юць кон курс на най леп шае фо та — «Гу мар 
у фар ма це сэл фі» і за баў ны ві дэа ро лік — «Дзе 
мы не бы лі».

Ува ход на фэст, як і ра ней, воль ны, ад нак «Аў-
цю коў ская мыт ня» тра ды цый на па тра буе ў якас ці 
бі ле та ары гі наль ную пры пеў ку ці анек дот, па жа-
да на без «ба ра ды».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Тэн дэн цыя апош ня га ча су — раз віц цё брэн даў. 
І най боль шы плён у гэ тай спра ве дае зва рот 
да гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. У на ро дзе 
ка жуць: што ні край, то звы чай. У кож най 
мяс цо вас ці — свая ўні каль насць, якая ча кае 
рас крыц ця. Як «рас крыць» ад мет нас ці і зра біць 
іх пры ця галь ны мі для ту рыс таў? Як раз віць 
брэнд? Што пра ду гледж вае крэ а тыў ны дыя лог? 
Ад ка зы знай шлі ў Іва цэ ві чах — го ра дзе, які 
ня даў на маш таб на ад свят ка ваў 500-га до вы 
юбі лей. 

ДА 
КА ЛАС КА 
І КА ЛІН КІ

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

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

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


