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Summary. This article discusses the use of the intangible cultural heritage 

for tourism development in the region by the example of Glubokoe. 

 

Развіццѐ турызму ў рэгіѐнах з’яўляецца прыярытэтным накірункам 

дзейнасці ў большасці краін, якія зацікаўлены ў развіцці турыстычнай 

індустрыі на сваѐй тэрыторыі. Пашырэнне турызму ў сельскай мясцовасці і 

раѐнах, аддаленых ад буйных гарадоў, спрыяе ўстойліваму развіццю 

рэгіѐнаў. Пад устойлівым развіццѐм разумеецца гарманічнае развіццѐ, пры 

якім эксплуатацыя прыродных рэсурсаў, навукова-тэхнічны прагрэс, 

эканамічнае развіццѐ і развіццѐ асобы збалансаваны паміж сабой і 

накіраваны на ўзмацненне сучаснага і будучага чалавечага патэнцыялу [1]. 

З мэтай стварэння якаснага і канкурэнтаздольнага турыстычнага пра-

дукту ў рэгіѐнах мэтазгодна выкарыстоўваць нематэрыяльную культурную 

спадчыну (НКС). Паводле Канвенцыі ЮНЭСКА 2003 г. «Аб ахове нематэры-

яльнай культурнай спадчыны» да НКС адносяцца «звычаі, формы 

прадстаўлення і ўяўлення, веды і навыкі, а таксама звязаныя з імі 

інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, якія прызнаюцца 

супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі людзьмі ў якасці 

часткі іх культурнай спадчыны. Такая нематэрыяльная культурная спадчына, 

якая перадаецца ад пакалення да пакалення, пастаянна ўзнаўляецца 

супольнасцямі і групамі ў межах іх навакольнага асяроддзя, ва ўзаемадзеянні 

з прыродай, і іх гісторыяй, а таксама фарміруе ў іх пачуццѐ самабытнасці і 

пераемнасці, садзейнічаючы тым самым павазе да культурнай разнастайнасці 

і творчасці чалавека» [2]. НКС найбольш ярка ілюструе культурныя 

адметнасці рэгіѐна, з’яўляецца атракцыяй, здольнай прывабіць турыстаў. У 

сваю чаргу, выкарыстанне НКС у турызме можа спрыяць захаванню гэтай 

спадчыны праз пазітыўныя эфекты ад турыстычнай дзейнасці: усведамленне 
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значнасці элементаў НКС для іх носьбітаў, папулярызацыя НКС, атрыманне 

сродкаў ад турызму носьбітамі НКС і інш. 

Дацэнт кафедры міжнароднага турызму БДУ Кліцунова В.А. у артыку-

ле ―Выкарыстанне нематэрыяльнай спадчыны ў турызме: інавацыйны пады-

ход і лепшыя практыкі‖ прыводзіць наступныя прынцыпы фарміравання ту-

рыстычнага прадукту на аснове НКС: 

 аўтэнтычнасць (захаванне сапраўднай сутнасці элементу НКС, 

што ляжыць у аснове турпрадукта); 

 наяўнасць сцэнарыя (датычыцца знаходжання туыстаў); 

 максімальна дапушчальная нагрузка (вызначэнне колькасці 

ўдзельнікаў і ступені іх уцягненасці ў дзеянне); 

 фінансавая справядлівасць (размеркаванне даходу ад прабывання 

турыстаў паміж мясцовым бюджэтам і тураператарам); 

 грамадскае меркаванне (улік меркавання мясцовага насельніцтва 

адносна прысутнасці турыстаў); 

 наяўнасць навыкаў гасціннасці (у мясцовага насельніцтва); 

 пераемнасць (забеспячэнне пераемнасці элементаў НКС шляхам 

далучэння да ўдзелу ў абрадах і практыках маладых людзей з 

ліку мясцовай супольнасці); 

 інфармаванне грамадскасці (папулярызацыя турпрадукту на 

аснове НКС, а разам з тым і самой НКС); 

 наяўнасць кваліфікаванага куратара (эксперт у галіне НКС, які б 

сачыў за выкананнем прыведзеных прынцыпаў) [3, с. 138]. 

Да вышэй пералічанага, па меркаванні аўтара, неабходна дадаць прын-

цып даступнасці. Даступнасць можа характарызаваць, на колькі існуючыя 

элементы НКС магчыма выкарыстаць у турызме (перыядычнасць правядзен-

ня абраду, практыкі, свята; магчымасць узнаўлення для турыстаў у любы пе-

рыяд года без скажэння сутнасці). Зразумела, што паездка для 

назірання/удзелу ў абрадзе ―Калядныя цары‖ магчыма толькі ў вызначаны 

дзень адзін раз у год (без скажэння сутнасці). Паназіраць, як гатуюць вясель-

ны каравай без парушэння аўтэнтычнасці можна ў выпадку, калі ў вѐсцы буд-

зе адбывацца вяселля. У той жа час пабачыць працэс прыгатавання трады-

цыйнай стравы ―Маслены баран‖ без скажэння сутнасці можна ў любы дзень. 

І даступнасць такім чынам яшчэ паказвае, які з наяўных элементаў НКС 

больш мэтазгодна выкарыстоўваць у турызме. 

Таксама відавочна, што стварэнне турпрадукту на падставе НКС мэтаз-

годна там, дзе элементы нематэрыяльнай спадчыны захаваліся найлепш і ў 

значнай колькасці. Зрабіць колькасную ацэнку захаванасці НКС таго ці 

іншага рэгіѐну складана, але пэўнае ўяўленне аб наяўнасці элементаў НКС, 

што могуць быць выкарыстаны ў турызме, дае Дзяржаўны спіс гісторыка 

культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (далей Дзяржаўны спіс). У 

гэты спіс трапляюць элементы НКС, якія задакументаваны, захавалі сваю 

аўтэнтычнасць, былі прызнаны супольнасцю ў якасці нематэрыяльнай спад-
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чыны, а пасля атрымалі статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай 

каштоўнасці. 

Разгледзець магчымасць выкарыстанне НКС для развіцця турызму ў 

рэгіѐнах было вырашана на прыкладзе Глыбоцкага раѐна не без падстаўна. 

Гэта адзін з нямногіх у краіне і адзіны ў Віцебскай вобласці раѐн, на 

тэрыторыі якога існуе чатыры элементы НКС, якія былі ўнесены ў 

Дзяржаўны спіс [4]. Гэта традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў 

вѐсцы Дзеркаўшчына, тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Мас-

ляны баран» у вѐсцы Мацюкова, абрад «Насіць намѐтку» в. Папшычы і тра-

дыцыйнае мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер’я 

(распаўсюджваецца таксама на Шаркаўшчынскі, Браслаўскі, Пастаўскі, 

Докшыцкі раѐны). Улічыўшы вышэй згаданыя прынцыпы, па якіх павінен 

стварацца турыстычны прадукт на аснове НКС, элементы НКС, якія знаход-

зяцца на тэрыторыі Глыбоцкага раѐна, можна выкарыстоўваць для развіцця 

розных відаў турызму. 

Абрад ―Насіць намѐтку‖ можа быць выкарыстаны для развіцця турызму 

падзеі. Турызм падзеі – від турызму, у якім асноўная мэта падарожжа – удзел 

у падзеі [5, с. 47]. Унікальны абрад адбываецца толькі раз у год і дазваляе 

паназіраць за амаль знікшым элементам НКС у Беларусі – мадыфікацыяй 

абыдзѐннага абраду. Выкарыстанне дадзенага элемента магчыма як для ства-

рэння экскурсійна-пазнавальных тураў, так і для стварэння тураў паломніцкіх 

(каталіцкая канфесія). Але неабходна адзначыць, што даступнасць гэтага 

элемента НКС для выкарыстання ў турызме значна абмежавана яго перыя-

дычнасць. Астатнія элементы НКС могуць быць выкарыстаны без канкрэт-

най прывязкі да даты ці падзеі, што значна павышае іх даступнасць з пункту 

гледжання турызму. 

Для развіцця гастранамічнага турызму на аснове НКС магчыма 

выкарыстоўваць традыцыйную тэхналогію выпечкі жытняга хлеба і 

тэхналогію прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран». Любы 

экскурсійны тур ці аднадзѐнная экскурсія, якія прадугледжваюць 

арганізаванае харчаванне, можа выкарыстоўваць дадзеныя элементы НКС 

разам са стравамі беларускай нацыянальнай кухні. «Масляны баран» 

з’яўляецца стравай святочнага стала і штодзѐннага ўжытку, а магчымасць па-

каштаваць гэту страву дазваляе не толькі пазнаѐміцца з нацыянальнай кух-

няй, але і адчуць яе рэгіянальную спецыфіку. 

Традыцыйнае ж мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер’я 

з’яўляецца самым даступным элементам НКС для выкарыстання ў турызме 

(экскурсійна-пазнавальны). Уменні і навыкі, звязаныя з працэсам стварэння 

маляваных дываноў галоўным чынам захоўваюць у Глыбоцкім Доме 

рамѐстваў. Дадзены элемент ужо выкарыстоўваецца для стварэння ды аздаб-

лення інфармацыйнай турыстычнай прадукцыі і сувенірнай прадукцыі (не-

пасрэдна маляваныя дываны, магніты і буклеты з іх выявамі). Знаѐмства з гэ-

тым мастацтвам дазваляе праводзіць майстар-класы, што ў сваю чаргу павы-

шае інтэрактыўнасць турыстычных праграм і іх прывабнасць для турыстаў. 
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Такім чынам, усе элементы НКС, што выяўлены на тэрыторыі Глыбоц-

кага раѐна і ўнесены ў Дзяржаўны спіс магчыма і мэтазгодна выкарыстоўваць 

для стварэння новага і мадэрнізацыі існуючага турыстычнага прадукту. На 

падставе НКС у раѐне магчыма развіваць экскурсійна-пазнавальны, 

рэлігійны, гастранамічны турызм і турызм падзеі. Выкарыстанне элементаў 

НКС у турыстычнай дзейнасці будзе спрыяць не толькі іх захаванню, але і 

ўстойліваму развіццю рэгіѐна. 
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