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Кні га на заўж ды?..
Па вел Су ха ру каў: — Унут-

ры мя не ні бы дзве асо бы. 

Пер шая — гэ та вы да вец: 

я на зі раю, як пра да ец ца 

кні га, як яна ідзе да па куп-

ні ка... У нас не вя лі кае вы-

да вец тва — мы вы пус ка ем 

ка ля 40 кніг у год, мно га гэ та 

ці ма ла — мяр куй це са мі. Дру гая — я прос та 

гра ма дзя нін, баць ка. І тут ха чу звяр нуць ува гу 

на кры зіс чы тан ня. Ад нак па мя та е це, як ка за лі 

ў па пу ляр ным са вец кім філь ме «Маск ва сля зам 

не ве рыць»: «Хут ка не бу дзе ні тэ ат ра, ні кі на-

тэ ат ра — ад но тэ ле ба чан не...» Ад нак усё гэ та 

па-ра ней ша му ёсць. Доб ра бы ло б, каб на шы 

дзе ці чы та лі хоць дзесь ці — ці па пя ро вую кні гу, 

ці элект рон ную. Час та яны на огул ні чо га не чы-

та юць. Хут ка пра бя га юць ва чы ма толь кі пер шыя 

ча ты ры рад кі. У вы ні ку мож на атры маць клі па вае 

мыс лен не ма ла до га па ка лен ня. Сум на і тое, што 

кні гі вы да юц ца не вя лі кі мі ты ра жа мі. Та му мя не 

хва люе, што ж бу дзе заўт ра? Ці за ха ва ем мы 

ці ка васць да дру ка ва на га, у тым лі ку бе ла рус-

ка га, сло ва?

Але на Хо лад: — Мне па да-

ец ца, што з кож ным го дам 

усё больш мо ла дзі ці ка віц-

ца бе ла рус кім сло вам і лі-

та ра ту рай. З'я ві ла ся шмат 

сем' яў, якія па між са бой 

кан так ту юць на бе ла рус кай 

мо ве. Ад нак у гэ тым сэн се лі та-

 ра ту ры не ха пае. Для та го каб дзі ця вы рас ла і 

раз маў ля ла на мо ве, па трэб на больш слоў ні каў, 

больш дзі ця чай лі та ра ту ры для на стаў ні каў, ці ка-

вых на гляд ных вы дан няў. З кож ным го дам рас це 

ці ка васць да за меж най лі та ра ту ры, пе ра кла дзе-

най на бе ла рус кую мо ву, — як дзі ця чай, так і да-

рос лай. У нас шмат пісь мен ні каў, якіх ве да юць, 

імі ці ка вяц ца. На прык лад Люд мі ла Руб леў ская — 

пісь мен ні ца, якую лю бяць і чы та юць ва ўсе ча сы. 

Шмат вы да юць і Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча — і вы-

да вец тва «Бе ла русь», і «Па пу ры». Яны ро бяць як 

кі шэн ны фар мат кніг, так і шы коў ныя па да рун ка-

выя вы дан ні. Та му ёсць шэ раг лю дзей, якія чы та-

юць і ці ка вяц ца бе ла рус кай лі та ра ту рай. Трэба 

зга даць і пра Свят ла ну Алек сі е віч, якую чы та юць 

увесь час. Вы дан ні пра на шы ар на мен ты, вы шы-

ван кі, агу лам бе ла рус кую куль ту ру — гэ та тое, 

на што ёсць по пыт.

Воль га Да ві до віч: — Вар та 

рас ка заць пра «Бе ла рус кую 

мо ву для школь ні каў і сту-

дэн таў», якая не так даў но 

па ба чы ла свет у «Бе ла рус-

кай Эн цык ла пе дыі». Гэ та 

вы дан не, якое бы ло пад рых-

та ва на вы клад чы ка мі Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та. Яно 

вы бу да ва на на асно ве пра гра мы для стар шых 

кла саў і для пер ша га кур са ўні вер сі тэ та. Кні га 

зроб ле на па прын цы пе кла січ най эн цык ла пе дыі — 

ар ты ку лы зме шча ны ў ал фа віт ным па рад ку. Усе 

асноў ныя мо ман ты, якія да ты чац ца вы ву чэн ня 

бе ла рус кай мо вы, там ад люст ра ва ныя. Гэ та 

са праў ды ці ка вае вы дан не для чы тан ня — вы-

клад чы кі пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та вель мі доб-

ра пі шуць. У ім не толь кі пра ві лы і пунк ту а цыя, 

таксама апі са ны ўсе пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца 

ў бе ла рус кай мо ве. На прык лад «акан не» і «якан-

не», ха рак тэр ныя для бе ла рус кай мо вы, сі но ні мы 

і ан то ні мы і мно гае ін шае.

Вы дан не ра зы шло ся вель мі доб ра — у про-

да жы ўжо ня ма. Пра да ло ся гэ так са ма хут ка, як і 

тлу ма чаль ныя слоў ні кі. Та кая спе цы фіч ная лі та-

ра ту ра зна хо дзіць па куп ні ка над звы чай доб ра.

Вар та зга даць і се рыю «Та ям ні цы бе ла рус кай 

мо вы» для ма лод шых школь ні каў. У яе ме жах 

вый шлі кні гі «Зна ё мыя не зна ём цы: лі та ры бе ла-

рус ка га ал фа ві та», «Сло вы-дзед кі і сло вы- дзет-

кі: гіс та рыз мы і неа ла гіз мы» і ін шыя ад мет ныя 

вы дан ні. Усе яны так са ма ака за лі ся над звы чай 

за па тра ба ва ныя.

Ма ла дыя 
і аморф ныя?..

Сяр гей Пе шын: — Бе ла-

рус ка моў нае кні га вы дан не, 

без умоў на, за па тра ба ва нае. 

Маг чы ма, мне ляг чэй гэ та 

сцвяр джаць, бо вы да вец тва 

«Бе ла русь» мае яр ка акрэс-

ле ную куль ту ра ла гіч ную скі-

ра ва насць. Мы вы да ём кні гі 

пе ра важ на па куль ту ры, мас тац-

тве, гіс то рыі Бе ла ру сі. Мож на ска заць, сам Бог 

на ка на ваў, каб бы ла бе ла рус кая мо ва. Вы дан ні 

ра зы хо дзяц ца да во лі доб ра. На ват ма гу па раў-

наць: не каль кі кніг мы ра бі лі па ра лель на, ад на-

ча со ва на рус кай і бе ла рус кай мо вах. На прык лад 

та кім чы нам вы да ва лі вя лі кі аль бом «Бе ла веж-

скае дзі ва». Бе ла рус ка моў ны ва ры янт ра зы шоў-

ся хут чэй, по пыт на яго быў боль шы. У ад ноль-

ка вым афарм лен ні мы вы да ва лі па да рун ка вы 

ва ры янт «Дзі ка га па ля ван ня ка ра ля Ста ха» Ула-

дзі мі ра Ка рат ке ві ча — у ары гі на ле на бе ла рус кай 

мо ве ён, на ту раль на, ідзе лепш. Мы вы да лі і па-

рус ку, бо ёсць та кая за па тра ба ва насць, ці ка віц-

ца ра сій скі чы тач. Вя до ма, част ку кніг пра бе ла-

рус кую куль ту ру мы вы да ём і на рус кай мо ве. 

Але гэ та вы дан ні, ары ен та ва ныя на ту рыс таў, на 

за меж ні каў. Яны вылучаюцца і змес там — мож-

на ска заць, больш па вяр хоў ныя, слу жаць для 

та го, каб па зна ё міць з кра і най. Што да ты чыц ца 

сур' ёз най ін фар ма цыі пра куль ту ру, гіс то рыю, 

яна ідзе па-бе ла рус ку. Так са ма вя лі кая част ка 

кніг ро біц ца ад ра зу на трох мо вах.

Мя не ў жах кі дае, ка лі я рэ гу ляр на чую фра зу, 

што мы жы вём у эпо ху ін тэр нэ ту. Мо жа, хтось ці 

ў ёй жы ве. Мы ж жы вём у эпо ху дзі кун ства: мно-

гія кні гі прос та кра дуць і вы кла да юць у се ці ва. 

Здзіў ляе, што, ка лі па раў ноў ваць з той жа Ра сі яй, 

у ёй вель мі шмат сай таў з сам вы да там — лю дзі 

пі шуць і пуб лі ку юц ца там. З'яў ля ец ца пэў ны па-

пу ляр ны твор, ён ро біц ца рас кру ча ным. На яго 

пад ста ве ства ра юц ца фан фі кі — но выя тэкс ты 

па су све це ін ша га аў та ра. Гэ та з'я ва ад бы ва-

ец ца вель мі ма са ва. З сот ні та кіх са ма дзей ных 

пісь мен ні каў мож на вы явіць ад на го-двух та ле-

на ві тых. Та кім чы нам вы да вец тва мо жа знай сці 

па тэн цый ных твор цаў, якіх мож на рас кру ціць... 

А дзе фан фі кі, на пі са ныя па-бе ла рус ку? Трэ ба на-

пі саць но выя тво ры но вых кі рун каў. Мы пра пус-

ка ем цэ лыя жан ры ў бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Пы тан не пра тое, ці чы та юць лю дзі, не за ле-

жыць ад вы да вец тваў. Ёсць пэў ныя праб ле мы 

з аў та ра мі. Ка лі шчы ра ка заць, уз рост на шых 

аў та раў 50+. Здзіў ляе эпа халь ная аморф насць 

мо ла дзі. Да во дзіц ца шу каць ма ла дых лю дзей, 

якія пра цу юць з су час най лі та ра ту рай. Так, мож-

на ска заць, што ёсць той і той пісьменнікі — але

гэ та адзін кі. У асноў ным жа мы паў та ра ем тыя ж 

проз ві шчы — Ка рат ке віч, Руб леў ская... А ці з'я-

віў ся за год дзя ся так но вых ім ёнаў? Не з'я віў ся. 

І, на жаль, не з'я віц ца.

Я здзіў ля ю ся ад ной рэ чы: там, дзе ў лю дзей 

даў но біз нес, у нас усё яшчэ асвет ніц тва. Да 

на шай лі та ра ту ры па ды ход ад ча соў Ска ры ны 

не змя ніў ся. У тых жа па ля каў, рус кіх сле дам за 

пэў ны мі лі та ра тур ны мі тво ра мі вы хо дзіць про-

ма-пра дук цыя: май кі, куб кі, на ват кам п'ю тар-

ныя гуль ні. Біз нес цяг не за са бой кні гу, кні га 

цяг не за са бой біз нес. Та кі куль тур ны сім бі ёз, 

ка лі адзін від твор час ці пад трым лі вае ін шы від 

твор час ці — і ідзе пэў нае раз віц цё, якое скла дае 

ма са вае раз віц цё.

Мы ж у кні га вы дан ні пра цяг ва ем кла січ ныя 

тра ды цыі. Тое, што ад пра дзе даў спа кон вя коў 

нам за ста ло ся спад чы най, мы ўсё пе ра вы да ём 

і пе ра вы да ём...

Прэ зен та цыя —
гэ та свя та

Воль га Глу хоў ская: — 

Дзе сяць га доў, што я пра цую 

ды рэк та рам «Ака дэмк ні гі», 

спра бую звяр нуц ца да вы-

даў цоў, каб яны ўліч ва лі 

по пыт на шых на вед валь ні-

каў. На жаль, не вель мі 

атрым лі ва ец ца ў нас су пра-

цоў ні чаць, пісь мен ні кі не ўме юць пі саць на за-

мо ву. Сён ня ўсе хо чуць па ба чыць лі та ра ту ру, 

на пі са ную пра су час нае жыц цё. Лю дзям ці ка ва 

чы таць пра тое, што ро біц ца з на мі сён ня. Ёсць 

вы дан ні, якія мы на ват бы лі б га то выя на бы ваць 

па пе рад апла це. Для гэ та га трэ ба, каб кні га 

ста ла па дзе яй, пра ек там. Якім бы цу доў ным ні 

быў аў тар сён ня, яму трэ ба быць ме дый най 

пер со най, здоль ным пры ва біць, за ча піць не чым. 

Ён па ві нен быць вя до мы патэнцыйным 

пакупніком, — гэ та яго пра ца.

Па жа да на, каб аў то граф-се сія су па да ла са 

стар там про да жаў. Кні гар ня пра цуе, ганд ля ры 

пра цу юць. Мес ца для аў то граф-се сіі ар га ні зоў-

ваць не трэ ба — яно ёсць. Рэ кла му даць — не 

скла да на, не та кія вя лі кія гэ та рас хо ды. Зра біць 

вя лі кі пла кат на віт ры ну — мак сі мум 200 руб лёў. 

Рас хо ды не вель мі знач ныя — а кні га ў кні гар ні 

бу дзе прад стаў ле на, і гэ та эфек тыў на. Ка лі ў 

аў та ра, вы да вец тва ёсць жа дан не зра біць аў то-

граф-се сію, мы заў сё ды ідзём на су страч. І на ват 

ка лі мы не пра да дзім 300 кніг, як у не ка то рых вя-

до мых бе ла рус кіх аў та раў, а пра да дзім 20 кніг —

гэ та не так дрэн на. А без пэў ных ме ра пры ем-

стваў яна пра да дзе на не бу дзе.

Але на Хо лад: — У «Цэнт раль най» кні гар ні 

так са ма час ад ча су ад бы ва юц ца аў то граф-се-

сіі. Ад нак не на столь кі пе ры я дыч на, як у «Ака-

дэмк ні зе», бо па мяш кан не кні гар ні не вель мі 

пры ста са ва нае для гэ тай мэ ты. У ёй заў сё ды 

шмат лю дзей, а мес ца для аў то граф-се сіі не 

зу сім да стат ко ва.

Ка лі ў аў та ра пры го жа па стаў ле нае маў лен не, 

ён мо жа доб ра рас па вя даць, усё атрым лі ва ец ца 

вы дат на. Да нас за віт ва юць Ра і са Ба ра ві ко ва, 

Воль га Бат ра ко ва. Ана то ля Бу тэ ві ча так са ма 

пуб лі ка су стра кае над звы чай доб ра. Мяр кую, 

па тэн цый на му па куп ні ку мож на пад рых та ваць 

пэў ныя па да рун кі на прэ зен та цыі — усё па він на 

ад бы вац ца як свя та.

Ары ен та цыя 
на чы та ча

Па вел Су ха ру каў: — На ту раль на, вы даў цы 

па він ны вы ву чыць ры нак, знай сці перс пек тыў на-

га аў та ра і вы даць яго. У нас вель мі ры зы коў ны 

біз нес. Вы дан не мас тац кай лі та ра ту ры, ча со пі-

саў, га зет — гэ та ня прос тая спра ва, ка лі па ды хо-

дзіць да яе як да біз не су, а не як да са цы яль на га 

пра ек та. Гэ та вель мі доў гі пра цэс по шу ку аў та ра, 

яго рас крут кі, рас паў сюдж ван ня праз роз ніч ныя 

пунк ты (про даж праз ін тэр нэт — уво гу ле асоб ная 

раз мо ва). Боль шасць на шых кніг рэа лі зу ец ца не 

юры дыч ным асо бам (біб лі я тэ кам), перш за ўсё 

мы па він ны ары ен та вац ца на прос та га чы та ча, 

які руб лём га ла суе за тое ці ін шае вы дан не, за 

та го ці ін ша га аў та ра. Та му вы ве ра ная ме то ды-

ка, мар ке тын га выя ха ды — гэ та най перш на ша 

за да ча.

Воль га Да ві до віч: — Трэ ба зна хо дзіць ці ка выя 

тэ мы для кніг. А на якой мо ве яны бу дуць на пі са ны — 

спра ва дру гая — га лоў нае, пра што на пі са на. 

Зда ра ец ца, што ёсць ці ка выя і аў та ры, і тэ мы, 

ад нак яны на нас ні як не вы хо дзяць, за ста юц ца 

за чы не ны мі ў сва ім све це. Па да ец ца, ма ла кніг 

вы хо дзіць па края знаў стве — яны час та з'яў ля-

юц ца ў пры ват ных вы да вец твах, ад нак да дзяр-

жаў ных па куль не да хо дзяць (праў да, на вя лі кія 

на кла ды ў гэ тай тэ ме не вар та раз ліч ваць).

Воль га Глу хоў ская: — Трэ ба раз ва ру шыць 

ма ла дое па ка лен не аў та раў. Вар та да ваць ім 

гран ты — каб яны па спра ба ва лі ад чуць, што 

та кое са праўд ная лі та ра ту ра.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

АСВЕТНІЦТВА 
ЦІ БІЗНЕС?

«А дзе фан фі кі, на пі са ныя па-бе ла рус ку? 
Трэ ба на пі саць но выя тво ры но вых 
кі рун каў. Мы пра пус ка ем цэ лыя жан ры 
ў бе ла рус кай лі та ра ту ры».

«Сён ня ўсе хо чуць па ба чыць лі та ра ту ру, 
на пі са ную ў тым лі ку пра су час нае 
жыц цё. Лю дзям ці ка ва чы таць пра тое, 
што ро біц ца з на мі сён ня». 

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

МО ВА, 
ЗРА ЗУ МЕ ЛАЯ 

ЎСІМ
...Гэ та мо ва 

ўза е ма дзе ян ня, 
па ва гі 

і парт нёр ства
Шы ро кае ко ла ўдзель-

ні каў са бра ла ме ра пры-

ем ства, пры мер ка ва нае 

да Дня род най мо вы і 

25-год дзя Кан сты ту цыі 

Бе ла ру сі. На за пра шэн-

не МЗС і На цы я наль най 

біб лі я тэ кі пра чы таць 

уры вак Асноў на га за-

ко на сва ёй кра і ны на 

род най мо ве, ад гук ну-

лі ся прад стаў ні кі дып-

ла ма тыч на га кор пу са, 

акрэ ды та ва ныя ў Бе-

ла ру сі, між на род ных 

ар га ні за цый, чле ны 

На цы я наль най ка мі сіі 

па спра вах ЮНЕС КА. 

Ся род гас цей над звы-

чай ныя і паў на моц ныя 

па слы, па ста ян ны ка-

ар ды на тар ААН, па сол 

ЕС у Бе ла ру сі, са вет ні-

кі па соль стваў, кі раў ні кі 

ад дзя лен няў і ча со выя 

па ве ра ныя.

Рас па чаў ме ра пры ем ства 

мі ністр за меж ных спраў 

на шай кра і ны Ула дзі мір 

МА КЕЙ, за чы таў шы прэ ам-

бу лу бе ла рус кай Кан сты ту-

цыі, пры ня тай 15 са ка ві ка 

1994 го да.

— Род ная мо ва — гэ та 

шко ла зда быц ця па ва гі да 

са мо га ся бе, да сва ёй гіс-

то рыі і куль ту ры, а так са ма, 

перш за ўсё, да дру гіх лю-

дзей і іх асаб лі вас цяў, — 

звяр нуў ся Ула дзі мір Ма кей 

да пры сут ных. — Моў ная 

раз на стай насць з'яў ля ец-

ца на шым са мым вя лі кім 

шан цам да па бу до вы ста-

біль най бу ду чы ні. Яе пры-

знан не не толь кі за бяс печ-

ва ец ца ра зу мен нем лю бой 

куль ту ры, але і ад кры вае 

маг чы мас ці для дыя ло гу, 

не аб ход на га для эфек тыў-

на га між на род на га су пра-

цоў ніц тва.

Пад крэс лі ва ю чы асаб лі-

вую су вязь род най мо вы і 

Асноў на га за ко на кра і ны, 

сё ле та МЗС вы ра шыў свят-

ка ваць дзве па дзеі ра зам. 

Ме на ві та ў 17 ар ты ку ле Кан-

сты ту цыі Бе ла ру сі за ма ца-

ва на, што бе ла рус кая мо ва 

з'яў ля ец ца дзяр жаў най.

— Кан сты ту цыя Бе ла ру-

сі ўваб ра ла ў ся бе пе ра ем-

насць і во пыт шмат вя ко ва га 

гіс та рыч на га шля ху кра і ны і 

аба пі ра ец ца на не ад' ем нае 

пра ва бе ла рус ка га на ро да 

мець сваю дзяр жаў насць. 

Яна га ран туе кож на му гра-

ма дзя ні ну пра вы, не аб ход-

ныя для ста ран най пра цы, 

да стой на га жыц ця, гар ма-

ніч на га раз віц ця асо бы, і іх 

рэа лі за цыю, — пад крэс ліў 

кі раў нік МЗС.

Акра мя 25-год дзя Кан-

сты ту цыі Бе ла ру сі ме ра пры-

ем ства ад бы ло ся і з на го ды 

20-га юбі лею аб вя шчэн ня 

ЮНЕС КА 21 лю та га Днём 

род най мо вы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


