Не так даўно ў Гомелі
прайшоў X I Міжнародны
чэмпіянат StartUp-праектаў чМоладзь I прадпрымальніцтва», у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі
гістарычнага факультета
машага ўніверсітэта. Meрапрыемства праводзіпася ў межах рэаліэацыі
Д зя р ж а ў н а й праграмы
яМалое I сярэдняе прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь■ на 2 0 1 6 —
2 0 2 0 гады пры падтрымцы Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта.
Яно было арганізаванадля
студэнцкай моладзі з Бе
ларуси РасН, Украіны, Ка
захстана, Грузії, Молдовы
І Іншых країн.
Каманда машэраўцаў у
складзе магістранткі гістарычнага факультэта Святланы Лапатнёвай і студэнта
4-га курса Дзмітрыя Якубенкі прадставіла праект
«Турыстычны маршрут “ Бе-

«БЕЛАРУСКАЯ АДЫСЕЯ»
ПРАДСТАЎНIКОЎ ПСТФАКА
ідэі, звяэаныя э экстрэмаль
ным адпачынкам.
Падрыхтавацца да конкур
су дапамагалі нашыя кіраўнікі: Кацярыка Генадзьеуна
Плытнік, галоўны спецыяліст
аддзела спорту і туризму
Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта, і Анатоль
Мікалаевіч Дулаў, загадчик
кафедри гісториі Беларусі,
кандидат гістарычных навук,
дацзнт. Дзякуй ім вялікі!

ларуская Адысея"-, які быў
адзначаны дипл ом ам за
лепшы StartUp-праект у сфе
ры туризму.
Тэма экстрэмальнага ту
ризму для нашай країни дастаткова новая і малавывучаная. Сёння ў Беларусі няшмат тураў, якія билі б звязаны з экстрэмальным адпачынкам і мелі б даступны
кошт. Таму машэраўцы вырашылі распрацаваць марш
рут, які змог би эацікавіць
турыстаў, у тим ліку з-за
мяжи.

Дзмітрый Якубенка:

Святлана Лапатнёва:
— Чэмпіянат StartUp-npaектаў — гэта видатная магчымасць лравериць свае
веди, набрацца вопиту, пазнаёміцца з цікавимі людзьмі
і атримаць задавапьненне ад

самой атмасферы гэтзга мерапрыемстаа.
Над “ Беларускай Адысеяй» мы пачалі працаваць вясной 2018 года. Такая назва
была абрана невыпадкова.

Адысея - тэта падарожжа,
багатае на падзеї»прыгоды.
Наш праект адрозніваецца
ад іншых сваёй навіэной і арыгінальнасцю. Раней на чэмпіянаце ніхто не прэзентаеаў

— Чэмпіянат праходзіў у
фармаце презентаций праектаў. Удзельнікі ўсяго за
ляць хвілін лавінны билі рас
казачь пра свае работы і іх
актуальнасць. Пасля гзтага
члены журы маглі задаваць
питанні, калі ім било нешта
незразумела.

С амим складаным для
мяне было само выступлен
ие, бо не хацелася падвесці
каманду. Я вельмі хваляваўся, стоячи за кулісамі, а калі
еыйшаў на сцзну, то ўсе перажыванні як рукой зняло.
У адрозненне ад большасці
туристичних фірмаў, што
могуць прапанаваць экстрамальны адпачынак за мяжой,
мы арыентаваны на Беларусь.
Наша «Адысея» — тэта комп
лексны турыстычны маршрут,
які ўключае ў сябе некалькі
відаў туризму (па суши і на
вадзе). Хочацца верыць, што
наш праект заломніўся і чле
нам жури, і інвестарам.
Святлана і Дзмітрый не
эбіраюцца спыняцца на дасягнутым. У планах — пра
панаваць праект мясцовым
туристичним фірмам.

Алеся МЯДЗІЛЬ,
студзнтка
3-га курса Ф лФ .
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Алесі ДУБРОУСКАЙ.

