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Дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь пры мае ўдзел 

у 25-й Мас коў скай кніж най 

вы стаў цы-кір ма шы ў Пе кі не. 

Пра тое, як вы гля да юць 

бе ла рус кія кні га вы даў цы на 

фо не су свет ных зда быт каў 

у вы да вец кай спра ве, 

па лі гра фіі, наш ка рэс пан дэнт 

за даў не каль кі пы тан няў 

кі раў ні ку дэ ле га цыі — 

на мес ні ку мі ніст ра 

ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Іга ру БУ ЗОЎ СКА МУ.

— Ігар Іва на віч, на коль кі прад-

стаў ні чай з'яў ля ец ца экс па зі цыя 

на шай кра і ны на аў та ры тэт ным 

кніж ным фо ру ме ў Кі таі?

— Бе ла русь прад стаў ля юць вя-

ду чыя дзяр жаў ныя вы да вец твы кра і -

ны — «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя

імя Пет ру ся Броў кі», «Мас тац кая 

лі та ра ту ра», «На род ная асве та», 

«Па чат ко вая шко ла». У скла дзе дэ-

ле га цыі — кі раў ні кі «Бел кні гі», па-

лі граф кам бі на та імя Яку ба Ко ла са, 

сіс тэ мы «Са юз друк», рэ дак цыі са-

ма га ты раж на га дзі ця ча га ча со пі са 

кра і ны «Вя сёл ка». І ўсе пры еха лі ў 

Кі тай са сва і мі іні цы я ты ва мі, пра па-

но ва мі, пра ек та мі да пе ра моў з ты мі 

ці ін шы мі кі тай скі мі вы да вец тва мі, 

кні га ганд лё вы мі ар га ні за цы я мі. 

Без умоў на, мы пры вез лі най леп-

шыя кні гі ўсіх вы да вец тваў кра і ны. 

Най перш — тыя вы дан ні, што пе ра-

маг лі ў ай чын ным кон кур се «Мас-

тац тва кні гі», у кон кур се ся род кра ін 

Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 

«Мас тац тва кні гі».

— Да рэ чы, не каль кі слоў пра 

тое, што ўжо зроб ле на ў Бе ла ру сі 

ў ме жах бе ла рус ка-кі тай скіх кні га-

вы да вец кіх іні цы я тыў...

— Мне пры ем на бы ло вы сту паць 

і на ад крыц ці стэн да, і з ін тэр в'ю для 

роз ных мас-ме дыя Кі тая і ін шых кра-

ін. У Бе ла ру сі лі та раль на за апош нія 

пяць-сем га доў вы да дзе на больш за

паў сот ню кніг на кі тай скую тэ ма ты ку — 

як на бе ла рус кай і рус кай мо вах, 

так і на кі тай скай і бе ла рус кай ад-

на ча со ва. Шы ро кі спектр мас тац кай 

лі та ра ту ры Кі тая вы да дзе ны «Аду ка-

цы яй і вы ха ван нем» (гэ та і кні гі но вых 

пе ра кла даў на рус кую мо ву кі тай скіх 

кла сі каў — Лі Бо, Ду Фу. Пе ра кла ды 

здзейс не ны, між ін шым, у Бе ла ру сі, 

Мін ску), Вы да вец кім до мам «Звяз-

да» (ад лік се рыі кніг «Свет лыя зна-

кі. Паэ ты Кі тая» ўжо ідзе на дру гі 

дзя ся так вы дан няў. І гэ та не ўсе кі-

тай скія кніж ныя іні цы я ты вы «Звяз-

ды»), «Мас тац кай лі та ра ту рай» (гэ та 

і бе ла рус ка моў ны эн цык ла пе дыч ны 

да вед нік па Кі таі — пра ект, рэа лі за-

ва ны су мес на з кі тай скім бо кам, з 

пры цяг нен нем срод каў з КНР), «Бе-

ла рус кай на ву кай» (кні гі па эт на гра-

фіі, фальк ло ры — на дзвюх мо вах)... 

Вель мі шмат кніг вы да лі ас пі ран ты, 

на ву коў цы з Кі тая, якія аба ра ня юць 

свае ды сер та цыі ў Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі му зы кі, Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це куль ту ры 

і мас тац тваў, Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це (гэ та — ма на гра-

фіі, пры све ча ныя тэ ат ру, вы яў лен ча-

му мас тац тву, ха рэа гра фіі, му зы цы, 

жур на ліс ты цы, роз ным пы тан ням 

куль ту ра ло гіі). Асоб ная біб лі я тэч ка 

кніг — ра бо ты, пры све ча ныя дып ла-

ма тыч ным ад но сі нам, кні гі пуб лі цыс-

ты кі пра су час ны Кі тай, су час ны стан 

бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін. У гэ тым 

пла не шмат зроб ле на Рэс пуб лі кан-

скім ін сты ту там кі та яз наў ства імя 

Кан фу цыя Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та. Тэ ма ты ка лі та ра ту ры 

па шы ра ец ца. Гэ та му спры яе і вы-

дан не бе ла рус ка га гра мад ска-пуб-

лі цыс тыч на га ча со пі са «Бе ла русь» 

на кі тай скай мо ве.

— На коль кі да стат ко ва да га во-

раў, па гад нен няў у га лі не кні га-

вы да вец кай дзей нас ці па між Бе-

ла рус сю і Кі та ем?

— У час вы стаў кі мы на га да лі кі-

тай ска му бо ку пра іс ну ю чы па між 

на шы мі кра і на мі «Ме ма ран дум аб 

су пра цоў ніц тве па між на шым Мі-

ніс тэр ствам ін фар ма цыі і Га лоў ным 

дзяр жаў ным упраў лен нем па спра-

вах прэ сы, вы да вец тваў, ра дыё вя-

шчан ня, кі не ма та гра фіі і тэ ле ба чан ня 

КНР». У ме жах гэ та га ме ма ран ду ма, 

які быў пад пі са ны ў Мін ску ў лю тым 

2015 го да, іс нуе і «Пра ект пе ра кла ду 

і пуб лі ка цыі кла січ ных лі та ра тур ных 

тво раў на 2015—2020 га ды». За раз, 

між ін шым, вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» рас па ча ло рэа лі за цыю 

шы ро ка га пра ек та па прад стаў лен ні 

ў Бе ла ру сі кніг пра куль ту ру Кі тая. 

Мяр ку ец ца, што бу дуць вы да дзе ны 

ча ты ры грун тоў ныя збор ні кі. Пра ект 

рэа лі зоў ва ец ца з удзе лам кі тай скіх 

ін вес ты цый. Ды рэк тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь Ба-

дак пад час вы стаў кі ўдак лад няе 

фар мат пра цы над гэ тай се ры яй, 

вы бу доў вае ўжо так тыч ныя ра шэн-

ні. Стра тэ гія ж вы зна ча на пад час ра-

ней шых пе ра моў.

У сё лет нім ве рас ні ў ад ной з мін-

скіх кні гар няў бу дуць ад кры ты кі тай-

скія па лі цы. Гэ тай спра вай апя ку-

ец ца «Бел кні га». Так што з'я віц ца 

ў Мін ску і мес ца, дзе мож на бу дзе 

не толь кі азна ё міц ца з апош ні мі кі-

тай скі мі кніж ны мі на він ка мі, але і 

на быць іх. І гэ тая спра ва за бяс пе-

ча на кі тай скай ін вес ты цый най пад-

трым кай.

— Як шмат на вед валь ні каў па-

ды хо дзіць да стэн да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь?

— До сыць мно гія ці ка вяц ца і кні-

га мі, і, ад па вед на, на шай кра і най. 

Ві да воч на, што кі тай цы доб ра ве-

да юць Бе ла русь, час та згад ва юць 

ві зі ты Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі ў Кі тай. Пры хо-

дзіць шмат кі тай цаў, якія ў роз ны 

час па бы ва лі ў Бе ла ру сі. На на шым 

стэн дзе прад стаў ле на шмат гра-

мад ска-па лі тыч най лі та ра ту ры, 

вы дан няў, якія рас каз ва юць пра 

Бе ла русь, ад люст роў ва юць на шу 

дзяр жаў ную сім во лі ку, па каз ва юць 

ту рыс тыч ныя ад мет нас ці роз ных 

ку точ каў кра і ны.

У час пе ра моў з ар га ні за та ра мі 

вы стаў кі і кі раў ніц твам Га лоў на га 

дзяр жаў на га ўпраў лен ня па спра вах 

прэ сы, вы да вец тваў, ра дыё вя шчан-

ня, кі не ма та гра фіі і тэ ле ба чан ня 

КНР да сяг ну та па пя рэд няя да моў-

 ле насць аб тым, што Рэс пуб лі ка 

Бе ла русь бу дзе Га на ро вым гос цем 

на ступ най, 26-й, Пе кін скай кніж най 

вы стаў кі-кір ма шу. На ша кра і на ста-

не га лоў ным экс па нен там на та кім 

аў та ры тэт ным фо ру ме кніж ні каў 

све ту ў ста лі цы Пад ня бес най. Гэ-

та вя лі кая ад каз насць для ўсіх нас. 

Але — і цу доў ная маг чы масць па ка-

заць Бе ла русь кніж ную, ства рыць 

но вую пля цоў ку для па шы рэн ня ве-

дан ня пра Рэс пуб лі ку Бе ла русь, пра 

наш агуль на дзяр жаў ны па тэн цы ял 

у роз ных га лі нах. Ад ным сло вам, 

бу дзем рых та вац ца да гэ тай па дзеі. 

А на вы стаў цы ў гэ тыя дні пра доў-

жым вес ці ста сун кі, пра доў жым 

роз ныя пе ра мо вы. Да рэ чы, шмат 

якія з іні цы я тыў ма юць пад му рак 

зно сін ра ней шых. Вось у Дру гім Пе-

кін скім уні вер сі тэ це за меж ных моў 

пра цуе Цэнтр куль ту ры Бе ла ру сі. 

Шмат ру піц ца над яго ўплы ва мі на 

сту дэн таў, вы клад чы каў док тар фі-

ла ла гіч ных на вук спа да ры ня Чжан 

Ху эй цінь, якая ня даў на бы ла ад зна-

ча на па дзя кай мі ніст ра ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Спа дзя ём ся, 

што дзя ку ю чы су пра цоў ніц тву і з 

уні вер сі тэ там, і з цэнт рам на на ступ-

ны год шы рэй шай ста не пра гра ма 

на ша га вы ста вач на га ві зі ту.

— Вы ста вач ная пля цоў ка — 

заў сёд ная маг чы масць для ста-

сун каў з роз ны мі кра і на мі...

— Так. І мы за гэ тыя дні па спе лі 

пра вес ці ці ка выя пе ра мо вы з аў та ры-

тэт ным ар га ні за та рам вы да вец кай 

спра вы ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі Але-

гам Зі ма ры ным, з Ан джэ ем Кас пер-

скім з Поль шчы, ін шы мі кні га вы даў-

ца мі і кнігараспаўсюджвальнікамі. 

Вяр нуў шы ся да до му, пра ана лі зу ем 

роз ныя най бо лей важ кія пра па но-

вы. І спа дзя ю ся, што шмат што з 

іх вы не сем ка рыс на га. За ўваж ная 

та кая ака ліч насць: ня гле дзя чы на 

сён няш нія маг чы мас ці ін тэр нэт-зно-

сін, зно сін у са цы яль ных сет ках, ма-

ла рас паў сюдж ва ец ца ін фар ма цыі, 

рэ кла мы пра зроб ле нае, пра маг чы-

мас ці. Вось шмат хто з кі тай ска га 

бо ку быў ура жа ны ўзроў нем бе ла-

рус кай кніж най гра фі кі, іс ну ю ча га 

афарм лен ня бе ла рус кай кні гі. Да-

мо ві лі ся, што на ла дзім у гэ тым пла-

не ста сун кі. Сён ня вар та раз ві ваць 

ін тэ гра цый ныя пра ек ты, су мес на, 

су поль на кні гі вар та вы пус каць. Тэх-

на ла гіч ныя маг чы мас ці для гэ та га 

ёсць. Над гэ тым перш-на перш і бу-

дзем пра ца ваць.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

Пе кін — Мінск.

Ігар БУ ЗОЎ СКІ:

«БЕ ЛА РУС КІЯ КНІЖ НІ КІ 
ГОД НА ВЫ ГЛЯ ДА ЮЦЬ У ПЕ КІ НЕ...»

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

КІ РУН КІ 
ВЫ ЗНА ЧА НЫ

Аба вяз кі па між прэм' ер-мі ніст рам, яго на мес ні ка мі 
і кі раў ні ком Апа ра ту Саў мі на раз мер ка ва ныя, 

па ве дам ляе Бел ТА.
Прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС ажыц цяў ляе кі раў ніц тва 

не па срэд на дзей нас цю Са ве та Мі ніст раў. Ён ку ры руе 

пы тан ні ўнут ра ных спраў, за меж ных спраў, аба ро ны, 

бюд жэ ту, фі нан саў, дзяр жаў най бяс пе кі, юс ты цыі, МУС, 

МЗС (акра мя пы тан няў знеш не эка на міч най дзей нас ці), 

мі ніс тэр ствы аба ро ны, су вя зі і ін фар ма ты за цыі, фі нан-

саў (у част цы пы тан няў вы ка нан ня рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту), юс ты цыі (акра мя пы тан няў Дэ парт амен та 

па ар хі вах і спра ва вод стве), КДБ, Дзярж па гран ка мі тэт, 

абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам, Апа рат Са ве та 

Мі ніст раў.

Сяр гей Ру мас за бяс печ вае агуль нае кі ра ван не і кант роль за 

ін вес ты цый най дзей нас цю, вы ка нан нем най важ ней шых па ра-

мет раў пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі, 

вы ка нан нем рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. Ка ар ды нуе пы тан ні 

ўза е ма дзе ян ня з На цы я наль ным схо дам, Кан сты ту цый ным 

су дом, Вяр хоў ным су дом, Дзяр жаў ным сак ра та ры я там Са ве та 

бяс пе кі, Ге не раль най пра ку ра ту рай, На цы я наль ным бан кам, 

След чым ка мі тэ там.

Пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр ТУР ЧЫН 

ад каз вае за ка ар ды на цыю і кант роль за знеш не эка на міч най 

дзей нас цю рэс пуб лі кан скіх дзярж ор га наў і ін шых ар га ні за-

цый, пад па рад ка ва ных ура ду, для за бес пя чэн ня вы ка нан ня 

най важ ней шых па ра мет раў пра гно зу са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця кра і ны па экс пар це та ва раў і па слуг, саль да 

знеш ня га ганд лю та ва ра мі і па слу га мі. Аляк сандр Тур чын 

ку ры руе пы тан ні эка но мі кі, пад атко вай і гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты кі, знеш не эка на міч най дзей нас ці, ла гіс ты кі, фі нан са ва га 

за бес пя чэн ня ін вес ты цый най дзей най сці і ацэн кі эфек тыў нас-

ці ін вес ты цый ных пра ек таў, дзяр жаў ных зна каў, каш тоў ных 

ме та лаў, стра ха вой дзей нас ці, каш тоў ных па пер, ма ё мас ных 

ад но сін (уклю ча ю чы кі ра ван не, рас па ра джэн не, пры ва ты за-

цыю, ацэн ку і ўлік ма ё мас ці, што зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці 

Бе ла ру сі), прад пры маль ніц тва, ганд лю, па слуг на сель ніц тву, 

мыт най спра вы, між на род ных фі нан са вых і эка на міч ных ар-

га ні за цый, сва бод ных эка на міч ных зон. Так са ма ён ку ры руе 

пы тан ні раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір КУ ХА РАЎ ад каз-

вае за пы тан ні раз віц ця бу даў ні ча га комп лек су, транс пар ту 

і ка му ні ка цый, жыл лё вай і ка му наль най гас па дар кі, над звы-

чай ных сі ту а цый.

Ві цэ-прэм' ер Ігар ЛЯ ШЭН КА ку ры руе пы тан ні раз віц ця 

пра мыс ло вас ці, у тым лі ку аба рон ных га лін, энер ге тыч на га 

комп лек су, энер га эфек тыў нас ці, якас ці і кан ку рэн та здоль нас ці 

пра дук цыі пра мыс ло вас ці, стан дар ты за цыі, збо ру, пе ра пра-

цоў кі ло му і ад хо даў чор ных і ка ля ро вых ме та лаў, на ву ко вай, 

на ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най дзей нас ці, ін тэ ле кту аль най 

улас нас ці, ім парт аза мя шчэн ня, фар мі ра ван ня ба лан су па ліў-

на-энер ге тыч ных рэ сур саў Са юз най дзяр жа вы.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА ажыц цяў-

ляе рэа лі за цыю паў на моц тваў прад стаў ні ка ад Бе ла ру сі ў Са-

ве це Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі, па пы тан нях дзей нас ці 

Бе ла ру сі ў рам ках Са юз най дзяр жа вы, Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за, на цы я наль на га ка ар ды на та ра Бе ла ру сі па пы тан нях 

СНД. Ігар Пет ры шэн ка ку ры руе пы тан ні са цы яль на-куль тур най 

сфе ры, аду ка цыі, ахо вы зда роўя, спор ту, дру ку, азда раў лен ня і 

са на тор на-ку рорт на га ля чэн ня на сель ніц тва, уклю ча ю чы азда-

раў лен не дзя цей за мя жой, гу ма ні тар най дзей нас ці, са цы яль най 

аба ро ны, ар хі ваў і спра ва вод ства. Ён бу дзе зай мац ца ка ар ды-

на цы яй ра бо ты кі раў ніц тва ўра да з на сель ніц твам.

Ві цэ-прэм' ер Мі ха іл РУ СЫ ку ры руе пы тан ні раз віц ця аг-

ра пра мыс ло ва га комп лек су, вы твор час ці і пе ра пра цоў кі сель-

ска гас па дар чай пра дук цыі, хар чо вых рэ сур саў, ляс ной гас па-

дар кі, пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 

мі не раль на-сы ра він най ба зы, гід ра ме тэа ра ло гіі.

У за леж нас ці ад на прам каў, якія яны ку ры ру юць, за ві-

цэ-прэм' е ра мі за ма ца ва ны ад па вед ныя мі ніс тэр ствы і ін шыя 

дзярж ор га ны



Умоўныя абазначэнні:
  — намалочана збожжа, тысяч тон;

  — ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

  — сабрана збожжавых 
             і зернебабовых культур, 

       у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

5125,4

26,4

96,4

924,8

29

98,8
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98,3
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741,2
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96,3

Магілёўская 
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