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учитывать не только площадь и биологические характеристики зеленых насаждений, но и их экологическое 
состояние, зависящее от морфологических и биохимических показателей. 
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Археалагіная спадчына Беларусі мае вялікі патэнцыял і можа стаць новым турыстычным брэндам 
краіны. Але на сённяшні дзень толькі нязначная частка археалагічных аб’ектаў задзейнічана ў экскурсійных 
машрутах. Часцей за ўсё гэта помнікі, размешчаныя ў гарадах, у непасрэднай блізкаcці ад аб’ектаў 
паказу іншага характару. Існуе шэраг праблем, якія варта пераадолець для папулярызацыі і эфектыўнага 
выкарыстання археалагічнай спадчыны ў турыстычнай дзейнасці.

The archaeological heritage of Belarus has the potential to become a new tourist brand of the country. Nowadays 
only a small part of the archaeological sites is involved in the guided tours. Often there are sites located in urban 
settlement in immediate neighborhood of completely different points of interest. There are number of issues to 
overcome for more effective popularization and using of the archaeological heritage in tourism.
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Аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны з’яўляюцца важным складнікам турыстычнай індустрыі. Уключэн-
не іх у экскурсіяйныя маршруты дазваляе ствараць спецыялізаваны турыстычны прадукт, унікальны для кожна-
га рэгіёна. Помнікі археалогіі традыцыйна выклікаюць вялікі інтарэс. Аднак для таго, каб стацца прываблівым 
і максімальна інфарматыўным для наведвальнікаў, гэты тып аб’ектаў патрабуе адпаведнай інфраструктуры 
і інфармацыйнага суправаджэння, бо большасць з іх не валодае яскрава выражанай атрактыўнасцю.

На сённяшні дзень у Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў значыцца 2236 археалагічных 
аб’ектаў. Нацыянальнае агенства па турызме прапаноўвае толькі дзве экскурсіі сціслага археалагічнага характару: 
«Горад на Менцы», прысвечаная першаму этапу функцыянавання і развіцця сённяшняй сталіцы і палітычнай 
гісторыі Полацкай зямлі ХІ ст. і, з пэўнай нацяжкай, «У Старажытны Тураў», якая шырока звяртаеццца да 
археалагічных аб’ектаў як крыніц па гісторыі Турава-Пінскага княства, але больш скіравана ў бок асвятлення 
палітычных падзей, чым уласна архелогіі.

Некаторыя помнікі археалогіі ўключаны ў маршруты аглядных і тэматычных экскурсій. Але гэта тычыцца 
толькі аб’ектаў, размешчаных у горадзе (Полацк, Берасце, Гродна і іншыя). Такім чынам, іх паказ ўплятаецца 
ў расповед экскурсавода пра палітычную гісторыю рэгіёна нароўні з больш познімі архітэктурнымі помнікамі.
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Адным з найбольш эфектыўных спосабаў уключэння археалагічнай спадчыны ў экскурсійна-турыстычную 
дзейнасць з’яўляецца яе музеефікацыя. Пад музеефікацыяй разумеецца працэс пераўтварэння гісторыка-
культурных і прыродных помнікаў у музейныя, які складаецца з наступных этапаў: выяўленне, даследванне, 
кансервацыя, рэстаўрацыя, экспазіцыйная інтэрпрэтацыя і наступнае выкарыстанне ў якасці аб’ектаў музейнага 
паказу.

Выкарыстанне помнікаў археалогіі ў турызме можа адбывацца шляхам стварэння археалагічных музеяў ці 
экспазіцый непасрэдна на помніку (Берасце, Тураў) ці ўключэнне археалагічных аб’ектаў ў склад комплексных 
нацыянальных паркаў, запаведнікаў, музеяў-запаведнікаў (Нацыянальны парк «Белавежская Пушча», Бярэзінскі 
біясферны запаведнік, Полацк, Заслаўе).

Досвед суседзяў (Літоўская Рэспубліка) дэмантруе, што папулярызацыі археалагічнай спадчыны можа 
спрыяць не толькі ўтварэнне паўнамаштабнай музейнай экспазіцыі на помніку, але простае яго добраўпарадкаванне. 
Помнік, ачышчаны ад расліннасці, з мінімальнай інфрастуртурай, зручным пад’ездам і інфармацыйнымі 
шыльдамі, можа стаць паўнавартаснай кропкай турыстычнага маршруту як для арганізаваных груп на чале 
з экскурсаводам, так і для самастойных вандроўнікаў.

Вопыт па ўсключэнні археалагічных аб’ектаў у турыстычную дзейнасць можна ахарактарызаваць, як 
адзінкавы. Археалагічная спадчына, за рэдкім выключэннем, не з’яўляецца асновай для фарміравання і рэалізацыі 
пэўных экскурсійных маршрутаў. Мерапрыемствы па яе інтэграцыі ў турыстычную індустрыю рэалізаваны 
на некалькіх аб’ектах толькі аднаго тыпу (умацаванае паселішча). У значнай ступені гэта вызначаецца 
рэпрэзентатыўнымі ўласцівасцямі саміх аб’ектаў, іх знешняй прывабнасцю і інфарматыўнасцю. Сярод прычын, 
якія перашкаджаюць неадкладна ўключаць выяўленыя археалагічныя помнікі ў турыстычныя маршруты, можна 
назваць наступныя: незавершанасць паўнамаштабных даследаванняў, адсутнасць інфрастурктуры (у тым ліку 
часта адсутнасць пад’езда), адсутнасць інфармацыйнага суправаджэння, вялікія адлегласці паміж асобнымі 
значнымі аб’ектамі, пераезд паміж якімі не суправаджаецца багатым візуальным шэрагам, незацікаўленасць 
мясцовых улад у презентацыі археалагічнай спадчыны як турыстычнай атракцыі рэгіёна. Усё вышэйсказанае 
дазвалае канстатавать неабходнасць сістэматычнай працы па папулярызацыі і інтэграцыі ў турыстычную дзенасць 
археалагічнай спадчыны, якая мае вялікі патэнцыял, каб стаць адным з турыстычных брэндаў Беларусі.
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Гістарыяграфічныя агляды, прысвечаныя даследаванням курганных могільнікаў Віцебска-Полацкага 
Падзвіння, толькі часткова ўключаюць звесткі аб вывучэнні гэтых старажытнасцей у другой палове ХІХ ст. 
са спасылкай на «ненавуковы» характар такіх даследаванняў. Асэнсаванне працы даследчыкаў ХІХ ст. па-
трабуе іншага падыходу, згодна з якім нельга пераносіць сучасныя навуковыя патрабаванні на працы таго 
часу, што было зроблена ў дачыненні да прац К. А. Гаворскага і М. Ф. Кусцінскага. Зыходзячы з гэтага па-
дыходу, можна атрымаць пэўная каштоўныя звесткі з такіх «ненавуковых» прац, што дазваляе «па-новаму» 
ўспрыняць дзейнасць даследчыкаў другой паловы ХІХ ст.

Historiographical reviews on the research of burial mounds of the Vitebsk-Polotsk Dzvina Region only partially 
include information on the study of these antiquities in the second half of the 19th century with reference to the 
«unscientific» nature of such studies. Understanding of the work of 19th century researchers requires a different 
approach, according to which one can’t transfer modern scientific requirements to the work of that time, which was 
done with respect to the works of K. A. Govorsky and M. F. Kuscinsky. Proceeding from this approach, it is possible 
to obtain some valuable information from such «unscientific» works, which allows us to «re-perceive» the activity 
of researchers of the second half of the 19th century.


