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–Л ілія Станіславаўна, 500-годдзе 
беларускага кнігадрукаван-

ня – дата слаўная ў многіх адносінах. 
Для падрыхтоўкі і правядзення ме-
рапрыемстваў, звязаных з яе святкаван-
нем, у пачатку гэтага года быў створа-
ны арганізацыйны камітэт. Вы і міністр 
культуры Барыс Святлоў з’яўляецеся 
яго сустаршынямі. А якіх прыярытэтаў 
у сваёй дзейнасці прытрымліваецца 
аргкамітэт?

– Улічваючы вялікую значнасць у
грамадска-культурным жыцці краіны

500-гадовагаюбілеюбеларускагакніга-
друкаванняінеабходнасцькаардынацыі
надзяржаўнымузроўніработыпана-
лежнымяго правядзенні,24 студзеня
2017годапрэм’ер-міністрамРэспублі-
кі Беларусь было падпісана распара-
джэнне«Абстварэннірэспубліканскага
арганізацыйнага камітэта па падрых-
тоўцы і святкаванні 500-годдзя бела-
рускагакнігадрукавання».Ужонапер-
шым пасяджэнні аргкамітэт у якасці
прыярытэтусваёйдзейнасціпастанавіў
скіравацьнамаганнінатое,кабпаказаць
шырокайграмадскасці,утымлікуіза-
межнай,ролюізначэнненашайдзяржа-
выўстварэннііпрымнажэннісусветнай
культурнай спадчыны, адлюстраваць
гістарычнаезначэннеасветніцкайдзей-
насці нашага першадрукара Францы-
скаСкарыныдляразвіццяеўрапейскай
цывілізацыі,атаксамаазначыцьуклад
сучаснайБеларусіваўмацаваннеміруі
ўзаемаадносінпаміжнародаміўмэтах
сцвярджэння высокіх ідэалаў дабра і
справядлівасці.

Варта сказаць, што знамянальная
для беларусаў падзея мае і вялікае

Надрукаванае

 застанецца…
Пра Францыска Скарыну,  
Дзень пісьменства, здабыткі сучасных 
кнігавыдаўцоў і не толькі пра гэта
Сёлетні год для беларускай гісторыі надзвычай адметны. Мы адзначаем паўтысячы гадоў з таго 
часу, як наш суайчыннік Францыск Скарына выдаў першую кнігу. Але 500-годдзе нацыянальнага 
кнігадрукавання – гэта значная дата не толькі для Беларусі, яна з’яўляецца знакавай падзеяй 
для ўсіх усходніх славян. А сама дзейнасць Ф. Скарыны – гэта, апроч іншага, і гісторыя сусветнай 
кніжнай культуры.
Аб гістарычных шляхах беларускага кнігадрукавання, сучасных дасягненнях айчыннай 
выдавецкай галіны і мерапрыемствах, якія праводзяцца з нагоды знамянальнай даты, 
аглядальнік «Беларускай думкі» папрасіў расказаць міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
Лілію АНАНІЧ.

Наша дасье

АнАніч Лілія Станіславаўна.
нарадзілася ў вёсцы Леванова Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. Скончыла Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт (1982), Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (2000). 
У 1982–1984 гадах працавала ў мінскай раённай газеце «Шлях камунiзму». З 1984 па 
1992 год – рэдактар, старшы рэдактар навукова-даследчага інстытута сродкаў аўтаматы- 
зацыі. У 1992–1996 гадах – рэдактар, галоўны спецыяліст, намеснік начальніка ўпраўлення 
сродкаў масавай інфармацыі Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь. З 1996 па 
2001 год працавала намеснікам начальніка, начальнікам інфармацыйна-аналітычнага 
ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку. У 2001–2003 гадах – 
намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь. З 2003 па 2014 год першы намеснік 
міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 
Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь з чэрвеня 2014 года. 

Лілія АнАніч,  
міністр інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь
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міжнароднае прызнанне: рашэннем
ЮНЕСКА500-гадовыюбілейбеларускага
кнігадрукаванняўключаныўкаляндар
памятныхдатна2017год.

– Як канстатуюць сродкі масавай 
інфармацыі, у нашай краіне і за яе 
межамі рэгулярна і на даволі высокім 
арганізацыйным узроўні праводзяцца 
мерапрыемствы, прысвечаныя знамя-
нальнай даце. Якія з іх Вы вылучылі б 
асабліва?

–Гэтасапраўдытак:тэма500-годдзя
беларускагакнігадрукаваннямаешыро-
каеграмадска-палітычнаегучанне.

УСавецеРэспублікіНацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь 3 красавіка
бягучага года разглядалася пытанне
«Абнарматыўна-прававымрэгуляванні
выдавецкай дзейнасці, святкаванні
500-годдзябеларускагакнігадрукавання,
правядзеннімерапрыемстваў,прымерка-
ваныхдаГоданавукі».Ібыловельміад-
казнатрымацьсправаздачупраздабыткі
беларускагакнігадрукаванняіюбілейныя
мерапрыемствы.Дарэчы,вельміцікавым
атрымаласяпрадстаўленнедрукарскага
станкаXVIстагоддзя,заякімкожнымог
адчуцьсябепершадрукаром.

Безумоўна, такая ўвага дзяржавы
яскрава сведчыць пра ролю асветы ў
развіцціграмадства,вызначальнуюролю
кнігіякважкагаскладнікаўмацавання
беларускай дзяржаўнасці. Менавіта
такіяакцэнтыгучаліўСавецеРэспублікі
ў кантэксце 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання.

Напрацягуюбілейнагагодаваўста-
новахкультурыіадукацыіпраходзяць
тэматычныямерапрыемствы:выстаўкі,
навукова-практычныя канферэнцыі,
прэзентацыі,сустрэчызпісьменнікамі
і многае іншае. Акрамя таго, знамя-
нальнаядляБеларусіпадзеязнаходзіць
шырокае ўвасабленне ў канцэпцыях
правядзення буйнейшых культурна-
інфармацыйных мерапрыемстваў у
нашай краіне. Прынамсі, у лютым у
рамках ХХIV Мінскай міжнароднай
кніжнай выстаўкі-кірмашу прайшоў
сімпозіумлітаратараў«Пісьменнікічас:
500-годдзебеларускагакнігадрукавання
якчасткасусветнайкніжнайгісторыі»,

уякімпрымаліўдзелпаэты,празаікі,
публіцыстыіперакладчыкіз17краін
свету.Сяродіх–знакамітыітальянскі
сцэнарыст і майстар трылера Кар-
ла Лукарэлі, папулярны ў Фінляндыі
дзіцячы пісьменнік Ціма Парвэла,
балкарскі паэт, ганаровы прэзідэнт
«Клуба пісьменнікаў Каўказа» (Расія)
СаліхГуртуеў,кітайскіпісьменнікШы
Іфэн,пакістанскілітаратуразнавец,дас-
ледчыкМухамадКасімБуг’юдыіншыя.
Учассімпозіумаадбыласязацікаўленая
размовапраролюлітаратурыўграмад-
стве,пранеабходнасцьбольшцеснага

	У час пасяджэння 
рэспубліканскага 
арганізацыйнага 
камітэта  
па падрыхтоўцы  
і святкаванні  
500-годдзя беларускага 
кнігадрукавання

	Узноўлены выдавецкі 
варштат часоў  
Ф. Скарыны стаў 
галоўным экспанатам  
на тэматычнай 
пляцоўцы «Друкарскі 
двор» фестывалю 
мастацтваў 
«Александрыя збірае 
сяброў». 2017 год
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супрацоўніцтвапаміжлітаратараміроз-
ныхкраін.Зразумела,цэнтральнайтэмай
гаворкісталазнакаваядата–500-годдзе
беларускагакнігадрукавання.Удзельнікі
форумавысокаацанілідасягненніна-
шайкнігавыдавецкайгаліныіасабліва
падкрэслілі, што ўклад Францыска
Скарыныўразвіццёкнігадрукавання–
здабытакнетолькіБеларусі,алеіўсяго
свету.

Юбілейная тэма была ў цэнтры
ўвагі і многіх міжнародных кніжных
форумаў, у якіх прымала ўдзел на-
ша краіна. У прыватнасці, 500-годдзе
кнігадрукаваннясталадамінантайна-
цыянальнай экспазіцыі Беларусі на
кніжнай выстаўцы ў Парыжы. На гэ-
тым прэстыжным форуме дэлегацыя
беларускіхкнігавыдаўцоўнетолькіпрэ-
зентавалановыякнігі,алеіперадалаіх
Інстытутуўсходніхмоўіцывілізацый.Да-
рэчы,бязвыплатнаяперадачабеларускіх
кнігз’яўляеццааднымзмерапрыемстваў
дзяржпраграм«Беларусыўсвеце»і«Куль-
тураБеларусі».Круглыясталы,прысве-
чаныязнамянальнайкультурнайпадзеіў
гісторыіБеларусі,прайшлііўрамкахЛон-
данскагакніжнагакірмашу,Варшаўскай
міжнароднайкніжнайвыстаўкі,Санкт-
Пецярбургскагаміжнароднагакніжнага
салона.

Змястоўным атрымаўся і круглы
стол «Дыпламатыя слова: 500-годдзе
беларускагакнігадрукаванняўкантэк-
сцесусветнайкультуры»,якіпраходзіў
у пачатку чэрвеня ў Дзелавым і куль-
турнымкомплексепасольстваБеларусі
ў Расіі і быў прымеркаваны да ўдзелу
беларускіхкнігавыдаўцоўумаскоўскім
кніжным фестывалі «Красная плош-
ча». Разам з вядомымі беларускімі
пісьменнікаміідзеячамікультурыўім
прыняліўдзелспецыяльныпрадстаўнік
ПрэзідэнтаРасііпаміжнароднымкуль-
турнымсупрацоўніцтвеМіхаілШвыдкой,
першы намеснік галоўнага рэдактара
часопіса«Нашсовременник»Аляксандр
Казінцаў,загадчыкаддзеламіжнародных
сувязейІнстытутасусветнайлітаратуры
РасійскайакадэміінавукКазбекСултанаў,
старшыняФедэральнайнацыянальна-
культурнай аўтаноміі беларусаў Расіі
СяргейКандыбовічіінш.

Запамінальнайпадзеяйуграмадска-
культурнымжыцціВільнюсастаўкруглы
стол «Францыск Скарына. 500-годдзе
кнігадрукавання ў Беларусі і Літве».
Яго ўдзельнікі – беларускія і літоўскія
літаратары і навукоўцы абмеркавалі
пытанні, звязаныя з традыцыямі і су-
часнымстанамкнігавыданняўБеларусі
іЛітве,атаксамавялігаворкупраролю
Скарыныўлёседзвюхдзяржаў,розныя
аспектыбеларуска-літоўскагакультурна-
гасупрацоўніцтва.Тоежможнасказаць
іпраміжнароднысімпозіум«Францыск
СкарынаіПрага»,якіпраходзіўучэрвені
ўчэшскайсталіцы.Убліжэйшычасад-
будуццаміжнародныямерапрыемствы,
прысвечаныя 500-годдзю беларускага
кнігадрукавання,уПекіне,Маскве,Бял-
градзе,Астане,Кішынёве,Франкфурце-
на-Майне,Львове іў іншыхсталіцах і
буйныхгарадах.

Трэба таксама зазначыць, што тэ-
май 500-годдзя беларускага кнігадру-
кавання былі сёлета прасякнуты і
значныя мастацкія мерапрыемствы ў
нашайкраіне.Гэта–ХХІМіжнародная
спецыялізаваная выстаўка «СМІ ў
Беларусі»,XVIIНацыянальныфестываль
беларускайпеснііпаэзіі«Маладзечна»,
фестываль мастацтваў «Александрыя

Экспазіцыя беларускіх 
выдаўцоў на кніжным 
фестывалі  
«Красная плошча».  
Масква, 2017 год
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збіраесяброў»,ХІХСусветныкангрэсру-
скайпрэсы,ХХVIМіжнародныфестываль
мастацтваў«СлавянскібазаруВіцебску»і
інш.УвераснібягучагагодаўМінскуад-
будзеццаМіжнародныкангрэс«500гадоў
беларускагакнігадрукавання».Дзякую-
чы юбілейнай даце новымі фарбамі
зазіхацяцьмногіятрадыцыйныямера-
прыемствы,якіяпраходзяцьуБеларусі.

– У іх ліку і Дзень беларускага  
пісь мен ства?..

–Безумоўна.Наогул,Дзеньбеларуска-
гапісьменства–унікальнаяпадзея,што
паправуўвайшлаўшэрагнайбольшпа-
знавальныхішанаваныхунашайкраіне
свят.Канцэпцыясвята,каардынуючую
ролюўарганізацыііправядзенніяко-
гаадыгрываеМіністэрстваінфармацыі
(яно,дарэчы,стаялалявытокаўмера-
прыемства),прадугледжваеадлюстра-
ваннегістарычнагашляхупісьменства
ідрукуўБеларусі,паказадзінствабела-
рускагадрукаванагасловазгісторыяй
ікультурайнашаганарода.Традыцый-
насвятапраходзіцьупершуюнядзелю
верасня ў гарадах, што пакінулі най-
большы след у гісторыі пісьменства і
кнігавыдавецкайсправынашайкраіны.
Такіх населеных пунктаў ужо роўна
дваццаць:Полацк,Тураў,Навагрудак,
Нясвіж,Орша,Пінск,Заслаўе,Мсціслаў,
Мір,Камянец,Паставы,Шклоў,Барысаў,
Смаргонь,Хойнікі,Ганцавічы,Глыбокае,
Быхаў,Шчучын,Рагачоў.Некаторыяз
іхпрымалікніжнаесвятаўжодвойчы.
Гэта–Тураў іЗаслаўе.Астаражытна-
муПолацкусёлетапрадстаўленапра-
вапрымацьусябеДзеньбеларускага
пісьменстватрэціраз.Ігэтавельміад-
метна,боўгэтыядніПолацкадзначыць
сваё1155-годдзе.

– Напэўна, той факт, што свята 
будзе праходзіць у родным горадзе 
Францыска Скарыны, накладвае на 
яго асаблівы адбітак. Чым адметная 
будзе праграма Дня пісьменства ў По-
лацку?

–Сёлета,якніколі,Дзеньбеларуска-
гапісьменствабудзепаяднаныз імем
і справай беларускага першадрукара
ФранцыскаСкарыны.Уасновуканцэпцыі
святапакладзенамастацка-гістарычнае

дзейства «Беларускі шлях». Яно стане
часткай урачыстага адкрыцця і будзе
прысвечана дзвюм юбілейным датам:
1155-годдзюПолацка і500-годдзюбе-
ларускагакнігадрукавання.Гэтааднача-
соваірасказпрастаражытныПолацк,і
музычна-тэатралізаваныаповедпрасу-
часнуюБеларусь.Полацк–калыскабе-
ларускайдзяржаўнасці,буйнейшыкуль-
турныцэнтр,горад,якіўпэўнымсэнсе
сімвалізуебеларускуюдухоўнасць.

СучаснаяБеларусь–міралюбівая,дру-
жалюбная,адкрытаясветукраіна.Інаш
адметныбеларускішлях–гэташляхда
ўзаемапавагііўзаемаразумення,шляхда
згодыіміру,сацыяльнайсправядлівасці
ідухоўнагаразвіццячалавека.Уцэлым
жанашазадачаўчассёлетнягаДнябе-
ларускагапiсьменства–паказацьсувязь
гiсторыiiсучаснасцi.Прадэманстраваць,
штоiдэi,выказаныя500гадоўтамуна-
шымпершадрукаромФ.Скарынам,ак-
туальныясённядляразвiццяБеларусii
iншыхкраiн.

НаДніпісьменстваўПолацкубудзе
арганізаванавыстаўкастарадрукаваных
выданняў,пройдзефестывалькнігі,адбу-
дуццагісторыка-культурнаяканферэн-
цыя«Полацкiячытаннi» імiжнародны
круглы стол, фінальныя мерапрыем-
ствы навукова-асветнай экспедыцыі
«Дарога да святынь» і конкурсу юных
чытальнікаў«Жываякласіка».Аднойз
галоўныхпляцоваксвятастанеМузей
беларускагакнігадрукавання,дзебудуць
разгорнутыадразунекалькіновыхтэма-
тычныхвыставак,сяродіх–экспазіцыя
манетНацыянальнагабанка,старадру-
каваныхпсалтыроў,штозахоўваюццана
тэрыторыіБеларусі.Адбудуццаканцэрты
ўСафійскімсаборы,будзепрэзентавана
выстаўкапленэру«Полацкугравюрах
сучасныхмастакоў»,пройдзепрэм’ера
кінастужкі«ШляхаміСкарыны»,будзе
адкрытыпамятнызнак«Полацк–калы-
скабеларускайдзяржаўнасці».

Арганiзатары таксама прапануюць
палачанамблiжэйпазнаёмiццаздзей-
насцю выдатных землякоў: мастака
Iвана Хруцкага, выдаўца, даследчы-
ка, збiральнiка фальклору Бранiслава
Эпiмаха-Шыпiлы.Патрадыцыiнасвяце
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незастануццапа-заўвагайiзнакавыядля
беларускайлiтаратурыдаты.У2017го-
дземыадзначаем135-годдзездняна-
раджэнняЯнкiКупалыiЯкубаКоласа,
юбiлеiЦiшкiГартнага,АлесяГаруна,Янкi
Брыля,ПiменаПанчанкiiiншых.Госцi
святапабачацьлiтаратурна-музычную
праграму«ЯкнасветрадзiўсяЯнка...»,
прысвечануюжыццю iтворчасцiЯнкi
Купалы. У пастаноўцы прымуць удзел
вядомыябеларускiяартысты–Анатоль
Ярмоленка, Iна Афанасьева, Валерый
Дайнэка,арт-група«Беларусы»,ансамбль
«Песняры».

Культурныямерапрыемствыбудуць
праходзіцьнашматлікіхпляцоўках,у
тымлікуваўстановахНацыянальнага
Полацкагагісторыка-культурнагамузея-
запаведніка.Мастакі,літаратары,музы-
кантыўнясуцьтворчыўкладуатмасферу
свята.Так,пройдземаладзёжныфорум
«СкарынаўскіядніўПолацку».Тэматыч-
ныяпляцоўкіразгорнуццаікалясцен
Сафійскагасабора,помнікаСімяонуПо-
лацкаму,памятныхзнакаў«Літары“Ў”»
і«ГеаграфічныцэнтрЕўропы».Урам-
кахурачыстагаадкрыццяабноўленай
глядзельнайзалыПолацкагагарадскога
палацакультурыадбудзеццапрэм’ера
спектакля«ЛегендапракнязяУсясла-
ва»,якуюрыхтуезаслужаныаматарскі
калектыў Рэспублікі Беларусь тэатр
«Пілігрым».

Аднойзадметныхпадзейстанефесты-
вальсярэдневяковайкультуры«Рубон»:
ёнбудзеладзіццаўпаркукаляКургана
Бессмяротнасці.Дарэчы,плануеццана
часягоправядзеннязлучыцьберагіЗа-
ходняйДзвіныпантонныммостам.Перад
удзельнікаміігасцямісвятапаўстануць
сярэдневяковаягарадскаяплошча,рамес-
ныярады,паходныялагерываяроўроз-
ныхэпох.Будзепрацавацьікулінарная
пляцоўка.Асаблівынастройстворыць
музыкаСярэднявечча,плануеццаўдзел
выканаўцаў таксама з Літвы і Латвіі.
Акрамятаго,улікумерапрыемстваў–
спартыўнае свята на беразе Заходняй
Дзвіны,маладзёжныпраект«Мы–утэ-
ме»ііншыя.

Бібліятэчныя ўстановы разгорнуць
літаратурныяпляцоўкі,адкрыюцьвы-

стаўкі,правядуцьквестыіпрэзентацыі,
прычым не толькі ў цэнтры, але і ў
мікрараёнахгорада.Наалеіпапраспек-
цеФранцыскаСкарыныналадзіцьсвае
рады традыцыйны «Горад майстроў».
Удзельнікаўігасцейсвятазапросяцьсем
падворкаў,дземожнабудзенетолькіпа-
любаваццатворамінародныхумельцаў,
алеіпрыняцьудзелумайстар-класах.

АднойзгалоўныхпляцовакДнябе-
ларускагапісьменствастанеФестываль
кнігііпрэсы.Наімплануеццаправесці
выстаўку «СМІ Віцебшчыны»: цэн-
тральнае месца будзе прадастаўлена
100-гадовамуюбіляру–газеце«Полацкі
веснік».Урамкахсвятаўдзельнікіігосці
могуцьазнаёміццазновымікніжнымі
выданнямі, сустрэцца з беларускімі і
замежнымілітаратарамі,журналістамі,
выдаўцамі,паслухацьвыступленніпаэтаў
іпісьменнікаў.

Па традыцыі на Дні беларускага
пісьменствапраходзіцьузнагароджван-
не пераможцаў шматлікіх творчых
конкурсаў,напрыклад,уручэннеНацыя-
нальнайлітаратурнайпрэміі.Сёлетаяе
пераможцаўназавуцьусямікатэгоры-
ях: «Найлепшы твор (зборнік твораў)
паэзіі»,«Найлепшытворпрозы»,«Най-
лепшы твор драматургіі», «Найлепшы
творпубліцыстыкі»,«Найлепшыдэбют»,
«Найлепшытвордлядзяцейіюнацтва»,
«Найлепшытворлітаратурнайкрытыкі
ілітаратуразнаўства».

– Колькасць мерапрыемстваў, пры -
меркаваных да 500-годдзя беларус-
кага кнігадрукавання, сапраўды ўну-
шальная. Але, трэба думаць, гэ та – не 
самамэта і не адміністрацыйны папу-
лізм. Куды ж больш важна для ўсіх 
нас асэнсаваць значэнне гэтай падзеі 
ў культурным і гістарычным жыцці 
беларускага народа. Як, зрэшты, і ро-
лю асобы першапраходца ў справе 
фарміравання кніжнай культуры ў 
Беларусі і наогул на ўсходнеславянскіх 
землях – Францыска Скарыны…

– У гісторыі кожнай дзяржавы
ёсцьпадзеі із’явы,якіялічаццасвета-
чам развіцця народа. Сваім зместам і
ўплывамнасвядомасцьграмадзянякраз
яныфарміруюцьгуманістычныпадму-
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ракбудаўніцтвакраіны.Такойпадзеяй
ітакойз’явайуяўляюццадлянасвытокі
беларускагакнігадрукавання,штуршок
якому500гадоўтамудаўасветнікіпер-
шадрукарусходнеславянскіхзямель,наш
суайчыннік Францыск Скарына. Сын
свайгочасу,ёнбыўяркімувасабленнем
тыхпадзей,штоадбывалісяўБеларусіі
насуседніхземляхбольшякпаўтысячы
гадоўтаму.Здолеўшынабыцьведыпа
многіхгалінах,Ф.Скарынапрыняўдля
сябе,аякпаслявысветлілася–ідляўсёй
беларускайгісторыі,лёсавызначальнае
рашэнне:выкласціСвяшчэннаеПісанне
народнайдляягосуайчыннікаўмове.
Так,грунтуючысянаеўрапейскімвопыце
імаючынаўвазечэшскія,італьянскіяі
нямецкіявыданні,нашзямлякпераклаў
івыдаў25кнігБібліі.Імбыўзроблены
важныпасваёйсутнасцііпаразуменні
перспектыўкрок.Менавітатамумысён-
нябезперабольшанняназываемсвай-
гопершадрукараФ.Скарынудухоўнай
апорайбеларусаў,асобайпланетарнага
маштабу,справыіімяякоганепавінны
сцерцісязнароднайпамяцініколі.

Менавітагэтымзадачаміпрысвеча-
ныўсемерапрыемствы,якіяпраходзяць
урамкахсвяткавання500-годдзябелару-
скагакнігадрукавання.Дарэчы,такуюж
ідэюмаеіадзінзпраектаўМіністэрства
інфармацыі«ФранцыскСкарынанамо-
вахнародаўсвету».Ужоажыццёўлены
перакладівыдадзенакніжнымфарма-
тамнадзясяткахмоўсветуСкарынава
прадмовадакнігі«Юдзіф».

– Лілія Станіславаўна, а наколькі 
дастойна прадаўжаецца ў нас сёння 
справа Ф. Скарыны і яго бліжэйшых 
паслядоўнікаў Сымона Буднага, 
Васіля Цяпінскага, Пятра Мсціслаўца, 
Спірыдона Собаля і іншых? Якія 
набыткі маюць сучасныя беларускія 
кнігавыдаўцы?

– Пяцісотгоддзе беларускага кніга-
друкавання мы сустракаем у клопа-
тах, рабочых справах па развіцці на-
цыянальнага кнігавыдання. Беларусь,
асаблівагэтападкрэсліваю,маевялікія
здабыткі найперш дзякуючы вялікай
дзяржаўнайпадтрымцы.Мыганарым-
ся,штозусіхкраінСадружнасціНеза-

лежных Дзяржаў толькі ў нашай быў
прынятызаконабвыдавецкайсправе.
Адбылосягэтапяцьгадоўтаму.Больш
таго, нагадаю, што ў адпаведнасці з
УказамПрэзідэнтаРэспублікіБеларусь
А.Р.Лукашэнкі2012годбыўабвешчаны
Годамкнігі.Адлякнігавыдаўцоўіўсіх,
хто разглядае кнігу як найвялікшую
каштоўнасць, закладзеныяпяцьгадоў
тамутрадыцыімеліпрацягілетась–у
Годкультуры,іцяпер–уГоднавукі.

Нягледзячынаімкліваеразвіццёно-
вых інфармацыйныхтэхналогій,кніга
па-ранейшаму займае значнае месца
ўдухоўнымжыццінашагаграмадства.
ЛетасьуБеларусібыловыдадзеназвыш
9тыс.назваўкнігагульнымтыражом
большза23млнэкзэмпляраў.Знамяналь-
на,штоўапошніягадыпавялічваеццавы-
пусккнігнабеларускаймове–усярэднім
да1200назваўнагод ітыражомкаля
4млнэкзэмпляраў.

Выдавецкайдзейнасцюўнасукраіне
займаюццабольшза500выдавецтваўроз-
ныхформуласнасцііамаль1500суб’ек-
таўраспаўсюджваюцьдрукаваныявы-
данні.Такоедалёканекожнайкраіне
падсілу. Інеўсюдынатакімвысокім
узроўні,якуБеларусі,ажыццяўляецца
дзяржаўная палітыка ў выдавецкай
галіне.Прынамсі,штогодзначнуюфінан-
савуюпадтрымкуаказваюцьнацыяналь-
наму кнігавыданню праз частковае
бюджэтнае фінансаванне выпуску са-

	У час прэзентацыі кнігі 
«Сусветная спадчына 
Францыска Скарыны» 
ў нацыянальным 
мастацкім музеі 
Рэспублікі Беларусь. 
Жнівень 2017 года
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цыяльназначнайлітаратуры.Умінулым
годзе,напрыклад,нагэтыямэтыбыло
выдаткавана звыш 2 млн рублёў. На
дзяржаўнымузроўніпадтрымліваюцца
праектыўадпаведнасціздаручэннямі
кіраўнікакраіны,урада,нацыянальнымі
і дзяржаўнымі праграмамі. А гэта –
кнігібеларускіхпісьменнікаў,розныя
прадстаўнічыявыданні,прысвечаныя
знакавымюбілейнымдатам,нацыяналь-
ныяэнцыклапедыі,навуковаяівучэбная
літаратура,атаксамакнігікраязнаўчай
тэматыкі,пагісторыі,эканоміцы,куль-
турыБеларусі.

Упрыватнасці,заразНацыянальнай
акадэміяй навук рэалізуецца маштаб-
ны дзяржаўны праект, зацверджаны
УказамПрэзідэнтаРэспублікіБеларусь
9сакавіка2017года«Абпадрыхтоўцыі
выпускунавукова-папулярнагавыдання
“РэспублікаБеларусь–25гадоўстварэн-
няіздзяйсненняў”».Уімбудуцьадлю-
страваныасноўныяэтапыфарміравання
іўмацаваннябеларускайдзяржаўнасці,
сацыяльна-эканамічнагаігуманітарнага
развіццянашайкраіны.

Шырокую вядомасць набылі ў нас
серыікніг«Залатаякалекцыябеларускай
літаратуры»,«Жыццёзнакамітыхлюдзей
Беларусі»,«СлавутыямастакізБеларусі»,
«Нашсучаснік»,«Асобы»ішэрагіншых,
якія з’яўляюцца гонарам айчынных
кнігавыдаўцоў.Нашакраінамаевялікі
вопытэнцыклапедычнагакнігавыдання.
Удапаўненнеда18-томнай«Беларускай
энцыклапедыі»ўапошніягадывыдадзе-
ны7-томнаяэнцыклапедыя«Республика
Беларусь»нарускаймове,энцыклапедыі
«Гарады і вёскі Беларусі», «Рэгіёны
Беларусі»,«КультураБеларусі»...Усеяны
сталінеацэннымскарбамдлябудучых
пакаленняў.

Таксамаважнейшымкірункамдзей-
насціайчынныхвыдавецтваўз’яўляец-
ца выпуск мастацкай літаратуры бе-
ларускіх аўтараў менавіта для папаў-
нення фондаў публічных бібліятэк,
кнігшрыфтамБрайлядляневідушчых
ідзяцейсаслабымзрокам,аўдыякніг
зпраграмнымітворамінацыянальных
пісьменнікаў. Зразумела, што ў на-
шыхвыдавецтвах,якдзяржаўных,так

і прыватных, аператыўна выходзяць
усе навінкі мастацкай, гістарычнай,
навукова-папулярнайлітаратуры.Шмат
перакладаеццаівыдаеццазпольскай,
украінскай,кітайскаймоў...

– А якімі адмысловымі выдання-
мі парадавалі айчынныя кнігавыдаў-
цы зацікаўленага чытача з нагоды 
500-гадовага юбілею беларускага кні-
га друкавання?

–Дазнамянальнайдатыпабачыўсвет
шэрагнавукова-папулярныхвыданняў,
прысвечаныхбеларускамупершадрука-
руіасветніку.Асобнахацелабзвярнуць
увагу на кнігу – фаліянт выдавецтва
«БеларускаяэнцыклапедыяімяПетруся
Броўкі» – «Сусветная спадчына Фран-
цыскаСкарыны».ЯнаатрымалаГран-
прыМіжнароднагаконкурсу«Мастацт-
вакнігікраінСНД».Якразнапярэдадні
юбілейнайдаты–6жніўня–уНацыя-
нальныммастацкіммузеіадбыласяяе
прэзентацыязшырокімудзеламдзяр-
жаўныхдзеячаў,прадстаўнікоўнавуко-
вайікультурнайграмадскасці,кіраўні-
коўдыпламатычныхмісій–Германіі,Чэ-
хіі,Вялікабрытаніі,іншыхкраін.

Гэтамерапрыемстваяшчэразпац-
вердзілавялікіўкладБеларусіўразвіццё
нетолькісусветнагакнігавыдання,але
ігуманітарнагакантэнтуміжнародных
зносін.

– Сучасныя рэаліі пакрысе прыву-
чаюць нас да думкі, што ў папяровай 
кнігі існуюць электронныя канкурэн-
ты, якія з году ў год набіраюць усё 
большую папулярнасць, асабліва ў ма-
ладзёжным асяроддзі. Што робіцца ў 
выдавецкай галіне для развіцця гэтага 
новага інфармацыйнага носьбіта?

– Зараз Міністэрства інфармацыі
прыкладае намаганні па рэалізацыі
маштабнагапраекта–стварэнняэлек-
троннай энцыклапедыі «Рэспубліка
Беларусь», якая будзе ўяўляць сабой
шматузроўневуюбазудакладныхведаў
абсуверэннайБеларусі.Упэўнена,што
гэтыпраектбудзепадтрыманынасамым
высокімдзяржаўнымузроўні.

– Дзякуй, Лілія Станіславаўна, за 
змястоўную размову.

Гутарыў Сяргей ГАЛОЎКА
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