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Гецэвіч Ю. С., Дзенісюк Д. А., Марчык М. У.,  

Крывальцэвіч А. В., Станіславенка Г. Р., Шыбко М. В. 

(Рэспубліка Беларусь, г. Мінск) 

 

МАБІЛЬНАЯ ПРАГРАМА-АЎДЫЯГІД ЯК СРОДАК ЗБОРУ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ 

КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

 

У Рэспубліцы Беларусь налічваецца каля 27 000 населеных пунктаў, сярод якіх 

110 гарадоў. Праведзенае аўтарамі артыкула даследаванне мабільных праграм, 

прадстаўленых на пляцоўцы Google Play Market паказала, што толькі каля 20 беларускіх 

гарадоў прадстаўленыя ў адной з турыстычных праграм (аўдыягідзе, турыстычным да-

ведніку і г. д.). 

Згодна з заявай кіраўніка каманды Google Search Аміта Сінгхала, летам 2015 года 

колькасць запытаў з мабільных прылад у Google упершыню перавысіла колькасць запытаў 

са стацыянарных платформ [3]. Колькасць карыстальнікаў мабільнымі прыладамі павы-

шаецца, з чым расце і попыт на мабільныя праграмы. 

Мабільныя праграмы ў турыстычнай сферы дапамагаюць арыентавацца не толькі ў 

геаграфічнай, але і ў культурнай прасторы краін. Супрацоўнікамі лабараторыі распазна-

вання і сінтэзу маўлення была распрацаваная мабільная праграма-аўдыягід KrokApp (мал. 

1), якая дазваляе турыстам атрымліваць інфармацыю пра славутасці і культурныя каш-

тоўнасці Беларусі без удзелу прафесійных гідаў. 

 

 
 

Малюнак 1 – Знешні інтэрфейс праграмы KrokApp 

 

Мабільная праграма прадугледжвае наступныя асноўныя магчымасці: 

 выбар мовы (беларуская, англійская і руская), што пашырае выкарыстанне 

аўдыягіда не толькі на ўнутраных, але і на ўязных турыстаў; 

 выбар карыстальнікам колькасці вольнага часу; 

 пабудова карыстальніцкага маршруту з дапамогай GPS-тэхналогіі і ўлікам коль-

касці вольнага часу; 

 магчымасць праслухаць аўдыязапісы невялікага аб’ёму з інфармацыяй пра тую 

ці іншую славутасць. 

Стандартны сцэнар карыстання праграмай наступны: карыстальнік пазначае коль-

касць вольнага часу, праграма будуе маршрут па бліжэйшых славутасцях адпаведна часу. 

Карыстальнік праходзіць пабудаваным маршрутам і пры набліжэнні да славутасці слухае 

аўдыязапіс са звесткамі пра славутасць, які ўключаецца аўтаматычна. 

У праграме прадстаўлены наступныя віды славутасцяў: 

 духоўная спадчына (цэрквы, касцёлы, сінагогі, малітоўныя дамы і інш.); 

 абарончыя пабудовы (замкі, крэпасці, фартэцыі і г. д.); 
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 гістарычна важныя будынкі (ратуша, першы будынак у сваім родзе і г. д.); 

 помнікі гістарычным асобам, падзеям, «персанажам» (напрыклад, помнік літары 

«Ў», помнік бабру і г. д.); 

 тапаграфічныя аб’екты (вуліцы, завулкі, праспекты); 

 прыродныя аб’екты (рака, гара, расліна і г. д.); 

 іншае (заводы, комплексы і г. д.). 

Кантэнт мабільнай праграмы рыхтуецца гідамі, вычытваецца філолагамі, пра-

ходзіць праверку ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, пасля чаго адбываецца пераклад і 

начытка. Да апрацаванай інфармацыі пра славутасць дадаюцца фотаздымкі гэтай славу-

тасці і яе GPS-каардынаты. 

Бясплатная працоўная версія праграмы-аўдыягіда KrokApp размешчана ў Google 

Play Market [1]. Дадзеная версія не дае магчымасці пабудаваць маршрут, але дае доступ да 

тэкставага і аўдыякантэнту пра знакамітыя месцы Беларусі. 

Кантэнт-пляцоўкай праграмы з’яўляецца вэб-сайт праекта krokapp.by (мал. 2) [2]. 

 

 
 

Малюнак 2 – Знешні выгляд сайта krokapp.by 

 

Сайт функцыяніруе на трох мовах – беларускай, англійскай, рускай. На ім размеш-

чана асноўная інфармацыя пра праграму, наяўныя ў базе дадзеных гісторыка-культурныя 

аб’екты на мапе, а таксама кароткія тэкстава-візуальныя агляды той ці іншай славутасці, 

апошнія дададзеныя аб’екты і склад каманды распрацоўшчыкаў праекта. 

Для кантэнт-менеджара сайт з’яўляецца платформай збору і апрацоўкі гісторыка-

культурнага і дапаможнага кантэнту. Кантэнт-мэнэджэрам дадзеныя інструменты заха-

вання і рэдагавання інфармацыі пра славутасці згодна з азначаным вышэй парадкам апра-

цоўкі. Платформа спрашчае супрацу з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, 

паколькі дае магчымасць кожнаму кантэнт-менеджару ўвайсці ў свой працоўны кабінет і 

выканаць частку сваёй працы ў зручным інтэрфейсе. 

Праект KrokApp, прызначаны для збору, захавання і папулярызацыі культурнай 

спадчыны, можа даць значны сацыяльны эфект. Першапачаткова праект дае карысталь-

ніку хуткі і зручны доступ да інфармацыі пра вялікую колькасць населеных пунктаў Бела-

русі. Маленькія гарады атрымаюць магчымасць папулярызаваць свае славутасці і павы-

шаць турыстычную плынь. Таксама праект акумулюе працу спецыялістаў розных сфер – 

праграмістаў, філолагаў, гідаў, гісторыкаў і г. д.  Варта зазначыць, што аўдыягід не ска-

соўвае працу прафесійнага гіда, але надае ёй якасна іншую форму: прафесійны экскурса-
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вод зможа складаць платныя і бясплатныя маршруты, якія змогуць быць пройдзеныя ка-

рыстальнікамі шмат разоў без непасрэднага ўдзелу гіда. 
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Голубь Н. А.  

(Приднестровье, г. Тирасполь) 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Своеобразная историческая судьба Приднестровского края и населявших его людей 

на протяжении многих веков и тысячелетий определялась тем обстоятельством, что эти 

земли представляли собой контактную зону, т. е. территорию, где обитали, смешивались, 

ассимилировались многие народы и цивилизации [1, с. 12]. Появление людей на террито-

рии современного Приднестровья датируется древнекаменным веком – ранним палеоли-

том, как минимум, около 300 тысяч лет назад [2, c. 20]. Свой отпечаток на развитие регио-

на оставили киммерийцы, скифы, а затем сарматы. Не обошла территорию края и грече-

ская колонизация, приведшая к распространению эллинистической цивилизации на зем-

лях Приднестровья. О влиянии Трипольской культуры на развитие Приднестровского 

края свидетельствуют находки в южной части региона – это различного рода сосуды, фи-

гурки людей и животных и непосредственно сами поселения [1, с. 12]. И по сей день куль-

тура и искусство Приднестровья подвержены влиянию соседних республик – Молдовы и 

Украины, с которыми граничит  наша республика. 

Все это привело к уникальному конгломерату того историко-культурного наследия 

республики, которое нуждается в сохранении,  защите и дальнейшем его развитии. Такие 

памятники истории, археологии, культуры, ландшафтной архитектуры, геологические па-

мятники европейской и мировой значимости, как жемчужина республики исторический 

комплекс «Бендерская крепость», Колкотова балка в Тирасполе, природный заповедник 

«Ягорлык» в Дубоссарах, Ново-Нямецкий Кицканский монастырь, в с. Хрустовое – име-

ние декабриста Юшкевича, музей А. Г. Рубинштейна в Рыбнице, в г. Каменке – походный 

дворец графини Трубецкой и литературно-мемориальный музей П. П. Вершигоры,  парк-

памятник садово-паркого искусства в Чобручах, и многие другие объекты культурного 

наследия, этнографии, народных промыслов и ремесел, центры прикладного искусства 

могли бы стать основой для того, чтобы наша молодая и пока не признанная страна – сде-

лала все  для процветания культуры и развития  своей территории.  

Приднестровская земля подарила всему миру имена таких выдающихся деятелей 

культуры как художника-авангардиста, создателя «лучизма» – Ларионова М. Ф., вели-

чайшего композитора – Дога Е. Д. писателя, Героя Советского Союза – Вершигору П. П., 

музыкального деятеля и композитора – Рубинштейна А. Г., известного болгарского писа-

теля – Стаматова Г. П., украинского театрального деятеля и актера, народного артиста 

СССР – Шумского Ю. В., хореографа и кинематографиста, создателя израильского нацио-

нального танца «Хора Агадати» – Каушанского Б. Л. (Барух Агадати), народного  артиста 

СССР,  оператора и режиссёра документального кино – Учителя Е. Ю., народного худож-

ника СССР, известного молдавского графика – Богдеско И. Т. и др. Их наследие, при гра-




