
— Лі лія Ста ні сла ваў на, дзяр жаў ны ста тус свя та 
пісь мен ства свед чыць аб тым, што пісь мен ні кам, 
жур на ліс там, вы даў цам — усім, хто мае да чы-
нен не да дру ка ва на га сло ва, на да ец ца на леж ная 
ўва га і пад трым ка ме на ві та на дзяр жаў ным уз-
роў ні. Але не менш важ ная пад трым ка для тых, 
хто пі ша і вы дае, — за па тра ба ва насць у чы та чоў. 

На дум ку Мі ніст ра ін фар ма цыі, мы па-ра ней ша му 
за ста ём ся на цы яй, якая чы тае?

— Не су мнен на. Вы звяр ну лі ўва гу, што ў боль-
шас ці сва ёй ро бяць лю дзі — і ма ла дыя, і больш 
ста ла га ўзрос ту — у гра мад скім транс пар це? Яны 
чы та юць! Кні гі, ча со пі сы, га зе ты, элект рон ныя 
кні гі, тэкс ты на эк ра нах план шэ таў і смарт фо-
наў… Кні га, пе ры ё ды ка для нас па-ра ней ша му 
за ста ец ца кры ні цай ве даў, на тхнен ня, доб ра га 
ад па чын ку. Як свед чан не за па тра ба ва нас ці на-
пі са на га, на дру ка ва на га сло ва — і мас тац ка га, 
і на ву ко ва га, і пуб лі цыс тыч на га, — ліч бы, якія 
мож на пры во дзіць сён ня з го на рам. У на шай кра-
і не дзей ні чае ка ля 400 вы да вец тваў, вы хо дзіць 
у свет 1570 пе ры я дыч ных вы дан няў (711 га зет, 
859 ча со пі саў, бю ле тэ няў, ка та ло гаў і аль ма на-
хаў). Толь кі за мі ну лы год у вы да вец твах роз ных 
фор маў улас нас ці вый шла звыш 11 ты сяч най-
мен няў кніж най пра дук цыі агуль ным ты ра жом 
31,5 міль ё на эк зэмп ля раў… І тое, што ў Бе ла ру сі 
ад бу дзец ца XXІ Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства 
са праў ды свед чыць пра вя лі кі кло пат дзяр жа вы, 
пра ду хоў на-ма раль нае раз віц цё гра мад-
ства.
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ЗНАЙ СЦІ ШЛЯХ ДА ЧЫ ТА ЧА
Свя та бе ла рус ка га пісь мен ства, якое што год пра хо дзіць у на шай 
кра і не ўжо на пра ця гу больш як двац ца ці га доў, не страч вае 
сва ёй ак ту аль нас ці, па-ра ней ша му за ста ец ца вы дат най 
маг чы мас цю для тых, хто мае да чы нен не да дру ка ва на га сло ва, 
і для чы та чоў па зна ё міц ца, па дзя ліц ца ўра жан ня мі і на тхнен нем. 
Што год з'яў ля юц ца но выя ім ёны, пе ры я дыч ныя вы дан ні і кні гі, 
дый чы та чоў у іх не мен шае. Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства — 
та му яск ра вае свед чан не. Аб тым, што да па ма гае за хоў ваць 
бе ла ру сам тра ды цыі чы тан ня, як дру ка ва ным вы дан ням 
вы жыць у ста год дзе най ноў шых тэх на ло гій і кан ку рэн цыі, — 
на ша пе рад свя точ ная гу тар ка з Мі ніст рам ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
Лі лі яй АНА НІЧ.

Удзель ні кам і гас цям 
ура чыс тас цяў 

Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства 

Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з Днём 

бе ла рус ка га пісь мен ства, які сё-
ле та пра во дзіц ца ў ста ра жыт ным 
го ра дзе За слаўе.

За га ды свай го іс на ван ня свя та 
за ня ло па чэс нае мес ца ў шэ ра гу 
най важ ней шых па дзей куль тур-
на га жыц ця на шай кра і ны і яск-
ра ва на гад вае пра не аб ход насць 
бе раж лі ва га за ха ван ня ду хоў най 
спад чы ны Бе ла ру сі.

Ад ча соў Еў фра сін ні По лац кай 
і Кі ры лы Ту раў ска га кні га заў сё ды 
бы ла для бе ла ру саў жы ва твор най 
кры ні цай, на дзей ным пад мур кам 
на цы я наль на га раз віц ця. Лі та ра-
ту ра вы хоў ва ла ў лю дзях леп шыя 
якас ці, аказ ва ла вя лі кі, а ча сам і 
вы зна чаль ны ўплыў на фар мі ра-
ван не іх све та по гля ду.

Сён ня бе ла рус кая дзяр жа ва 
ак тыў на пад трым лі вае на цы я-
наль ную ін фар ма цый ную пра-
сто ру, ай чын нае кні га вы дан не ў 
мэ тах кан са лі да цыі гра мад ства, 
сцвяр джэн ня вы со кіх ма раль ных 
каш тоў нас цяў і ідэа лаў.

Шчы ра жа даю ўсім удзель ні-
кам і гас цям свя та моц на га зда-
роўя, даб ра бы ту, но вых твор чых 
і пра цоў ных да сяг нен няў.
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