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анты	«это	бесплатные	путешествия»,	«это	расширяет	кругозор»	и	«это	безопас-
ные	 путешествия»	 выбрали	 9	%	 анкетируемых.	 Также	 7	%	 выбрали	 вариант	
«помогает	спланировать	маршрут	реального	путешествия».

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	виртуальный	туризм	во	время	
пандемии	стал	развиваться,	люди	чаще	стали	использовать	сервисы	для	вирту-
альных	путешествий,	чтобы	разнообразить	свою	жизнь	при	нахождении	дома	
продолжительное	время	из-за	неблагоприятной	эпидемиологической	ситуации.	
Хотя	большая	часть	туристов	все	же	предпочитают	реальные	путешествия.	Но,	
тем	не	менее,	в	будущем	у	виртуального	туризма	имеются	большие	перспекти-
вы	развития,	так	как	количество	организаций,	которые	внедрят	данную	техно-
логию	в	область	своей	деятельности,	может	увеличиться	из-за	страха	того,	что	
такой	кризис	может	повториться	и	компаниям	будет	сложно	выжить	в	таких	
условиях.
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ВЫДАННЕ “W NOWOGRÓDZKIEJ STRONIE”  
ЯК КРЫНІЦА ДАСЛЕДАВАННЯ ТУРЫСТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

МІЖВАЕННАГА ЧАСУ

У артыкуле разглядаецца змест турыстычнага выдання “W nowogródzkiej 
stronie”, якое выходзіла ў 1935 г. Турыстычна-інфармацыйны бюлетэнь змяшчае 
інфармацыю аб турыстычных маршрутах і арганізацыі турыстычнай дзейнасці ў 
Наваградскім ваяводстве. Даследаванне выдання дазволіць выявіць актуальныя і на 
цяперашні час турыстычныя рэсурсы рэгіёна. 
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MAGAZINE “W NOWOGRÓDZKIEJ STRONIE” AS A SOURCE OF 
RESEARCH OF TOURIST ACTIVITIES OF THE INTERWAR TIME

The article looks at the contents of the tourist publication “W nowogródzkiej stronie”, 
published in 1935. The tourist information bulletin contains information on tourist routes 
and the organization of tourist activities in the Navahradak district. The study of the 
publication will reveal the current tourist resources of the region.

У	міжваенны	час	на	землях	Беларусі,	якія	ўваходзілі	ў	склад	адроджанай	
Польшчы,	актыўна	развіваліся	разнастайныя	формы	і	віды	ўнутранага	турыз-
му.	Пры	ажыццяўленні	турыстычнай	дзейнасці	дзяржаўнымі	органамі	ўлады	
і	грамадскімі	турыстычнымі	арганізацыямі	выкарыстоўваліся	шматлікія	і	раз-
настайныя	рэсурсы	ўключна	з	багатымі	рэсурсамі,	якія	змяшчаліся	на	землях	
усходніх	ваяводстваў	(тэрыторыя	сучаснай	Беларусі).	Органы	дзяржаўнай	ула-
ды	ўсведамлялі	і	бачылі	ў	развіцці	турыстычнай	і	рэкрэацыйнай	галіны	значныя	
магчымасці	для	сацыяльна-эканамічнага	развіцця	ўсходніх	рэгіёнаў.	Укаранен-
не	і	падтрымка	турыстычнай	ініцыятывы	вызначыла	рост	попыту	на	мясцовы	
турыстычны	прадукт	і	пад’ём	турыстычна-рэкрэацыйнай	актыўнасці	на	землях	
Віленскага,	Навагрудскага	і	Палескага	ваяводстваў.

Турыстычная	 дзейнасць	 у	 міжваеннай	 Польшчы	 ажыццяўлялася	 ў	 тым	
ліку	і	рэгіянальнымі	грамадскімі	інстытуцыямі.	Адным	з	аспектаў	іх	дзейнасці	
з’яўлялася	выдавецкая	дзейнасць.	Рэгіянальныя	супольнасці	рыхтавалі	да	дру-
ку	турыстычныя	даведнікі,	адмысловыя	брашуры	і	бюлетэні.	Іх	мэта	–	данесці	
да	шырокага	 кола	 вандроўнікаў	 (у	 тым	ліку	патэнцыйных	–	узор	 тагачаснай	
рэкламы)	інфармацыю	аб	турыстычных	аб’ектах,	вартых	увагі.

Зварот	 да	 турыстычных	 выданняў,	 якія	 мелі	 месца	 ў	 мінулым,	 бачыц-
ца	нам	актуальным	у	працэсе	пошуку	 і	 ўвядзення	ў	 сучасную	турыстычную	
індустрыю	новых	і	прывабных	прадуктаў	унутранага	турызму.	Таксама	зварот	
да	досведу	мінулага	дазволіць	пераасэнсаваць	турыстычныя	рэсурсы,	якія	ма-
юцца	і	выкарыстоўваюцца	на	рынку,	дазволіць	знайсці	новыя	метады	і	формы	
для	іх	выкарыстання.

Сярод	шматлікіх	турыстычных	выданняў	міжваеннага	часу	 звернем	ува-
гу	на	бюлетэнь,	які	друкаваўся	ў	Наваградскім	ваяводстве	 і	быў	прысвечаны	
турыстычнай	дзейнасці	ў	гэтым	рэгіёне.	Выданне	“W	Nowogródzkiej	Stronie”	
адносілася	да	тыпу	турыстычна-інфармацыйных	бюлетэняў.	Выходзіла	яно	пры	
падтрымцы	 грамадскай	 арганізацыі	 “Związek	 Propagandy	 Turystycznej	 Ziemi	
Nowogródzkiej”	(Саюз	турыстычнай	прапаганды	Наваградскага	рэгіёна).	Цэн-
тральнае	бюро	і	выдавецкі	аддзел	турыстычнай	арганізацыі	знаходзіліся	ў	Нава-
градку	(вул.	Касцельная,	3),	а	філіі	саюзу	размяшчаліся	ў	Баранавічах,	Слоніме	і	
Нясвіжы.	Непасрэдна	за	выдавецкую	дзейнасць,	з’яўляючыся	рэдактарам	бюле-
тэня,	адказвала	Гелена	Лароуы	(Hel.	Larouy),	жонка	адміністратара	музея	Адама	
Міцкевіча	ў	Наваградку	Уладзіслава	Лароуы	(Władysław	Larouya).	Выданне	“W	
Nowogródzkiej	Stronie”	з’яўлялася	перыядычным	і	выходзіла	адзін	раз	на	месяц.	
Першы	нумар	турыстычнага	бюлетэня	пабачыў	свет	у	1934	г.	(дакладны	месяц	
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не	вядомы,	можна	меркаваць,	што	бюлетэнь	пачаў	выходзіць	у	лістападзе).	На	
сёння	вядомыя	яго	сем	нумароў,	якія	выходзілі	з	лютага	па	жнівень	1935	г.	(пер-
шы	нумар	(трэці	агулам)	выходзіў	за	студзень	 і	люты)	[1–7].	Таксама	маецца	
спецыяльны	выпуск	1938	г.,	прысвечаны	140-гадоваму	юбілею	Адама	Міцкевіча	
[8].	На	старонках	выдання	змяшчаліся	матэрыялы	рознага	кшталту,	датычныя	
турыстычнай	тэматыкі:	 афіцыйныя	 звесткі,	 інфармацыйныя	нататкі,	 рэклама,	
большую	частку	займалі	папулярныя	артыкулы,	прысвечаныя	прывабным	ту-
рыстычным	аб’ектам	рэгіёна.	Разгледзім	змест	адзначанага	выдання.

№ 1 (3), студзень-люты 1935 г.
Матэрыялы: праграмны	артыкул,	прысвечаны	арганізацыі	Саюза	туры-

стычнай	прапаганды	Наваградскага	 рэгіёна;	матэрыял	пра	 развіццё	 лыжнага	
спорту	у	рэгіёне	(акрэслеваецца	яго	турыстычны	патэнцыял);	артыкул	пра	ту-
рыстычныя	рэсурсы	г.	Баранавічы	і	ваколіц;	артыкул	пра	Наваградскі	рэгіён;	
парады	турыстам;	артыкулы,	прысвечаны	г.	Ліда	і	ваколіцам;	артыкул,	прысве-
чаны	Слонімшчыне;	рознае	(тэматычныя	навіны,	рэклама)	[1].

№ 2 (4), сакавік	1935 г.
Матэрыялы: паэтычная	нататка	аб	Наваградскім	рэгіёне;	арганізацыя	ту-

рызму	ў	рэгіёне;	матэрыял,	прысвечаны	адметнасцям	Наваградчыны;	помнікі	
Слонімшчыны;	 артыкул	пра	 водныя	 рэсурсы	рэгіёна;	 артыкул	пра	помнікі	 г.	
Нясвіжа;	рознае	(тэматычныя	навіны,	рэклама)	[2].

№ 3 (5), красавік	1935 г.
Матэрыялы:  артыкул,	 прысвечаны	 Адаму	 Міцкевічу	 (1798–1855)	 і	

яго	мясцінам	у	 рэгіёне;	 нататка	 з	 апісаннем	Наваградскага	 рэгіёна;	 артыкул,	
прысвечаны	г.	Валожыну	і	ваколіцам;	артыкул	пра	Налібоцкую	пушчу;	туры-
стычныя	 праграмы	 (прыводзяцца	 маршруты,	 кошты	 паслуг,	 акрэсліваюцца	
арганізацыйныя	аспекты);	рознае	(тэматычныя	навіны,	рэклама)	[3].

№ 4 (6), травень	1935 г.
Матэрыялы: першая	 паласа	 выдання	 прысвечана	 галоўнай	 дзяржаўнай	

навіне	–	смерці	Ю.	Пілсудкага	(1867–1935;	першы	кіраўнік	незалежнай	Поль-
шчы);	матэрыял	аб	значэнні	і	значнасці	турызму;	артыкул	пра	Эйшышкі;	артыкул,	
прысвечаны	г.	Клецку;	артыкул,	прысвечаны	дому	А.	Міцкевіча	ў	Наваградку;	
турыстычныя	праграмы	(прыводзяцца	маршруты,	кошты	паслуг,	акрэсліваюцца	
арганізацыйныя	аспекты);	рознае	(тэматычныя	навіны,	рэклама)	[4].

№ 5 (7), чэрвень	1935 г.
Матэрыялы:  матэрыял,	 прысвечаны	 месцам,	 звязаным	 з	 паэмай	

А.	Міцкевіча	“Пан	Тадэвуш”	(пачатак);	артыкул	пра	месцы	ўздоўж	рэк	Шчара	
і	Ведзьма;	турыстычная	інфармацыя	аб	рэках	рэгіёна;	турыстычныя	праграмы	
(прыводзяцца	маршруты,	кошты	паслуг,	акрэсліваюцца	арганізацыйныя	аспек-
ты);	карта	рэгіёна	 з	 турыстычнымі	маршрутамі;	рознае	 (тэматычныя	навіны,	
рэклама)	[5].

№ 6 (8), ліпень	1935 г.
Матэрыялы:  матэрыял,	 прысвечаны	 месцам,	 звязаным	 з	 паэмай	

А.	Міцкевіча	“Пан	Тадэвуш”	(заканчэнне);	артыкул,	прысвечаны	турыстычна-
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му	маршруту	Мір-Нясвіж-Наваградак;	інфармацыя	аб	турыстычных	рэсурсах	
гміны	Моўчадзь;	 пачатак	 артыкула,	 прысвечанага	 месцам,	 звязаных	 з	 Тадэ-
вушам	Рэйтанам	(1740–1780;	знакаміты	пасол	на	Варшаўскі	сойм,	нясхільны	
праціўнік	падзелу	Рэчы	Паспалітай);	рознае	(тэматычныя	навіны,	рэклама)	[6].

№ 7 (9), жнівень	1935 г.
Матэрыялы: інфармацыя	аб	турыстычным	руху	ў	Наваградскім	рэгіёне;	

артыкул,	прысвечаны	турыстычным	рэсурсам	гміны	Дзятлава;	артыкул,	прыс-
вечаны	месцам,	звязаным	з	Тадэвушам	Рэйтанам	(заканчэнне);	інфармацыя	аб	
дзейнасці	 камітэта	 ўшанавання	А.	Міцкевіча;	 рознае	 (праграмы	 тураў,	 тэма-
тычныя	навіны,	рэклама)	[7].

Аднадзёнка “W Nowogródzkiej Stronie”, прысвечаная дням А. Міцкевіча 
(22 лістапада 1938 г.).

Матэрыял:	 уводны	 артыкул;	 артыкул	 пра	 маладосць	А.	Міцкевіча;	 ар-
тыкул	 пра	 А.	 Міцкевіча	 і	 мясціны	 рэгіёна,	 звязаныя	 з	 ім;	 артыкул	 пра	 дом	
А.	Міцкевіча	ў	Наваградку;	артыкул	пра	Наваельню;	артыкул,	прысвечаны	ста-
ну	і	патрэбам	гаспадаркі	рэгіёна;	матэрыял	пра	рамёствы,	фабрыкі	і	купецтва	
Наваградчыны;	 рэклама;	 выданне	 суправаджаецца	 шматлікімі	 тэматычнымі	
ілюстрацыямі	[8].

Такім	 чынам,	 разгледзеўшы	 змест	 турыстычна-інфармацыйнага	 бюлетэ-
ня	“W	Nowogródzkiej	Stronie”,	які	выдаваўся	Саюзам	турыстычнай	прапаганды	
Наваградскага	рэгіёна	ў	1935	г.,	можна	адзначыць	наступнае:

1)	 выданне	 з’яўляецца	 крыніцай	 па	 гісторыі	 развіцця	 турыстычнай	
дзейнасці	на	беларускіх	землях	у	міжваенны	час,	якая	ўтрымлівае	звесткі	роз-
нага	 кшталту:	 погляд	 на	 гістарычныя	 падзеі	 эпохі	Другой	 Рэчы	Паспалітай,	
краязнаўчую	 інфармацыю,	 апісанне	 турыстычных	 рэсурсаў,	 ідэалагічныя	 і	
выхаваўчыя	канструкты,	матэрыялы	справаводства	турыстычных	арганізацый;

2)	у	выданні	змяшчаюцца	звесткі	аб	гатовых	турыстычных	маршрутах,	ас-
нова	якіх	–	мясцовыя	турыстычныя	рэсурсы.	Маршруты	і	 іх	арганізацыйныя	
аспекты	не	згубілі	сваёй	актуальнасці	і	сёння,	укараненне	на	сучасным	туры-
стычным	рынку	турыстычных	прадуктаў	з	гістарычнымі	каранямі	можа	мець	
станоўчы	эканамічны	эфект;

3)	апрацаванае	выданне	“W	Nowogródzkiej	Stronie”	мае	педагагічны	патэн-
цыял	і	можа	быць	выкарыстана	ў	адукацыйным	працэсе	ў	якасці	метадычнага	
дапаможніка.	Яго	падрыхтоўка	–	актуальная	задача.

1.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	1	(3).	–	8	s.

2.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	2	(4).	–	8	s.

3.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	3	(5).	–	8	s.

4.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	4	(6).	–	8	s.

5.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	5	(7).	–	8	s.
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6.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	6	(8).	–	8	s.

7.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1935.	–	
№	7	(9).	–	8	s.

8.	Access	mode:	W	Nowogródzkiej	Stronie:	biuletyn	turystyczno-informacyjny.	–	1938.	–	
28	s.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СПОРТА

Статья посвящена исследованию влияния политики на спорт. Анализируется 
факты использования спорта в качестве инструмента воздействия и одного из ре-
сурсов политики «мягкой силы» государств. Поднимается вопрос о возможности 
нейтралитета спорта в контексте современных геополитических вызовов.
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THE POLITICAL DIMENSION OF SPORT

The article is devoted to the study of the influence of politics on sports. The facts 
of the use of sport as an instrument of influence and one of the resources of the policy of 
“soft power” of states are analyzed. The question is raised about the possibility of sports 
neutrality in the context of modern geopolitical challenges.
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Основополагающие	принципы	Олимпизма	как	философии	жизни	написа-
ны	в	лучших	традициях	толерантного	отношения	и	уважения	ко	всем	участни-
кам	олимпийского	 движения.	Ценность	и	 цель	 олимпизма	 четко	 обозначены	
в	Олимпийской	хартии,	принятой	в	1894	году,	где	говориться	о	том,	что	спорт	
необходимо	«поставить	на	службу	гармоничного	развития	человечества,	спо-
собствуя	 созданию	мирного	общества,	 заботящегося	о	 сохранении	человече-
ского	 достоинства»	 [1].	Олимпийская	 хартия	 «де-юре»	 зафиксировала	 прин-
цип	«спорт	вне	политики»,	декларируя	что	«любые	формы	дискриминации	в	


