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ДНі еўрапейскага 
супрацоўНіцтва

адсвяткаваць дасягненні 
паспяховага тэрытарыяль-
нага ўзаемадзеяння 

прапануюць арганізатары Дзён 
еўрапейскага супрацоўніцтва, 
якія “пракоцяцца” па Еўропе 
з 17 па 23 верасня.

Дні еўрапейскага 
супрацоўніцтва ініцыяваныя 
Еўрапейскай Камісіяй для раз
віцця  памежнай супрацы ў 
Еўропе і пашырэння ведаў пра 
праграмы трансмежнага супра
цоўніцтва, што працуюць у 
ме жах Еўрапейскага інструмента 
суседства і партнёрства ў перыяд 
з 2007 па 2013 гады. Афіцыйнае 
адкрыццё Дзён еўрапейскага 
супрацоўніцтва адбудзецца 
10 верасня ў Страсбургу ў 
будынку Еўрапейскага Парла-
мента.

У мінулым годзе ў рамках 
ініцыятывы была арганізавана 
281 імпрэза ў 36 краінах. Сёлета 
праграма святкавання таксама 
абяцае быць напоўненай. 
У прыватнасці, 19 верасня будзе 
арганізаваны “твітэрчат” 

з Еўрапейскім камісарам па 
пытаннях рэгіянальнага развіцця 
Йаханесам Ханам: карыстальнікі 
сэрвісу мікраблогаў Twitter на 
працягу гадзіны змогуць задаць 
палітыку любое пытанне. 
У Кішынёве 20 верасня пройдзе 
трансмежны канцэрт, аргані
заваны Сумесным органам 
кіравання праграмай “Украіна – 
Румынія – Рэспубліка Малдова”. 
21 верасня ў Грэцыі адбудзецца 
баль з традыцыйнай грэцкай 
кухняй і народнымі танцамі. 
Падчас кінафестывалю ў 
Фінляндыі 2022 верасня гледа-
чам прапануюць асветніцкія 
кінастужкі аб жыцці за мяжой, 
тэрытарыяльным супрацоўніцтве 
ды жыцці ў эміграцыі. Грэцыя і 
Балгарыя правядуць фотакон-
курс, закліканы адлюстраваць 
прыгажосць памежжа і яго 
жыхароў. У італьянскім рэгіёне 
Сіцылія, у горадзе Рагуза, будзе 
арганізаваны велатур, прысвеча-
ны тэмам устойлівага развіцця, 
экатурызму і захавання прырод-
най і культурнай спадчыны.   

інфармацыя пра імпрэзы,  
якія пройдуць у рамках 
святкавання Дня еўра
пейскага супрацоўніцтва, 
а таксама апошнія навіны 
і інфармацыя пра трансмеж
ныя праекты даступныя на 
афіцыйным сайце ініцыятывы  
www.ecday.eu.
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ПраГрамы трансмежнаГа 
суПрацоўніцтва
Унікальнасць ГрДУ ў тым, што гэта 
адзіны ўніверсітэт у краіне, які 
працуе па дзвюх трансмежных 
праграмах ЕС: “Польшча – Бела-
русь – Украіна” і “Латвія – Літва – 
Беларусь”. Трансмежнае супрацоў
ніцтва спрыяе развіццю рэгіёна, 
аднак, як адзначае старшыня 
Праектнага аддзела Цэнтра 
між народ нага супрацоў ніцтва ГрДУ 
імя Янкі Купалы Іры на Ледчанкава: 
“Пры ўдзеле ў такіх праектах 
задача ўнівер сітэта ўскладняецца – 
трэба шукаць кропкі перасячэння 
інтарэсаў партнёраў паза сферай 
навучання”.

Спецыялісты ўніверсітэта 
спраўляюцца з гэтай задачай. 

Напрыклад, у адным з праектаў 
разам з ГрДУ партнёрам выступае 
аэрапорт Гродна. Якая сувязь паміж 
аэрапортам і ВНУ, тлумачыць Ірына 
Ледчанкава: “Еўрапейскія партнё-
ры рас працоўваюць інфар мацыйна
камунікацыйную сіс тему, якая 
дазволіла б невя лікім рэгія нальным 
аэрапортам убачыць і выкарыстаць 
свае магчы масці ў грузаперавозках 
і лагіс тыцы. Універсітэт праводзіць 
даследаванне для аэрапорта 
Гродна, а таксама вядзе ўзаема
дзеянне з еўра пейскімі партнё рамі, 
г.зн. выконвае менеджарскую 
функцыю”. Супра цоўніцтва вядзец-
ца ў межах праекта “Baltic.AirCargo.
Net. Паляпшэнне ўмоваў для 
ажыццяўлення грузаперавозак 
авіятранспартам па сродках вы  ка

рыстання сучасных ICTмета даў і 
тэхналагічнай лагіс тычнай сеткі”. 
Партнёрамі з еўрапейскага боку 
выступаюць арганізацыі з Германіі, 
Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, 
Фінляндыі, Швецыі, Вялі кабрытаніі. 
Праект пачаўся ў верас ні 2010 года 
і разлічаны на 3,5 гады. 

аДукацыйныя ПраГрамы
“Якасная адукацыя, навуковыя 
даследаванні, сучасныя тэх налогіі  
на карысць асобе, грамадству 
і дзяржаве” – так гучыць місія 
Гродзенскага дзяржаўнага ўнівер
сітэта, замацаваная ў статутных 
дакументах. Святлана Абрамовіч – 
магістр эканамічных навук, 
выпускніца факультэта эканомікі 
і ўпраў лення ГрДУ, спецыяльнасць 

Навука  
партНёрства 

гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
(грДу) імя Янкі купалы – адна з 
буйнейшых навучальных устаноў 
у краіне, цэнтр навуковай думкі 
цэлага рэгіёна. сёння на 15 фа
культэтах універсітэта навучаецца 
каля 18 тысяч студэнтаў.

 

Сёння Гродзенскі 
дзяржаўны 
ўніверсітэт выступае 
партнёрам 
Еўрапейскага Саюза 
па большасці 
праграм, адкрытых 
для беларусі: 
Tempus, Erasmus 
Mundus, тры прагра-
мы трансмежнага 
супрацоўніцтва 
“латвія – літва – бе-
ларусь”, “польшча – 
беларусь – Украіна” 
і праграма регіёна 
балтыйскага мора. 
У межах гэтых 
праграм універсітэт 
рэалізуе 12 пра-
ектаў.
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“Эканоміка і кіраванне народнай 
гаспадаркай”. У чэрвені Святлана 
вярнулася з Польшчы, дзе 
праходзіла стажыроўку па праграме 
Erasmus Mundus у Ягелонскім 
універсітэце Кракава. Як удзельніца 
праграмы Святлана правяла за 
мяжой цэлы акадэміч ны год – 
з каст рычніка 2012га па чэрвень 
2013га. “Каб удзель нічаць 
у Erasmus Mundus, трэба ведаць 
замежныя мовы і мець добрыя 
вынікі навучання ў сваім універ
сітэце. Мне для навучання былі 
неабходныя англійская і польская 
мовы. Я сутыкалася з многімі 
акадэмічнымі праграмамі, і, на мой 
погляд, Erasmus Mun dus – лепшая з 
усіх. І памер стыпендыі даволі 
высокі, і іншыя ўмовы годныя. Я 
думаю, што гэта лепшы праект для 
моладзі ў ЕС”. Святлана лічыць, што 
досвед еўрапейскай стажыроўкі 
стане для яе істотнай перавагай 
пры працаўладкаванні.

“Стажыроўкі выключна карыс-
ныя яшчэ і тым, што акрамя 
падвышэння ведаў малады чала-
век атрымлівае велізарны жыццё-
вы досвед. Жыццё ў незнаёмай 
краіне вучыць маладых людзей 
прымаць самастойныя рашэнні, – 
пагаджаецца Ірына Ледчанкава. – 
Досвед еўрапей скага навучання 
пайшоў нашым студэнтам на 
карысць”. У межах Erasmus 
Mundus студэнты беларускай ВНУ 
стажыраваліся ва ўніверсітэтах 
Польшчы, Аўстрыі, Іспаніі, Італіі, 
Венгріі, Румыніі і іншых краін.

Гродзенскі дзяржаўны 
ўніверсітэт пачаў свой удзел у 
Erasmus Mundus – самай папу-
лярнай праграме акадэмічных 
абменаў у ЕС – у 2011 годзе. 
Цяпер у яе межах універсітэтам 
рэалізуецца 5 праектаў, у якіх 
удзельнічаюць не толькі студэнты 
і выкладчыкі, але і супра цоўнікі 
акадэмічнай установы. Цягам 
20122013 навучальнага года 
15 студэнтаў, магістрантаў і 
аспірантаў ГрДУ выехалі на 
вучобу альбо на стажыроўку ў 
краіны ЕС: у Галандыю, Аўст рыю, 
Фінляндыю, Латвію. Уні вер сітэт 
прыняў у сябе спецыя лістаў з 
Еўропы. “Мы мелі каля 20 заявак 
на стажыроўкі ў ГрДУ, але 
стыпендыі атрымалі толькі 5 ча-

лавек”, – кажа Ірына Ледчанка-
ва. Ускладняе акадэмічныя 
абмены адкладзенае сяброўства 
Беларусі ў Балонскім працэсе. 
“Кожны раз даводзіцца адапта-
ваць вынікі навучання нашых 
студэнтаў, якія вяртаюцца са 
стажыровак, і студэнтаў, якія 
прыязджаюць да нас”, – тлума-
чыць спецыяліст універсітэта.

Tempus – праграма Еўра
пейскага Саюза, якая падтрым
лівае мадэрнізацыю вышэйшай 
адукацыі ў краінахпартнёрах 
з Усходняй Еўропы, Цэнтральнай 
Азіі, Заходніх Балкан і Міжзем
намор'я галоўным чынам праз 
супрацоўніцтва ўніверсітэтаў.

Еўрапейскія праграмы, якія 
зараз рэалізуе ГрДУ, робяць 
атмасферу навучання больш 
сучаснай, чуйнай да пераменаў 
і новых тэндэнцый у навуцы. 
“Праекты праграмы Tempus 
больш увагі звяртаюць на 
рэформы, змены, абнаўленне 
вучэбных праграм як на нацыя-
нальным узроўні, так і ў кан-
крэтным універсітэце”, – гаво-
рыць прарэктар ГрДУ Юры 
Вайтукевіч. Паводле яго слоў, 
у межах гэтага праекта сродкі 
выдзяляюцца на заробак 
супрацоўнікам і прафе сіяналам, 
якія працуюць у праектах, на 
набыццё абсталявання, арга
нізацыю мерапрыем стваў – кан-
ферэнцый, семінараў і г.д.

Гісторыя праграмы Tempus у 
Беларусі бярэ свой пачатак яшчэ 
ў 1990х гадах. Гродзенскі ўнівер
сітэт выступаў адным з першых 
партнёраў па праграме з белару-
скага боку. Зараз ГрДУ рэалізуе ў 
межах праграмы Tempus наступ-
ныя праекты:

• сумесна з еўрапейскімі 
ўніверсітэтамі распрацоўваецца 
сетка электроннага дыстанцыйна-
га навучання ў сферы турызму 
(WeNeT);

• ствараецца сучасная і 
адпаведная еўрапейскім патраба-
ванням нацыянальная сістэма 
падрыхтоўкі і павышэння квалі
фікацыі выкладчыкаў у сферы 
турызму ў Рэспубліцы Беларусь;

• ідзе падрыхтоўка да 
рэалізацыі праектаў INNOLAB 
“Інавацыйныя лабараторыі: 

арганізацыя праектнага 
аддзела для нашага ўнівер
сітэта была “крокам смеласці” 
ў бок супрацоў ніцтва з еўра
пейскімі парт нёрамі. у сака
віку 2013 года мы накіравалі 
34 заяўкі па праектах еўра
пейскага саюза з удзелам 
грДу. Чакаем, што 57 з іх 
будуць прынятыя. вынікі 
конкурсу будуць вядомыя 
восенню.
студэнтам сёння я б пажадаў 
больш актыўна браць удзел у 
еўрапейскіх праграмах. Яны 
павінны ведаць, чаго яны 
хочуць ад жыцця і кім хочуць 
быць праз 710 гадоў. калі б я 
зараз быў студэнтам, то па 
праграмах абмена наведаў бы 
германію.

Юры вайтукевіч, прарэктар грДу 
па навучальнай рабоце і міжна
родным супрацоўніцтве, канды
дат фізікаматэматычных навук

першы праект грДу па 
праграме Tempus ”універ
сітэтпрадпры мальнік як 
цэнтр распрацоўкі рэгія наль
най палітыкі шматуз роў невай 
адукацыі і навуковадаслед
чай працы” быў скіраваны на 
развіццё і ўмацаванне 
стра тэ гічнага планавання 
і ўніверсітэцкага менеджмен
ту ў грДу. праект рэалізаваны 
ў 1996 годзе – адзін з першых 
у Беларусі.
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“вандроўка ў этнаказку”
сайт праекта:  
www.ethno-tour.grsu.by/by     

 “Наш універсітэт  лідэр і вядучы партнёр 
праекта “вандроўка ў этнаказку”. гэта 
ўнікальны вопыт для беларускага 
ўнівер сітэта, – гаворыць віталь карнялюк, 
гісторык, выкладчык і настаўнік, намеснік 
дэкана факультэта турызму і сервісу грДу, 
каардынатар праекта “падарожжа ў 
этнаказку”. – Назва праекта “вандроўка ў 
этнаказку” вельмі гарманічна спалучаец
ца з нашай праектнай дзейнасцю. усе 
партнёры маюць дачыненне да этнічнага 
турызму: мы выкладаем у студэнтаў 
спецыяльнасці “турызм, гасціннасць”, 
музей у в. гудзевічы мае фантастычную 
этнаграфічную калекцыю, гродзенская 
гімназія №1 названая імем акадэміка 
Яўхіма карскага, заснавальніка белару
скага навуковага мовазнаўства. усё гэта 
спрыяе арганічнай працы ў межах 
праекта”. На дадзены момант у праекце 
задзейнічана 9 спецыялістаў – 

супрацоўнікаў універсітэта, а таксама 
прыцягнута каля 20 “запрошаных” 
экспертаў.
праект пачаўся 1 сакавіка 2012 года, 
разлічаны на два гады і рэалізуецца 
ў рамках трансмежнай праграмы 
“польшча – Беларусь – украіна, 2007
2013 гг.”. Бюджэт праекта складае больш 
за 1,2 мільёна еўра. 

партнёры з польскага і беларускага 
бакоў:
 агратурыстычная палата г. сувалкі, 
падляскае ваеводства, польшча, 
www.sirt.suwlki.com.pl.
 установа культуры “гудзевіцкі 
дзяржаўны літаратурнакраязнаўчы 
музей”, в. гудзевічы, Мастоўскі раён, 
гродзенская вобласць, http://gudevichi
muzey.narod.ru.
 установа адукацыі “гімназія №1 
г. гродна”,  http://gymn1.grodno.unibel.by.
 гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Янкі купалы,  www.grsu.by.

 “праектны час” скончыцца толькі ў 
сакавіку 2014 года, але ўжо можна 
казаць пра некаторыя вынікі “вандроўкі 
ў этнаказку”:

1 пашырыўся музей гродзенскай 
гімназіі №1 – дзякуючы праекту тут 

з’явіўся другі пакой, у якім размесціцца 
экспазіцыя.

2 створаны вучэбны цэнтр этнічнага 
турызму – своеасаблівая “навуковая 

лабараторыя” пры факультэце турызму і 
сэрвісу грДу.

3 Запрацаваў сайт па этнічным турыз
ме www .ethnotour.grsu.by, які 

паслужыць акумуляцыі ведаў па гэтай 
тэматыцы ў трансмежным рэгіёне 
польшча – Беларусь.

4 супрацоўнікі грДу і ўстаноў
партнёраў прынялі ўдзел у транс

межных трэнінгах. “гэта новая форма 
навучання для нас. ужо 12 чалавек з 
беларускага і польскага бакоў – кіраўнікі 
аграсядзібаў, спецыялісты ў вобласці 
агратурызму – прынялі ўдзел у гэтых 

выкарыстанне адкрытай іна
вацыйнай вучэбнай платформы і 
даследчай дзейнасці на прадпры-
емстве ў мэтах пашырэння ўдзелу 
і інавацыйнага патэнцыялу 
ўніверсітэтаў у постсацыя лісты
чных грамадствах” і CENEAST 
“Рэфармаванне праграм у сферы 
горадабудаўніцтва на прасторы 
Усходняга суседства”.

Зрабіць "этнакаЗку" 
рэальнасцю
Тэорыя і практыка турызму – аду-
кацыйны "мэйнстрым" ГрГУ 
ў аспекце еўрапейскага супра
цоўніцтва. Раней прыярытэтным 
накірункам быў універсітэцкі 
менеджмент. У будучым перавага 
ў ГрДУ будзе надавацца будаў
ніцтву і інавацыям. “Яшчэ адзін 
накірунак, які б універсітэт хацеў 
падтрымаць праз еўрапейскія 
праекты, – гэта інфармацыйныя 
тэхналогіі”, – дзеліцца Ірына 
Ледчанкава. Зараз у праектах 
праграмы Tempus удзельнічаюць 
тры факультэты ГрДУ: факультэт 
турызму і сервісу, інжынерна
будаўнічы факультэт, факультэт 
эканомікі і кіравання.
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занятках, – кажа віталь карнялюк. – 
Методыкі выкладання – нашая і 
еўрапейская – розныя. падчас трэнінгаў 
нашыя выкладчыкі таксама вучацца”.

5 ідзе вялікі даследчы працэс, вынікам 
якога стане друкаваная “Энцыклапе

дыя этнакультурных і турыстычных 
рэсурсаў сувалкаўскага субрэгіёна і 
гродзенскай вобласці. “рэгіянальная 
культурная прастора вывучаецца 20 
экспертамі, якія збіраюць інфармацыю ў 
розных этнакультурных галінах, напры
клад разбярстве, цяслярстве і г.д. 
плануецца, што энцыклапедыя ўключыць 
у сябе 300 старонак і пабачыць свет ужо ў 
кастрычніку, – распавядае віталь карня
люк. – На гэты момант матэрыял ужо амаль 
сабраны, але наперадзе вялікая 
паліграфічная праца”.

6 Больш зручным стане наведванне 
Дзяржаўнага літаратурна

краязнаўчага музея ў вёсцы гудзевічы. 
“такія звычайныя справы, як прыбіральні, 
сучасная асвятленне і ўпарадкаваная 

навакольная тэрыторыя музея, з’явяцца 
дзякуючы праектным сродкам, – гаворыць 
віталь карнялюк. – увогуле, рэканструкцыя 
музея ў гудзевічах – звышзадача нашага 
праекта. але пры гэтым важна не згубіць 
атмасферу беларускага музея”. 

таксама ў межах праекта “падарожжа ў 
этнаказку” ў бліжэйшы час:
 Будзе праведзены цыкл маркетынгавых 
мерапрыемстваў па рэкламе і прасоўванні 
на еўрапейскі турыстычны рынак этнакуль
турных аб’ектаў рэгіёна.
 Будзе арганізаваны фестываль казак і 
легенд усходняй еўропы, які пройдзе на 
польскім і беларускім баках.
 адбудзецца навуковапрактычная 
канферэнцыя па праблемах этнакультур
нага турызму.
 Завершыцца праца па стварэнні 
Даведніка этнакультурных аб’ектаў 
трансмежнага польскабеларускага рэгіёна.
 Будуць створаны анімацыйныя 
праграмы, этнакультурныя турыстыч

ныя маршруты па трансмежным 
рэгіёне для арганізацыі экскурсійных 
падарожжаў і інш.

“Праектны аДДЗел” –  
навоШта ён у вну?
Далёка не ўсе беларускія ўнівер
сітэты надаюць належную ўвагу 
праектнай дзейнасці. Лічыцца, 
што ВНУ – акадэмічная ўстанова, 
для якой галоўнае – адукацыйныя 
паслугі. Што набывае ўніверсітэт, 
адчыняючы праектны аддзел і 
маючы наладжаную праектную 
дзейнасць? “Дзеля таго каб 
падрыхтаваць праект згодна 
патрабаванням Еўрапейскага 
Саюза, трэба дасканала валодаць 
“праектнай мовай”. – гаворыць 
Ірына Ледчанкава. – Напі
саць праект проста “ад сябе” – не-
дастаткова. Ён павінны быць 
зразумелы патэнцыйнаму донару. 
Дзеля гэтага трэба мець 
падрыхтоўку ў справе праектнай 
дзейнасці, займацца гэтым 
мэтаскіравана, сістэмна, а не час 
ад часу”. Па словах спн. Ледчан-
кавай, ГрДУ адчуў неабходнасць 
у сістэм най праектнай дзейнасці 
ў 2009 го дзе, калі Еўрапейская 
Камісія аб’я віла конкурсы па 
праграмах развіцця на 2007
2013 гады. “З 2009 года наш 
праектны аддзел падае заяўкі на 
ўдзел у конкурсах ЕС. Мы напра

цоўваем досвед, які выка
рыстоўваем у далейшай працы”, 
– упэўненая Ірына Ледчанкава.

Пачынаючы працу ў гэтым 
накірунку, акадэмічная ўстанова 
можа сутыкнуцца і са скла да
насцямі. Трэба разбірацца ва 
ўмовах і крытэрыях удзелу, звяр-
таць увагу на асаблівасці праекта, 
не саромецца кансультавацца па 
незразумелых пытаннях і каму
нікаваць з еўрапейскімі партнё
рамі. Разабрацца ў дакументах 
бывае даволі складана. Шмат 
пытанняў узнікае і на этапе 
рэалізацыі – у кожным праекце 
яны свае, асаблівыя, часцей 
звязаныя з рознасцю нацыяналь-
ных і еўрапейскіх стандартаў. Гэта 
розніца часам становіцца прычы-
най рознагалоссяў, якія трэба 
вырашаць. “Для таго каб выра-
шыць праблемныя сітуацыі, 
неабходна, каб ужо на стадыі 
афармлення праекта была гатова 
пра цаваць цэлая каманда – юрыст, 
бухгалтар, спецыяліст”, – раіць 
Ірына Ледчанкава.

справаздачнасць. “Удзел 
у любым праекце прадугледжвае 
фінансавыя паступленні ва ўнівер
сітэт, а гэты аспект патрабуе 

выключнай дакладнасці ў спра-
ваздачах і выкарыстанні срод
каў, – гаворыць спецыяліст ГрДУ. – 
Справаздача – ключавы момант 
усёй працы і для “знешніх” парт
нёраў, і ва ўнутраным вядзенні 
справаў”.

Мэтавае выкарыстанне сродкаў 
будзе адсочвацца ўсімі – і тымі, хто 
выдаў сродкі, і тымі, хто іх атры маў, 
а таксама ўстановамі, якія правяра-
юць грашовыя плыні. Таму ў  праек-
тах заўсёды, як правіла, працуе 
беларускі “ўнутраны” аўдытар, 
супра цоўніцтва з якім вядзецца ад 
моманту падпісання дамовы да 
заканчэння праекта.

“Універсітэт – буйная ўстанова, 
якая аб’ядноўвае спецыялістаў па 
вялікай колькасці спецыяльнасцей. 
Гэта надае нам вагу ў вачах еўра
пейскіх партнёраў. Мы некамерцый-
ная дзяржаўная аргані зацыя. На 
арганізацыі такога тыпу скіравана 
большасць праграм”, – адзначае 
Ірына Ледчанкава.

Больш інфармацыі пра Гродзен
скі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 
Купалы на сайце www.grsu.by.  

тое, што праект кіруецца 
беларускім бокам, накладае 
на нас адказнасць – фінан
савую, адміністра цыйную 
і юрыдычную. Я задаволены 
тым, што праца ідзе згодна 
з планам. канешне, цяж кас
цяў бясконцая колькасць. 
Яны ў асноўным звязаныя 
з адсутнасцю вопыта і адказу 
на пытанне “як усё па
спець?”.

віталь карнялюк, каардынатар 
праекта “падарожжа ў этна
казку”



8 Eўрабюлетэнь / верасень / 2013

праект

арганізатарамі фестывалю 
Viva Braslaύ сталі Раённы 
выканаўчы камітэт 

Браслава, Віцебская вобласць, 
і Мясцовы фонд садзейнічання 
развіццю міжнароднага дыялога 
і супрацоўніцтва “Інтэракцыя”. 
У фестывалi ўзялі ўдзел каман-
ды і маладыя музыканты з 
памежных рэгіёнаў Беларусі 
(Віцебская вобласць), Латвіі 
(Латгалія) і Літвы (Аўкштайція).

Праграма фестывалю  
Viva Braslaύ
Фестываль Viva Braslaύ 
адкрыўся ветразевай рэгатай на 
возеры Дрывяты. Рэгата – гэта 
спаборніцтва на яхтах, гэтым 
разам у класе “мікра”. Аргані
затар рэгаты – Браслаўскі 
раённы выканаўчы камітэт. 
У 1920я гады ў Браславе было 
некалькі яхтклубаў. Зараз 
мясцовыя ўлады вырашылі 

аднавіць гэты від спорту ў 
рэ гіё не. “Першая рэгата адбы-
лася ў мінулым годзе. Аргані
затарам тады выступіў наш 
выканкам сумесна с консуль-
ствам Латвіі ў Віцебску, – гаво-
рыць Яўген Лабуць, старшыня 
аддзела спорту і турызму 
Бра слаўскага раённага выка
наўчага камітэта. – Аднаўленне 
саміх яхтклубаў – справа 
складаная і доўгатэр міновая. 

Viva Braslaύ!
аЗёрНы край сустракае сЯБроў
6-7 ліпеня ў межах праекта “белла Дзвіна-2” адбыўся міжнародны спартыўна-музычны фесты-
валь Viva Braslaύ, у якім узялі ўдзел больш за 200 спартоўцаў-аматараў. Фестываль наведалі 
каля 2 тысяч гледачоў.

праект “БелЛа Дзвіна2. узмац
ненне магчымасцяў турыстычна
га развіцця ў памежным рэгіёне 
Латгале – уцяна – віцебск” 
пачаўся ў 2012 годзе і 
фінансуецца еўрапейскім 
Cаюзам. агульны бюджэт праек
та – 1 789 387 еўра, у тым ліку 
1 610 448,30 еўра – фінансаванне 
еўрапейскага інструмента 
суседства і партнёрства (ENPI), 
178 938,70 еўра – нацыянальнае 
фінансаванне.
працягласць праекта – 2 гады.
кіруючы партнёр праекта: 
Латгальскі рэгіён планавання 
(Латвія).
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Але мы імк нёмся хаця б папуля-
рызаваць парусны спорт і 
аднавіць традыцыю спабор ніц
тваў”. Сёлетняя рэгата адбы лася 
пры падтрымцы Бе ла рускай 
Федэрацыі паруснага спорту, і, 
такім чынам, спабор ніцтвы 
выйшлi паза мясцовы фармат. 
У рэгаце ўдзельнічалі беларускія 
каманды. “Польскія, літоўскія, 
латышскія і ўкраінскія каманды 
таксама хацелі прыехаць, але 
даты фестывалю Viva Braslaύ – 
гэта пік сезона. Усе вельмі 
занятыя”, – тлумачыць Яўген 
Лабуць.

Асаблівасць паруснага віду 
спорту – вялікая залежнасць ад 
напрамку ветра і надвор’я. У 
першы дзень фестывалю ветра 
не было. Таму было вырашана 
перанесці рэгату ў іншае месца, 
менш дасяжнае для гледачоў. 

“Але глядзелася спаборніцтва 
вельмі эфектна. Усяго было 
8 яхт”.

“белла атлетыка-2013”
У той жа дзень на гарадскім 
пляжы Браслава стартавалі 
міжнародныя спартыўныя 
спаборніцтвы па пляжным 
футболе, валейболе і 
спаборніцтвы на байдарках. 
“Гэтыя віды спорту былі выбра-
ны таму, што яны найбольш 
папулярныя ў рэгіёне праекта 
“БелЛа Дзвіна2”. Каманды 
прадставілі рэгіён Уцена (Літва), 
Латгалію (Латвія) і Віцебскую 
вобласць (Беларусь). Усяго ў 
спаборніцтвах узялі ўдзел каля 
200 чалавек, – адзначае Ігар 
Загрэкаў, эксперт праекта 
“БелЛа Дзвіна2”, арганізатар і 
галоўны суддзя спартыўных 

спаборніцтваў у межах фестыва-
лю Viva Braslaύ. – Было выдат-
нае надвор’е, а ў горадзе – шмат 
турыстаў. На гарадскім пляжы 
знаходзілася каля тысячы 
чалавек. Пакуль адны толькі 
назіралі за камандамі, іншыя 
паспрабавалі сябе ў розных 
відах спорту”.

Ігар Загрэкаў – прафесійны 
спартовец і менеджар. Пасля 
заканчэння факультэта фізічнай 
культуры і спорту Віцебскага 
педагагічнага ўніверсітэта ён 
быў запрошаны на пасаду 
спецыяліста ў аддзяленне 
спорту і турызму Полацкага 
выканкама. Зараз Ігар – стар-
шыня Сектара развіцця турызму 
і турыстычных паслуг 
дзяржаўнай установы “Нацыя-
нальны Полацкі гісторыка
культурны музейзапаведнік”.

Мэты і задачы, што ставілі перад 
сабой арганізатары спартыўных 
спаборніцтваў у межах фестывалю 
Viva Braslaύ, гэта:
 папулярызацыя здаровага 
ладу жыцця;
 папулярызацыя пляжнага 
валейбола, пляжнага футбола, 
дартса і водных відаў спорту;
 узмацненне фізкультурна
аздараўленчай працы;
 выяўленне наймацнейшых 
каманд;
 развіццё супрацоўніцтва ў 
сферы фізічнай культуры і 
спорту на памежных тэрыторы
ях Латвіі, Літвы і Беларусі.
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Узяць удзел у спаборніцтвах 
маглі ўсе жадаючыя, акрамя 
прафесійных спартоўцаў. У вы-
падку выяўлення несумленнай 
гульні, згодна з правіламі 
фестывалю, каманда выключа-
лася са спаборніцтваў. “Але 
такіх выпадкаў не было. 
Аматарскія каманды паказалі 
даволі высокія вынікі. Гэта 
значыць, што папулярнасць 
гэтых відаў спорту як у нас, так 
і ў суседзяў даволі высокая”, – 
адзначыў Ігар Загрэкаў.

У спаборніцтве па пляжным 
валейболе сярод жанчын 
перамагла каманда 
Браслаўскага раёна Віцебскай 
вобласці, пераможцы сярод 
мужчын – каманда Латгальска-
га рэгіёна Латвіі. Самай моцнай 
у пляжным футболе стала 
каманда Полацка. 

У спаборніцтвах па дартсе 
перамагла каманда Верхня
дзвінскага раёна. У спабор
ніцтвах на байдарках перамогу 
атрымала другая аматарская 
каманда Полацка.

“Былі, канешне, і спрэчкі, але 
мы іх пераадолелі, і спабор
ніцтвы прайшлі ў добрым кампа
нейскім духу спартыўнай ба-
рацьбы”, – падагульняе галоўны 
суддзя Ігар Загрэкаў.

У гэтым годзе фестываль Viva 
Braslaύ прайшоў упершыню. 
Арганізатары будуць намагацца, 
каб спартыўны фестываль стаў 
штогадовай традыцыяй. 
“Магчымасці для правядзення 
спаборніцтваў у Браславе 
выдатныя – ёсць вялікі гарадскі 
пляж і стадыён. Галоўнае, каб 
было добрае надвор’е”, – кажуць 
арганізатары.

“белла-мелодыя-2013”
У праграме была і творчая част
ка – конкурс маладых выка наўцаў 
“БелЛа мелодыя2013”. 10 мала-
дых спевакоў прадставілі два 
рэгіёны – Латгалію і Віцебскую 
вобласць, партнёраў трансмежна-
га праекта “БелЛа Дзвіна2”. За 
выступленнем канкурсантаў 
назіралі каля 100 гледачоў.

“Узровень выступоўцаў быў 
вельмі высокі. У рэпертуары 
былі і оперныя творы, і спевы з 
мюзіклаў, і эстрадныя кампа
зіцыі, – кажа старшыня журы 
конкурсу, рэжысёр, намеснік 
дырэктара Палаца культуры 
Культурнаспартыўнага ком-
плекса “Полацкшкловалакно” 
Юлія Кульціна. – Цікава, што 
некаторыя спартыўныя каман-
ды прадставілі на музычны 
конкурс сваіх удзельнікаў. 
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Мяне асабіста скарыў футба
лістспявак з Расонаў".

У склад журы ўвайшлі такса-
ма консул Латвіі ў Віцебску, мэр 
Браслава, старшыня і намеснік 
старшыні Браслаўскага райвы-
канкама, менеджар праекта 
“БелЛа Дзвіна2” Таццяна Ка
зачук.

Журы ацэньвала спеўныя 
здольнасці канкурсантаў, 
сцэнічную культуру, выканаўчае 
майстэрства, артыстызм, вобраз, 
рэжысуру нумара і складанасць 
выбранай кампазіцыі. Узрост 
канкурсантаў “БелЛа 
мелодыі2013” вагаўся ад 18 да 
31 года. Большасць з іх 
прыехалі з Беларусі, з гарадоў у 
Віцебскай вобласці – Полацка, 
Міёраў, Браслава, Расонаў, 
Верхнедзвінска. Таксама былі 
канкурсанты з рэгіёна Латгалія, 

Латвія. “Кожны ўдзельнік 
выбіраў песню на свой густ. 
Таму гучалі песні на рускай, 
беларускай і англійскай мовах, – 
кажа Ігар Загрэкаў. – Мы хацелі, 
каб гэта быў сапраўдны мола
дзевы конкурс – і ён такім 
атрымаўся”.

Гранпры “БелЛа мело-
дыя2013” атрымала Алёна 
Карпацій, маладая спявачка з 
Браслава. Алёна плануе звязаць 
сваё жыццё з музыкай. “У яе 
выступе ўсё спрацавала на 
100% – і выканаўчае майстэр-
ства, і кампазіцыя, і знешні 
выгляд”, – перакананая старшы-
ня журы Юлія Кульціна.

Пасля спартыўных 
спаборніцтваў і музычнага 
конкурсу на гарадскім стадыёне 
Браслава адбыўся канцэрт 
рокгуртоў, файершоу і начная 

дыскатэка. “Увесь горад 
танцаваў да 4 гадзін раніцы. 
Квіткоў не хапіла – давялося 
пускаць бясплатна ўсіх жадаю-
чых, – распавядае Яўген Ла-
буць. – Мы не чакалі, што так 
шмат людзей захочуць 
паўдзельнічаць у фестывалі”. 
Паводле сп. Лабуця, усяго ў 
фестывалі Viva Braslaύ прынялі 
ўдзел каля 2 тысяч чалавек.

“Пачатак ліпеня – гэта пік 
сезона ў Браславе, горад поўны 
турыстаў. У арганізацыі фесты-
валю Viva Braslaύ былі 
задзейнічаны амаль усе службы 
горада, працавалі 4 аддзелы 
райвыканкама. Я такі чалавек, 
ведаеце, заўсёды чакаю 
крытыкі, але наконт фестывалю 
Viva Braslaύ мы атрымалі толькі 
станоўчыя водгукі”, – падагуль-
няе Яўген Лабуць.    
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BELLA CUISINE 
запрашае ў гастранамічнае  
падарожжа
Віцебская вобласць рыхтуецца да ўступлення ў Еўрапейскую сетку 
кулінарнай спадчыны.

у межах новага праекта “Паляпшэнне кулінарнага 
сервіса ў Латгальскім і Віцебскім рэгіёнах на базе 
канцэпцыі кулінарнай спадчыны. Bella Cuisine” ў 

Беларусі развіваецца новы турыстычны накірунак – 
гастранамічны. У хуткім часе гасцям памежных рэгіёнаў 
Латвіі і Беларусі спецыялісты праекта прапануюць 
цікавы гастранамічны маршрут, а Віцебская вобласць 
першай на Беларусі стане сябрам Еўрапейскай сеткі 
кулінарнай спадчыны.

Праект Bella Cuisine атрымаў старт 24 красавіка 
2013 года ў горадзе Краслава (Латвія) у рамках Прагра-
мы трансгранічнага супрацоўніцтва “Латвія – Літва – Бе-
ларусь” пры ўдзеле і падтрымцы Надзвычайнага і 
Паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь у Латвійскай 
Рэспубліцы Аляксандара Герасіменкі, генеральнага 
консула Рэспублікі Беларусь у Даўгаўпілсе Віктара 
Гейсіка, консула Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску Дагніі 
ЛацэАтэ ды інш.

Першае мерапрыемства ў рамках праекта – інфар
мацыйны семінар для прадстаўнікоў сферы харчавання і 
кулінарнай спадчыны Латгаліі (Латвія) і Віцебскай 
вобласці (Беларусь) – адбылося ў Полацку 2526 чэрве-
ня. У семінары ўзялі ўдзел 73 спецыялісты з Латвіі, Літвы і 
Беларусі. У межах семінара Полацк наведаў еўрапейскі 
каардынатар Сеткі кулінарнай спадчыны Нікалас 
Ф’елсторм, таксама прысутнічалі прадстаўнікі мясцовых 
уладаў, уладальнікі ўстановаў харчавання і аграсядзібаў, 
кухары, гісторыкі кулінарыі ды адмыс лоўцы ў гастра
намічнай сферы. Інфармацыйны семінар быў арганіза
ваны мінскім Мясцовым фондам садзей нічання развіццю 
міжнароднага дыялога і супрацоўніцтва “Інтэракцыя” 
ў памяшканні Полацкага гарвыканкама.

Праект атрымаў неафіцыйную назву Bella Cuisine, бо 
нарадзіўся ў працэсе супрацоўніцтва па праектах 
“БелЛа Дзвіна” і “БелЛа Дзвіна2”. Назва складаецца з 
першых літар найменняў суседніх краін “Бел” – Бела-
русь, “Ла” – Латвія плюс слова cuisine, якое з 
еўрапейскіх моў перакладаецца як “кулінарнае майстэр-
ства”, “гатаванне ежы”.

За аДным сталом
Падчас семінара з прэзентацыяй пра мэты, задачы і 
перспектывы праекта Bella Cuisine выступіла кіраўнік 
праекта Юта Бубіна, Латвія, а таксама каардынатары 
праекта Ірына Юзэфовіч, Полацкі выканкам, Беларусь, і 
Таццяна Казачук, каардынатар Сеткі кулінарнай спадчы-
ны ў Латгаліі, Латвія. Таксама адбылася дэманстрацыя 
досведу прадпрыемстваў харчавання і турыстычнага 
сервісу Латгальскага рэгіёна ў прасоўванні кулінарнай 
спадчыны і прэзентацыя дасягненняў у гэтай сферы 
беларускіх рэгіёнаў. Беларусь прадставілі старшыня 
праўлення ГА “Адпачынак у вёсцы” Валерыя Кліцунова, 
якая распавяла пра адраджэнне кулінарнай спадчыны, 
прадстаўніца руху Slow Food Belarus Зоя Прышывалка і 
старшыня суполкі “Slow Food Расоны” горада Расоны 
Віцебскай вобласці Ала Хорань. Па яе словах, Slow Food 
у Расонах існуе з 2005 года. Мэта гэтага руху – захаваць 
разнастайнасць ежы, традыцыйныя рэцэпты і спосабы 
выкарыстання прадуктаў харчавання. Сёння суполка 
“Slow Food Расоны” – гэта аб’яднанне людзей з 
аднолькавымі погля дамі на спажыванне і вытворчасць 
прадуктаў харчавання.

“Семінар у Полацку паказаў, што ўсё больш 
і больш людзей бачаць каштоўнасць арганічнай ежы 
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і прадуктаў. Мне было прыемна бачыць, як гэтым 
пытаннем цікавяцца не толькі адзінкавыя фермеры, а 
цэлыя заводы, кансервавыя камбінаты, уcтановы 
грамадскага харчавання”, – адзначыла Ала Хорань. 
Спн. Хорань таксама паведаміла, што сябры руху 
праводзяць сустрэчы, на якіх людзі дзеляцца 
рэцэптамі мясцовых страваў і ведамі пра прадукты 
харчавання. “Таксама ў Расонах мы рэгулярна 
арганізуем акцыі ў школах, падчас якіх вучні давед-
ваюцца ад сталых людзей пра старажытныя стравы. 
У дадатак мы самі вырабляем прадукты харчавання – 
у першую чаргу сыр, масла, тварог – па традыцый-
ным і ўнікальным рэцэптам”.

Ствараецца каталог беларускіх страў, што 
знікаюць. Пра гэта паведаміў Алесь Прышывалка, які 
прадставіў на семінары ў Полацку суполку Falvarak. 
“Яшчэ аднім накірункам нашай дзейнасці з’яўляецца 
аднаўленне старадаўніх нацыянальных рэцэптаў. 
Для гэтага сябры суполкі даследуюць кнігі рэцэптаў 
XVII – XVIII стст., вырабляюць розныя гатункі хлеба 
па эксклюзіўных нацыянальных рэцэптах”.

як і Што
Два пытанні, якія, на думку Нікаласа Ф’елсторма, 
еўрапейскага каардынатара Сеткі кулінарнай спад-
чыны са Швецыі, цікавяць турыстаў перад падарож-
жам у новую краіну, гэта “Якое там надвор’е?” і “Што 
на вячэру?”. Датычыцца гэта ўсіх турыстаў без 
выключэння: “Для турыстаў з Усходу еўрапейская 
ежа – такая ж экзатычная і цікавая, як для нас 
кітайская”. Таму шведскі спецыяліст раіць уласнікам 
фермаў і агратурыстычных аб’ектаў харчавання ў 

Беларусі, Літве і Латвіі разгледзець гэты накірунак 
турыстычнай працы асабліва пільна.

Асобна было абмеркавана і трэцяе важнае пытан-
не – уступленне Віцебскай вобласці ў Еўрапейскую 
сетку кулінарнай спадчыны. На дадзены момант яе 
сябрам ужо з’яўляецца Латгальскі рэгіён Латвіі. 
“Супрацоўніцтва дасць Віцебскай вобласці і ўсім 
рэгіёнам – удзельнікам праекта новы імпульс да 
развіцця і наладжвання сувязяў”, – упэўнена каардына-
тар Сеткі кулінарнай спадчыны рэгіёна Латгалія Тацця-
на Казачук. Выгоды ад сяброўства, на думку 
ўдзельнікаў семінара, гэта:
 увядзенне новых маркетынгавых стратэгій для 

папулярызацыі кулінарнай спадчыны рэгіёна;
 эканамічны ўздым. На думку Нікаласа Ф’елсторма, 

комплексны і крэатыўны падыход да прасоўвання 
мясцовых прадуктаў можа ў 30 разоў павысіць прыбы-
так мясцовых прадпрымальнікаў;
 развіццё турыстычнай сферы рэгіёна.
Усяго ў межах праекта Bella Cuisine запланавана 

чатыры кулінарныя фестывалі, першы з якіх адбыўся 
20 ліпеня ў горадзе Рэзекнэ, Латвія. Плануюцца 
адукацыйныя візіты спецыялістаў кулінарыі і турызму 
ў Латвію, Літву і Швецыю і сумесны ўдзел 
прадстаўнікоў памежнага рэгіёна ў выставах і фесты-
валях з мэтай прапанаваць турыстычныя паслугі на 
рынках суседніх краін. У рамках праекта Bella Cuisine 
будзе адчынены міжнародны цэнтр па захаванні 
кулінарнай спадчыны ў горадзе Краслава, Латвія, а 
таксама распрацаваны новы “кулінарны” маршрут 
для турыстаў – 6 дзён па памежных рэгіёнах 
Беларусі і Латвіі.  
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“Ежа аб’ядноўваЕ 
людзЕй”
Нікалас Ф’елсторм, 
еўрапейскі каардынатар 
“сеткі кулінарнай спадчыны”, 
www.culinary-heritage.com:

- Раскажыце пра вашую 
Сетку кулінарнай спадчыны…

- сетка кулінарнай спадчыны 
пачала сваю працу ў 1995 годзе. Яна 

ўзнікла як суполка аматараў мясцовай кухні 
з паўднёва-усходняй сканіі ў Швецыі і суседняга рэгіёна ў 
Даніі. Мы супрацоўнічалі і супрацоўнічаем, бо маем шмат 
агульнага – Балтыйскае мора, напрыклад. у той час у гэтых 
двух рэгіёнах рэзка скараціўся аграсектар, фермерства і 
здабыча рыбы. Эканоміка пайшла ўніз і заробкі, адпаведна, 
таксама. палітыкі сталі думаць, як палепшыць сітуацыю, 
зрабіць яе больш стабільнай. аказалася, што гэта вельмі 
проста: трэба прадаваць на мяцовым рынку мясцовыя 
тавары і спрыяць іх прасоўванню.
Гэтая формула ўніверсальная. калі вы ў Беларусі вырошчваеце 
бульбу, то спрабуеце прадаць яе ў мясцовы рэстаран, 
мясцовым спажыўцам. вельмі добра адкрыць невялікую краму 
на сваёй ферме. тады гаспадар рэстарана зможа сказаць 
турыстам: “гэтую бульбу вырасціў наш сусед, вось яго поле – 
паглядзіце”. так наладжваюцца мясцовыя сувязі і будуецца 
мясцовая супольнасць. Гэта адна з мэтаў нашай арганізацыі. 
Бо вельмі часта мы не заўважаем нашых суседзяў і набываем 
прадукты ў гіпермаркетах, хоць у суседзяў і мяса, і гародніна 
можа быць і танней, і лепей. а можа так стацца, што суседскі 
прадукт увогуле лепшы ў Беларусі ці рэгіёне.
 
- Якія мэты Еўрапейскай сеткі кулінарнай спадчыны?
- Мы імкнёмся заахвоціць людзей спажываць больш мясцовай 
ежы і клапаціцца аб тым, каб захаваць яе традыцыйны смак, 
а таксама спосабы яе гатавання. калі вялікія спажывецкія 
кампаніі прыходзяць у рэгіён, “свойская” ежа і трыдыцыі 
харчавання пачынаюць забывацца, рэцэпты адаптуюцца пад 
попыт. каб гэтага не адбывалася, мы падтрымліваем фермераў 
і мясцовую агракультуру. у кожным рэгіёне, дзе мы працуем, 
ды ўсюды ў свеце, ёсць свае ўнікальныя гатункі асаблівай 
традыцыйнай ежы. И іх неабходна захаваць.
па-другое, калі людзі адкрываюць для сябе каштоўнасць 
традыцыйнай ежы і развіваюць яе ў правільным накірунку, 
гэта становіцца выдатнай магчымасцю прыцягнуць турыстаў 
у рэгіён.
Я люблю наведваць у якасці турыста іншыя краіны ці 
мясцовасці. І кожны раз я шукаю адмысловую мясцовую 
ежу. Не важна, хто вы – гуру ў пытаннях кулінарыі альбо 
звычайны спажывец – калі вам спадабаецца ежа, падарожжа 
запомніцца надоўга.
 
- У чым заключаецца вашая праца як еўрапейскага 
каардынатара?
- Маёй асабістай працай з’яўляецца камунікацыя з 
кожным рэгіёнам – сябрам еўрапейскай сеткі кулінарнай 
спадчыны. Для мяне важна, што раней да сяброўства 
ў сетцы гэтыя рэгіёны не мелі сувязі паміж сабой. але 
зараз іх прадстаўнікі пачынаюць сустракацца, размаўляць 

пра ежу і прадукты. Затым яны заўважаюць, што маюць 
аднолькавыя праблемы ў іншых сферах (напрыклад, 
беспрацоўе, недастатковая адукацыя і г. д.) і пачынаюць 
ствараць сумесныя праекты, каб палепшыць сітуацыю. 
Яны пачынаюць “праз ежу” сябраваць і камунікаваць. Гэта 
вельмі проста. Ежа аб’ядноўвае людзей!
 
- Якую ролю для турызму мае развіццё мясцовых 
кулінарных традыцый?
- Для турыста мясцовая кулінарыя – адзін з вырашальных 
момантаў выбару месца для будучага падарожжа. Значэнне 
маюць не толькі традыцыйныя стравы. Напрыклад, у вашым 
рэгіёне расце шмат гатункаў яблыкаў. адпаведна, вы можаце 
прапанаваць турыстам шмат страваў з яблыкаў: пірагі, сок. 
вы можаце таксама прапанаваць турыстам паўдзельнічаць у 
зборы ўраджаю яблыкаў і ў этапах яго перапрацоўкі. Зрабіць 
увесь працэс турыстычна прывабным. Як, напрыклад, у 
Францыі запрашаюць турыстаў збіраць вінаград. Фермеры 
добра зарабляюць на турыстах, якія прыязджаюць паназіраць 
альбо паўдзельнічаць у зборы ўраджаю.
 
- Атрымліваецца, што беларусы могуць запрашаць 
турыстаў “выбіраць бульбу”, бо гэта наша традыцыя, а 
стравы з бульбы – традыцыйная беларуская ежа…
- Дакладна! у вас столькі фантастычных страў з бульбы. проста 
трэба ўбачыць у гэтым працэсе бізнес-патэнцыял, зразумець, 
што “тут мы можам зарабіць”.
 
- Што такое мясцовая ежа (local food) у вашым 
разуменні?
- Гэта прадукты, якія вырабляюцца ў дадзенай мясцовасці, 
якія не трэба дастаўляць за 600 кіламетраў. Напрыклад, у 
Беларусі няма мора – гэта значыць, што мясцовая ежа не 
ўключае ў сябе марскую рыбу. але ў вас ёсць шмат рэк і азёраў, 
дзе водзяцца адмысловыя гатункі рыбы, напрыклад рачная 
фарэль, карп. Гэта тое, што падыходзіць для вашага рэгіёна. 
Мы павінны клапаціцца пра рэчы, якія мы маем.
 
- Як стаць сябрам вашай Сеткі кулінарнай спадчыны?
- сёння нашая сетка ўключае ў сябе 28 рэгіёнаў у 9 краінах 
Еўропы. каб стаць сябрам, трэба запоўніць форму, якая 
сведчыць пра тое, што вы імкнецеся рабіць тыя ж рэчы, якія 
робім мы. але самае галоўнае – гэта ўзяць накірунак на 
пабудову мясцовай сеткі. Новы рэгіён не проста становіцца 
часткай еўрапейскай сеткі кулінарнай спадчыны, а пачынае 
будаваць сваю ў сваім рэгіёне і атрымлівае ў гэтым падтрымку 
ад нас. усе рэгіёны ў Еўропе маюць свае асаблівасці. рэгіён у 
польшчы немагчыма параўнаць з рэгіёнам у Швецыі, таксама 
як Беларусь нельга параўнаць з Даніяй. таму ўстановам 
харчавання мы прапануем выкарыстоўваць адмысловы 
лагатып нашай сеткі. калі кліент бачыць гэты лагатып на 
рэстаране альбо фермерскай краме, ён разумее, што тут 
можна набыць традыцыйны прадукт альбо прадукт мясцовай 
вытворчасці. Я спадзяюся, што людзі, з якімі я сустрэнуся ў 
полацку, будуць зацікаўленыя ў пабудове такіх мясцовых сетак 
і справе захавання кулінарнай спадчыны.
Я думаю, што, калі людзі пачнуць будаваць супольнасць 
і выкарыстоўваць наш лагатып, яны пачнуць ганарыцца 
тым, што з’яўляюцца часткай еўрапейскай “сеткі кулінарнай 
спадчыны”. І гэта пойдзе на карысць агульнай справе.   
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тЭМа ўрока-  
еўрапейскі саЮЗ

Удзельнікі праекта “карані 
і вершаліны” вывучаюць 
еўрапейскія мовы і прынцыпы 
еўрапейскай інтэграцыі.

“Карані і вершаліны” – унікаль ная 
міжнародная адукацыйная 
ініцыятыва для беларускай 
моладзі, якая фінансуецца 
Еўрапейскім Саюзам і 
ажыццяўляецца Інстытутам імя 
Гётэ ў Мінску, Французскім 
Альянсам (Alliance Française) і 
Брытанскім Саветам (British 
Council). Гэта праект моўнага 
навучання з неверагодным 
абсягам. Для Інстытута імя Гётэ 
гэта самы маштабны праект за 
ўсю 20гадовую гісторыю працы 
ўстановы ў Беларусі. У межах 
“Каранёў і вершалін” 300 
навучэнцаў удасканаляць свае 
веды па нямецкай, французскай 
альбо англійскай мовах. Пасля 
курсаў слухачы наведаюць 
краіну, дзе жывуць носьбіты мовы 
– Францыю, Германію альбо 
Вялікабрытанію, а восенню 

2014 года сустрэнуцца ў Вільні на 
завяршальнай імпрэзе праекта.

“Калі я выходжу пасля 
заняткаў на вуліцу, мне падаец-
ца, што людзі навокал гавораць 
пафранцузску, – дзеліцца сваімі 
ўражаннямі пра метад “моўнага 
пагружэння” навучэнец француз-
скай групы “Каранёў і вершалін” 
Яўген Алейнік. – Пасля такога 
інтэнсіўнага навучання цяжка 
ўспрымаць нават родную мову”. 
Сапраўды, моўныя заняткі вельмі 
інтэнсіўныя: пачатак а 9 гадзіне 
раніцы, апошні ўрок заканчваец-
ца  а  19.30. Нягледзячы на 
асноўную вучэбную нагрузку, 
Яўген напісаў выдатнае эсэ на 
тэму “Колькі каштуе еўрапеец?” – 
адвольнае тлумачэнне еўрапей
скай сістэмы размеркавання 
сродкаў. Такое заданне слухачы 
“Каранёў і вершалін” атрымалі ад 

выкладчыцы Веранікі Мазурке
віч, якая вядзе ў французскай 
групе курс “Еўрапейская 
інтэграцыя і яе каштоўнасці”.
Заняткі пра Еўрапейскі Саюз на 
беларускай мове наведваюць усе 
ўдзельнікі “Каранёў і вершалін”. 
“Еўрабюлетэнь” папрысутнічаў 
на адным з  такіх урокаў у 
аўдыторыях Інстытута імя Гётэ ў 
Мінску ў ліпені. Традыцыйна 
ўрок пачынаецца з праверкі 
хатняга задання. Наступная 
частка – тэст па еўрапейскай 
сістэме кіравання. Слухачы ў 
групах па 45 чалавек разам 
шукаюць правільныя адказы на 
пытанні кшталту “якія інстытуцыі 
ЕС з’яўляюцца наднацыяналь
нымі?”, “якую пасаду ў органах 
кіравання ЕС займае Кэтрын 
Эштан?” і інш. Не кожны 
еўрапеец адкажа без памылкі.
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сённяшні Еўрапейскі 
саюз – гэта спосаб 
узаемадзеяння паміж 
дзяржавамі. у які бок 
рэчаіснасць у Еўропе 
не змянілася б, гэты 
спосаб застанецца.

алесь лагвінец – палiтолаг, 
выкладчык i аўтар навучальнага 
курса “Еўрапейская інтэграцыя 
і яе каштоўнасці”, які гэтым 
летам праслухалі ўдзельнікі 
праграмы “карані і вершаліны”.

Ці лёгка даецца гуманітарыям 
такі “паліталагічны акцэнт”? 
Алесь Лагвінец лічыць, што 
вельмі дапамагае аўдыторыі 
“Каранёў і вершалін” моцная 
матывацыя: “Гэта цудоўныя 
маладыя людзі, якія здольны 
зразу мець усе асаблівасці 
еўра пейскай інтэграцыі, бо 
хочуць іх зразумець”. Акрамя 
таго, дадае Вераніка Мазуркевіч, 
“ведаючы, што нашыя слухачы – 
людзі з розным узроўнем пад
рыхтоўкі, мы імкнёмся зра біць 
заняткі інтэрактыўнымі. Мы 
плануем заняткі такім чынам, 
каб тыя, хто ўжо мае веды пра 
ЕС, маглі дзяліцца з тымі, хто 
толькі пачынае спасцігаць 
еўрапейскую навуку”.

Інтэрактыўнасць – адмет-
насць курсу “Еўрапейская 
інтэграцыя і яе каштоўнасці”. 

Напрыклад, на адным з заняткаў 
навучэнцы “Каранёў і вершалін” 
разгледзелі і прадставілі “па 
ролях” справыпрэцэдэнты ў 
Судзе Еўрапейскага Саюза. 
Сённяшняя тэма – бюджэт ЕС. 
Падчас занятку навучэнцы 
шукалі адказ на пытанне “наво-
шта ЕС адзіны бюджэт?”, 
параўналі яго з нацыянальнымі 
бюджэтамі краін – сябраў Саюза 
(высветлілі, што ён складае 
крыху больш за 1% ад валавага 
нацыянальнага прадукту краін
сябраў), разгледзелі асаблівасці 
гэтага фінансавага дакумента, у 
прыватнасці адзначылі, што 
бюджэт павінен быць збаланса-
ваны, бездэфіцытны. Яшчэ адна 
асаблівасць – акрамя штогадова-
га бюджэту ў ЕС прымаюцца 
фінансавыя дакументыперспек-
тывы на 7 гадоў. Навучэнцы 
адказалі на пытанні, з чаго 
складаецца агульнае 
фінансаванне, куды гэтыя сродкі 
выдаткоўваюцца і чаму іх аб’ём 
да апошняга часу ўзрастаў.

“Навошта нам гэта ведаць?” – 
запыталася падчас занятку ў 
выкладчыцы адна з навучэнак. 
“Я не прашу запамінаць дэталі, – 
заўважыла Вераніка Мазурке
віч, – аднак азнаёміцца з імі 
неабходна, каб склалася агуль-
ная карціна. Ведаць, як працуе 
наш сусед, карысна і зручна. 
Няўжо не цікава, адкуль бяруцца 
грошы, напрыклад, на дапамогу 
з мэтамі развіцця і на што яны 
выдаткоўваюцца? Акрамя таго, 
кожны з вас зможа лепш зразу-
мець, як адбываецца абмерка-
ванне і прыняцце бюджэту 
наагул і прымяніць гэтыя веды 
ў сваёй сферы”.

Далей навучэнцы падзяліліся 
на тры групы. Адна з іх “уключа-
ла” ў сябе краіны, што выступа-
юць за павялічэнне бюджэту ЕС: 
Польшча, Латвія, Партугалія, 
Іспанія. Другая група – краіны, 
што выступаюць за скарачэнне 
бюджэту: Вялікабрытанія, Данія, 
Германія, Швецыя. Трэцяя 
группа – Еўрапейскі Парламент, 
які выслухаў аргументы нацыя-
нальных урадаў і прыйшоў да 

высновы ўсё ж такі “падрэзаць” 
бюджэт на бліжэйшыя 7 гадоў, а 
таксама ўзмацніць кантроль за 
яго выкананнем, плюс зменшыць 
адміністрацыйныя выдаткі. “Чаму 
садзейнічае такая гульня? 
Прымерыць на сябе ролю 
краіны – значыць зразумець яе 
палітыку”, – лічыць Алесь 
Лагвінец. А мэта ўсяго курса, 
паводле сп. Лагвінца, 
“прадставіць інтэграцыйныя 
працэсы ў Еўрапейскім Саюзе і 
паказаць, на чым яны паляга-
юць. Паглядзець на выклікі і 
дасягненні”.

Ці гатовыя выкладчыкі 
“Каранёў і вершалін” да вострых 
пытанняў? “Мы не проста гато-
вы, мы самі кіруем дыскусію ў 
гэты бок, – гаворыць Вераніка 
Мазуркевіч. – Навучальны 
працэс у тым і палягае, каб 
людзі думалі і шукалі адказы”. 
“Еўрапейскі Саюз сёння – гэта не 
застылая сістэма, гэта спосаб 
вырашэння праблемаў, – дадае 
Алесь Лагвінец. – Эфектыўны 
гэта спосаб ці не, кожны выра-
шае сам. Мы паказваем 
ўзаемадзеянне паміж дзяржавамі 
і прычыны сённяшніх крызісаў”.

У межах заняткаў пра 
Еўрапейскі Саюз штосуботу для 
навучэнцаў “Каранёў і верша
лін” арганізуецца сустрэча
дыскусія ў мінскім Доме дружбы. 
6 ліпеня сустрэчу наведаў 
Рудольф Рышар, першы 
саветнік, кіраўнік аддзела 
палітыкі, прэсы і інфармацыі 
Прадстаўніцтва Еўрапейскага 
Саюза ў Беларусі. “Мы задалі 
сп. Рышару пытанне – чаму для 
Беларусі не зніжаюць зборы за 
шэнгенскія візы? Аказалася, што 
пастановы візавага Кодэкса ЕС 
нельга “абыходзіць” альбо 
адаптаваць пад Беларусь без 
перамоваў з урадам нашай 
краіны”, – гаворыць навучэнка 
Марына Абрамчук. Таксама 
падчас сустрэчы ўдзельнікі 
“Каранёў і вершалін” даве
даліся, як працуе Прадс
таўніцтва ЕС у Беларусі і 
пагаварылі пра асаблівасці 
дыпламатычнай службы.  
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КТО УчАСТВУЕТ
общий бюджет проекта составляет 331 тысячу 
евро. основная доля финансирования 
предоставляется европейским союзом при 
дополнительном финансировании от партнеров 
по проекту – Международного экологического 
общественного объединения «природа и Мы», 
глубокского, поставского, Шарковщинского 
районных исполнительных комитетов и 
ведущего партнера – Местного фонда 
содействия развитию международного диалога 
и сотрудничества «Интеракция».

чТО НА ВыхОДЕ
• пакет документов по организации экологи
ческих постов и детскоюношеских экологиче
ских инспекций.
• создание материальной базы для экологиче
ских постов и детскоюношеских экологиче
ских инспекций.
• план действий по устойчивому развитию 
малых рек бассейна Дисны.
• очистка 20 наиболее проблемных участков 
малых рек.
• Благоустройство зон отдыха.
• Значительный просветительский эффект от 
образовательных, информационных и 
культурных мероприятий.

в конце июля в городе 
Глубокое состоялось 
первое заседание Управ-

ляющего комитета проекта, а 
также первое рабочее совеща-
ние экспертов проекта. Участ-
ники встречи познакомились с 
экологической ситуацией в 
районах, чьи малые реки 
питают Дисну, и приступили к 
обсуждению рабочих вопросов. 
Они разбиты на несколько 
основных блоков.

Так, за 2 года реализации 
проекта предусматривается 
создать сеть экологических 
по стов и детскоюношеских 
экологических инспекций, 

разработать план действий по 
эффективному управлению 
малыми реками, провести 
совместные кампании по монито-
рингу и очистке малых рек – 
притоков Дисны, благоустроить 
зоны отдыха и парки. Особое 
внимание будет уделено повы-
шению экологической культуры, 
привлечению внимания обще-
ственности к актуальным вопро-
сам состояния малых рек. Для 
молодежи и учащихся будут 
проведены экологические 
занятия, организован конкурс 
фото и эссе, а лучшие участники 
всех этапов будут приглашены 
в специальный летний лагерь.

Обсуждение показало, что 
кроме конкретных мероприятий 
в рамках проекта должен быть 
наработан уникальный опыт 
взаимодействия между всеми 
заинтересованными в устойчи-
вом развитии малых рек сторо-
нами: тремя исполкомами, 
государственными природоох-
ранными органами, сельскими 
советами, местными активиста-
ми, региональными и нацио-
нальными экологическими орга-
низациями, учреждениями 
образования. В дальнейшем 
этот опыт можно будет тиражи-
ровать в других районах рес
публики. 

МалыЕ рЕкИ –  
БольШИЕ проБлЕМы
малые реки можно сравнить с капиллярами кровеносной системы: именно с них начинается здоро-
вье земли, от их состояния зависит чистота крупных водных артерий, морей и океанов. эта мысль 
легла в основу поддерживаемого Европейским Союзом проекта «малые реки – большие пробле-
мы: работаем вместе над защитой и будущим малых рек бассейна реки Дисна», который стартовал 
в Глубокском, поставском и Шарковщинском районах Витебской области.

Иван Щедренок, 
директор местного 
фонда содействия 
развитию между-
народного диалога 
и сотрудничества 

«Интеракция»:

– насколько тяжело было реги-
стрировать этот проект?
– Никаких проблем при государ-
ственной регистрации данного 
проекта не возникло, вся процеду-
ра заняла около полугода.

– это уже не первый ваш проект 
в регионе. наличие опыта по-
могает?
– Мы начинали в 2007 году с про-
екта «Белла Двина». специфика 
нашей деятельности – работа с 
исполкомами. Мы объясняем им, 
что европейские проекты междуна-
родной технической помощи – это 
не страшно; что многие программы, 
которые есть в Европейском союзе, 
направлены на то, чтобы в них были 
задействованы именно местные 

власти. Есть вопросы по поводу 
сложной системы реализации та-
ких проектов с учетом требований 
белорусского законодательства и 
европейских правил. Исполкомам 
как получателям помощи спра-
виться с этим двойным регулиро-
ванием бывает сложно, поэтому 
они опасаются многих процедур. 
Но у нас уже есть опыт, и мы 
первая организация, которая под-
толкнула местные власти (полоц-
кий исполком по проекту «Белла 
Двина». – «Евробюллетень») стать 
именно получателем помощи, то 
есть бенефициаром, заключив с 
Европейской комиссией договор 
по всем правилам. после этого 
начали подтягиваться и другие 
исполкомы витебской области. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
все было реализовано в соответ-
ствии с законодательством, чтобы 
потом не было никаких претензий. 
Мы отвечаем за администриро-
вание и отчетность по проекту, а 
исполкомы могут сосредоточиться 
на его содержательной части.   
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оБраЗец ЭНергоЭффектИвНостИ 
ДЛЯ соцИаЛЬНых оБъектов

Ивьевская школаинтернат торжественно открылась 5 июля после завершения проекта по повышению 
энергоэффективности, который был  частью программы действий 2007 года «поддержка реализации 
комплексной энергетической политики в республике Беларусь». 

объект был пилотным, и 
этим в определенной мере 
объясняется то обстоя-

тельство, что сроки работы над 
ним сдвинулись: надо было 
прописывать технические требо-
вания, проводить тендер по 
процедурам Европейской Комис-
сии и регистрировать проект в 
соответствии с требованиями 
белорусского законодательства. 
Однако сейчас все это уже поза-
ди. Теперь школьники и педагоги 
смогут в полной мере оценить, 
насколько теплее и уютнее стало 
в стенах Ивьевской школыинтер-
ната, местные власти смогут 
убедиться в экономическом 
эффекте от внедрения современ-

ных технологий выработки и 
сохранения энергии, а гости из 
других регионов получат возмож-
ность познакомиться со всем этим 
не на бумаге, а на конкретном 
объекте социальной сферы.

В своем приветственном слове 
глава представительства Евро-
пейского Союза в Беларуси 
Майра Мора выразила особую 
благодарность директору школы 
Елене Тимошенко и ее коллекти-
ву, председателю Ивьевского 
исполкома Михаилу Волчецкому и 
его заместителю Владимиру 
Кузьмичу за поддержку, смелость, 
ответственность и сопричаст-
ность. «Сбережение, солидар-
ность, сопричастность – это не 

пустые слова для Европейского 
Союза, – отметила гжа Мора. – 
Мы накопили огромный опыт в 
реформировании экономики, 
стимулировании региональных 
властей, повышении благосостоя-
ния граждан посредством устой-
чивого развития. Мы рады поде-
литься этим опытом, поэтому 
поддерживали и будем поддер-
живать такие проекты».

Гжа посол призвала местные 
власти стать активными участни-
ками проектов Европейского 
Союза в Беларуси. Так, в рамках 
ежегодной Программы действий 
2011 года с бюджетом 13 миллио-
нов евро, реализация которой 
может начаться уже осенью, упор 
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будет сделан на поддержку 
развития на местном уровне. В 
рамках этой программы будут 
разработаны стратегии развития 
для каждой участвующей области 
(кроме Минской и Витебской), а 
также реализованы пилотные 
проекты для их поддержки с 
предоставлением грантов для 
местных инициатив при участии 
Программы развития ООН.
Программа 2012 года «Зеленая 
экономика в Республике Бела-
русь» еще находится на стадии 
разработки, однако с ее помощью 
также предполагается задейство-
вать местный уровень.

Кроме этого, в конце июля 
был объявлен конкурс в рамках 

КАК пРЕОбРАзиЛАСь иВьЕВСКАЯ ШКОЛА-иНТЕРНАТ
 внедрены индивидуальные тепловые пункты в зданиях и система 
вентиляции с геотермальным подогревом (нагрев теплоносителя 
происходит благодаря теплу, выделяемому землей) и рекуперацией тепла 
(благодаря использованию этой системы происходит уменьшение затрат 
на обогрев помещений).
 утеплены стены.
 Заменены окна и двери, системы отопления и светильники (на 
энергосберегающие), а также теплотрасса.
 установлены солнечные батереи для подоогрева воды. Экономия 
тепло и электроэнергии составит  от 30 до 40% от прежнего уровня 
потребления энергии и топлива.

СОВМЕСТНыМи УСиЛиЯМи
 вклад европейского союза в Ивьевский проект составил  
780 тысяч евро.
 районный бюджет выделил 2,8 миллиарда рублей.
 областной бюджет выделил 2,5 миллиарда рублей.

Семен Шапиро, председатель 
Гродненского исполнительного 
комитета

– Мы с госпожой послом говорили 
о наших добрых взаимоотноше-
ниях. она представляет одно из 
государств Европейского союза – 
латвию, страну, которая нам очень 
близка. в риге похоронен мой дед… 
Мы одна семья, и разделять Бела-
русь и Европейский союз абсолютно 
бесперспективно и никому не нужно. 
Мы цивилизованное европейское 
государство и поэтому строим с со-
седями добрые отношения, которые 
уже дают плоды – в этом мы можем 
убедиться на примере Ивья. прият-
но, что у нашей страны сегодня есть 
друзья, которые помогают созидать.  

Илька ливингтон, руководитель 
проекта, руководитель группы 
консультантов KEMA International B.V. 
по проекту «поддержка реализации 
комплексной энергетической 
политики беларуси»

– был ли у вас момент в процессе 
работы над этим проектом, когда 
просто опускались руки и вы ду-
мали, что все, тупик?
– Нет. Над такими проектами я 
работаю с 1995 года, и бывало и 
хуже. Но все равно выход находили. 
трудности, с которыми мы столкну-
лись в ивьевском проекте, для меня 
были рабочими моментами. Но в то 
же время каждый раз надо бороться, 
чтобы их преодолеть. Я как консуль-
тант знаю, что все задействованные 
стороны – и тот, кто дает деньги, 
и тот, кто осваивает, и тот, кому 
делается подарок, – заинтересованы, 
чтобы все вопросы были сняты. при 
этом каждый смотрит со своей точки 
зрения – такова жизнь.

Сергей Семашко, директор 
Департамента по энергоэффек-
тивности Госстандарта

– Реализация проекта ивьевской 
школы – это пример комплексно-
го подхода: решались вопросы 
теплоснабжения, воздухообмена 
и термореабилитации здания.
– Хочется отметить дружеский 
характер отношений между пред-
ставителями Европейского союза, 
Гродненской области и Департа-
мента по энергоэффективности. Это 
не последний проект, который мы 
реализуем совместно, и не послед-
ний, который мы будем планировать. 
Хотелось бы сотрудничать и дальше, 
чтобы такие объекты появлялись 
чаще.

программ ЕС для неправитель-
ственных организаций и 
органов местного самоуправ-
ления. В этом году бюджет 
программы увеличен в 2 раза, 
неправительственные органи-
зации в сотрудничестве с 
местными властями или мест-
ные власти сами по себе 
смогут подавать заявки на 
гранты в размере от 300 тысяч 
до 1 миллиона евро. В про-
шлом году такие заявки 
подготовили и впоследствии 
получили финансирование три 
исполкома. «Мы надеемся, что 
в этом году смельчаков будет 
больше», – подытожила гжа 
Мора.    
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– в чем особенность вашего проекта 
поддержки городов на пути к подписа-
нию соглашения мэров?
– Вопервых, в привлечении внимания 
центральных, региональных и местных 
органов власти к тем возможностям по 
укреплению местной энергетики, которые 
кроются в мобилизации человеческих и 
природных ресурсов на уровне местного 
самоуправления. Успешных примеров 
такой мобилизации за четыре года 
существования инициативы накопилось 
тысячи. Однако стереотипы управленче-
ской культуры на постсоветском простран-
стве часто не позволяют увидеть эти 
возможности и воспользоваться ими для 
пользы общества и природы.

Вовторых, это кардинальное измене-
ние подхода Европейской Комиссии к 
организации управления самим проектом 
по поддержке Соглашения мэров на 
Востоке. Рассматривая различные 
предложения на этот счет, Европейская 
Комиссия пошла на нестандартное 
решение: укомплектовать проект ключе-
выми экспертами –  выходцами из 
постсоветских стран. Обычно роль 
ключевых экспертов в команде проекта 
отводится тем, кто имеет опыт работы в 
странах Европейского Союза. Но такие 
специалисты наряду с высокой техниче-
ской квалификацией, как правило, имеют 
слабое представление о том, что происхо-
дит в сфере государственного управления 
и местного самоуправления на постсовет-

ском пространстве при переходе от 
централизованных к децентрализованным 
системам управления.

– в своих выступлениях вы подчерки-
ваете, что в постсоветских странах не 
существует энергетического менед-
жмента в современном понимании 
этого термина в отношении жизнедея-
тельности государства и местных 
сообществ. но, в частности, в беларуси 
сохранились мощные областные 
энергетические системы, на регио-
нальном и национальном уровне 
составляются балансы использования 
тэр и планы по их экономии, то есть 
работа в этом направлении идет...
– Не надо смешивать понятия создания и 
поддержания стабильного функциониро-
вания государственного энергетического 
хозяйства с вопросами адаптивного 
управления энергетикой в локальных 
масштабах. Раньше в условиях иллюзии 
неисчерпаемости природных ресурсов мы 
пытались строить энергетику как бы «на 
вырост». Не приспосабливались к 
существующим условиям каждой отдельно 
взятой страны, а исходили из предполо-
жения, что для развития государства и 
экономики надо повсеместно увеличивать 
добычу ископаемого топлива и наращи-
вать энергогенерирующие мощности.

Тогда никто не думал, что для 
стабильного существования и развития 
как целых государств, так и отдельных 

поселений можно и нужно ставить 
обратные задачи: уменьшать энергопо-
требление и изыскивать источники 
энергии в близлежащем пространстве. И в 
этом смысле постсоветские государства не 
имеют современной системы энергоменед-
жмента.

Построение таких систем возможно 
как в масштабах государства, так и в 
масштабах местного сообщества либо 
отдельного предприятия, когда даже 
самый маленький населенный пункт или 
самая маленькая фирма могут иметь 
собственную энергетическую политику, 
пребывающую в разумном согласии с 
энергетической политикой региона и 
страны. Исходя из такой политики, 
отражающей местную специфику потре-
бления, доставки и добычи энергоресур-
сов, поселение может строить эффектив-
ные системы управления энергетическими 
процессами.
В случае наличия таких систем на местах 
очень легко в каждый конкретный момент 
времени и на длительную перспективу 
получить ответы на довольно сложные 
вопросы: какие энергоресурсы, где и по 
каким ценам привлекать; кто, как, когда, 
зачем их будет потреблять; каковы будут 
последствия для экологии и климата; как 
все это будет вписываться в общую 
структуру функционирования местной 
экономики. Система энергоменеджмента в 
городе не только необходима для 
качественной подготовки долгосрочного 
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Шесть белорусских городов присоеди-
нились к соглашению мэров – флаг-
манской инициативе муниципалитетов 
Европы, объединенных добровольным 
обязательством по сокращению 
выбросов углекислого газа в атмосферу 
более чем на 20% к 2020 году за счет 
повышения энергоэффективности и 
внедрения возобновляемых источни-
ков энергии на своих территориях. 
офис проекта «соглашение мэров – 
восток» во львове, действующий при 
финансовой поддержке Европейской 
комиссии, отвечает за общую коорди-
нацию инициативы в регионе. «Евро-
бюллетень» поговорил с его руководи-
телем анатолием копЦоМ.

СоГлаШЕнИЕ 
мэроВ ИмЕЕт 
моЩнЕйШИй 
озДороВляюЩИй 
эФФЕкт
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простая мова

Плана действий по устойчивому энерге-
тическому развитию местной территории 
в соответствии с Соглашением мэров, но 
еще и гарантирует, что план будет 
внедрен и  адаптирован под текущие 
экономические, социальные и природные 
условия.

– в соглашении мэров может участво-
вать любой населенный пункт. но 
очевидно, что небольшим городам 
трудно найти материальные и люд-
ские ресурсы для составления и 
выполнения Плана действий по 
устойчивому энергетическому разви-
тию до 2020 года. есть ли решение?
– Есть понятие целесообразности: 
каждый город должен решить для себя, 
по силам ли ему это, может ли он найти 
человека, который будет персонально 
отвечать за выполнение условий Согла-
шения, выполняя одновременно функции 
городского энергоменеджера. В конечном 
итоге все сводится именно к наличию в 
структуре местного исполнительного 
органа власти специалистов с определен-
ными знаниями и мотивацией для 
создания стратегического энергетическо-
го плана для конкретного населенного 
пункта. Также можно пойти по пути 
оптимизации: Соглашение рекомендует 
малым образованиям объединять усилия 
и писать общий план вместе с соседями.

– от кого обычно исходит инициатива 
по присоединению к соглашению?
– Поскольку в процессе присоединения к 
Соглашению задействованы два субъекта 
– городской совет и исполнительная 
власть, то, как правило, инициатива 
исходит от одного из них. Но важно, 
чтобы это была осмысленная инициатива, 
а не стремление войти туда, где дают 
деньги. Ресурсы, конеч но, пойдут, но надо 
сначала понять, зачем это нужно, а потом 
при ло жить усилия для того, чтобы 
развить у себя систему энергоменеджмен-
та, способную очертить долгосрочную 
стратегию устойчивого энергетического 
развития и смягчения негативного 
влияния жителей города на климат и 
обеспечить ее каждодневное внедрение.

– какой вопрос вам обычно задают 
мэры при первой встрече?
– Какихто специфических вопросов, как 
правило, не возникает. Когда у меня 
появляется возможность ознакомить их с 
общим видением, связать процессы, 
происходящие на уровне города, региона, 
страны, с глобальными тенденциями в 
мире, то обязательно появляется опреде-
ленное число руководителей, которые 
видят для своих городов в этом перспек-
тиву. Тогда первый вопрос от них: как 
присоединиться к данной инициативе?

Мы имеем убедительные доказатель-
ства того, что система энергоменеджмен-
та вообще и Соглашение мэров в частно-
сти имеют мощнейший оздоровляющий 
эффект на финансы, экономику города и 
имидж городских властей. Мы убедились, 

что Соглашение мэров как технологиче-
ский и управленческий подход к реше-
нию сложных проблем современного 
индустриального общества в сферах 
энергетики и климата имеет скрытый 
потенциал не только для местных и 
региональных властей, но также и для 
государства в целом. Есть так называе-
мые заезженные темы, не имеющие 
простого решения. В Украине, например, 
такой темой является реформа жилищно
коммунального хозяйства. Многие 
говорят о реформе, есть общее понима-
ние путей решения проблем на уровне 
экспертов, но как воплотить хорошие 
задумки в жизнь – четкого видения нет. 
Неустанные попытки двигаться традици-
онно сверху вниз через разработку и 
внедрение государственных программ в 
быстро меняющихся условиях современ-
ности успеха не приносят. В то же время 
в рамках Соглашения мэров украинские 
городаучастники находят такие пути и 
празднуют свои первые победы. Не 
нужно говорить о реформах – надо за 
счет структурноорганизационных 
мероприятий и аккумулирования ресур-
сов как государства, так и местной 
общины в нужном месте и в нужное 
время достигать четко просчитанных 
результатов.

– какой город вы бы назвали образ-
цом в сфере энергоэффективности?
– Имея свыше 4 000 примеров от участни-
ков Соглашения мэров, очень сложно 
сказать, какой наиболее интересный… 
Если говорить о европейском уровне, то 
сравнивать сложно, так как правовая и 
экономическая среда, в которой работают 
европейские города, не переносима на 
наши пространства. Надо строить 
образцовые домашние решения в 
пределах каждого государства; нам очень 
важно, чтобы в каждой стране мы 
получили хороший образец для подража-
ния. В Украине из числа небольших 
городов я могу назвать Долину, из 
крупных – Кривой Рог и Львов, где 
построены мощные системы энергетиче-
ского менеджмента. Эти системы позволя-
ют достигать результата, невзирая ни на 
что – будь то перевыборы, реорганиза-
ции, изменения законодательства и т. д.

– на чем ваш проект сосредоточен 
в беларуси?
– В Беларуси система правления отлича-
ется высоким уровнем централизации, 
поэтому нам важно организовать диалог 
и добиться общего понимания проблема-
тики между местными, региональными и 
центральными органами управления. В 
технологиях обеспечения устойчивого 
энергетического развития, предлагаемых 
Соглашением мэров, все должны видеть 
определенные элементы выгоды для 
решения экономических, социальных и 
природоохранных задач в сфере своей 
компетенции. Только такое решение 
будет жизнеспособным в условиях 
Беларуси.   

Справка
анатолий копец возглавляет офис 
«соглашение мэров – восток», координи
рует наращивание потенциала и потенци
альных спонсоров, проводит тренинги, а 
также оказывает содействие подписантам 
и другим партнерам в Беларуси, Молдове и 
украине. На этапе становления украинской 
независимости принимал активное участие 
в общественной жизни, избирался 
депутатом местного совета Львова, 
работал зампредом Львовского исполкома. 
потом ушел в консалтинговый бизнес, 
занимался менеджментом энергоэффек
тивности и энергоменеджментом. Начал 
сотрудничать с европейской ассоциаций 
муниципалитетов «Energy Cities, которая 
системно работает с вопросами устойчиво
го развития местной энергетики и 
улучшения качества жизни горожан. Затем 
пришла идея создать ассоциацию 
«Энергоэффективные города украины» по 
образу и подобию Energy Cities, которая 
нашла поддержку и городов, и Министер
ства Жкх. анатолий копец возглавил этот 
своеобразный технический клуб городов, 
которые заинтересованы в стабилизации 
своего энергетического сектора, сокраще
нии издержек на приобретение энергоре
сурсов и улучшении качества энергетиче
ских услуг для населения. ассоциация 
добилась права для 10 украинских городов 
принять участие в первой официальной 
церемонии соглашения мэров в Брюсселе 
в феврале 2009 года.
консорциум, возглавляемый Energy Cities, 
в который также входила ассоциация «Энерго
эффективные города украины», в 2011 году 
выиграл конкурс европейской комиссии по 
созданию восточного офиса соглашения 
мэров для организации поддержки 
городов – подписантов согла шения мэров, 
а также региональных и центральных органов 
власти, принимающих на себя функции 
территориальных и региональных координа
торов соглашения мэров.
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ваМ сЛова!
рэгулярныя чаты прадстаўнікоў улады з інтэрнэткарыстальнікамі ў спецыяль
ных сервісах сацыяльных сетак і мікраблогах – распаўсюджаная практыка ў 
еўрапейскім саюзе. кола пытанняў, што абмяркоўваюцца, вельмі шырокае: ад 
валанцёрства і бюджэту ес да правоў чалавека і рознага кшталту 
парламенцкіх ініцыятыў і дакументаў. прапануем падборку фота, зробленых 
падчас апошніх facebookчатаў з прадстаўнікамі еўрапейскага парламента.

Дзейсны 25ы Старшыня Еўрапейскага Парламента Марцін Шульц
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