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У апош нія 

дні ра бо ты 

ХХVІ Мін скай 

між на род най 

кніж най 

вы стаў кі бы лі 

пад ве дзе ны вы ні кі 

рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су 

«Мас тац тва кні гі». 

За га лоў ныя 

ўзна га ро ды 

ў 14 на мі на цы ях 

па зма га лі ся 

158 вы дан няў 

ад 40 уста ноў. 

У вы ні ку 

га лоў ны прыз — 

у на мі на цыі 

«Тры умф» — атры маў 

«Вя лі кі гіс та рыч ны 

ат лас Бе ла ру сі», 

вы пу шча ны ў 4-х та мах 

«Бел кар та гра фі яй» 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па ма ё мас ці. І гэ та 

на го да для го на ру.

Пра ца над «Ат ла сам» вя-

ла ся на пра ця гу не каль кіх 

дзе ся ці год дзяў. Ву чо ныя, кар-

то гра фы, ар хі віс ты су мес на 

збі ра лі роз ныя ўні каль ныя 
кар ты, якія ў вы ні ку тра пі лі 
пад вок лад ку шмат том ні ка. 
У вы дан не ўклю ча ны кар-
ты асоб ных рэ гі ё наў, пла ны 
га ра доў, схе мы ва ен ных су-
тык нен няў. Зме шча на там і 
буй на маш таб ная Ге не раль-

ная кар та, рэ пра дук цыі ста-

ра даў ніх кар таў. Та кім чы нам, 

ат лас яск ра ва па каз вае нам 
па кру час ты лёс на шай кра і ны 
і яе жы ха роў ва ўсе эпо хі.

Пе ра мож цы бы лі вы зна-
ча ны і ў ін шых, так са ма важ-
ных і га на ро вых на мі на цы-
ях. Вы да вец кі дом «Звяз-
да» пры зна ны най леп шым 
у на мі на цыі «Эў ры ка», дзе 
вы зна ча лі са мыя доб ра 

аздоб ле ныя на ву ко выя і на-

ву ко ва-па пу ляр ныя вы дан ні. 

Пе ра мож цам вый шла кні га 

«У рыт ме імк лі вых га доў... 

На ры сы гіс то рыі кам са мо ла 

Бе ла ру сі». Се рыя «100 вер-

шаў» вы да вец тва «Мас тац-

кая лі та ра ту ра» ад зна ча на 

ў на мі на цыі «Сця жын ка мі 

род на га краю», пры мер-

ка ва най да Го да ма лой ра-

дзі мы. Пе ра мож цам стаў 

збор нік «Зям ля баць коў 

свя тая». Дып ло мам пер шай 

сту пе ні ў гэ тай на мі на цыі ад-

зна ча ны аль бом Ула дзі сла ва 

Цы дзі ка «Ба чу Бе ла русь та-

кой. І аm sееіng Bеlаrus lіkе 

thаt», які па ба чыў свет у Вы-

да вец кім до ме «Звяз да».

Га на ро вы знак-сім вал 

«За ла ты фа лі янт» і дып лом 

пе ра мож цы ў на мі на цыі «Літ-

фар мат» пры су джа ны вы да-

вец тву «Мас тац кая лі та ра ту-

ра» за кні гу Але ся Ра за на ва 

«Та кая і гэ та кі: та ла куе з 

ма лан кай дождж». Кні гі для 

са мых ма лень кіх чы та чоў бы-

лі прад стаў ле ны ў на мі на цыі 

«Ра зам з кні гай мы рас-

цём». Тут пе ра мож цам абра-

нае вы дан не «За ла тая шарс-

цін ка, срэб ра ная па ву цін ка» 

вы да вец тва «Ме ды ял».

У на мі на цыі «За ла тыя 

скры жа лі» вы зна ча лі най-

леп шыя да ве дач ныя і эн цык-

ла пе дыч ныя вы дан ні. Цал кам 

за ка на мер на, што пе ра мож-

цам тут ака за ла ся вы да вец-

тва «Бе ла рус кая Эн цык ла-

пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» за 

пад рых тоў ку і вы дан не пер са-

наль най трох том най эн цык ла-

пе дыі «Ян ка Ку па ла».

«За ўклад у за ха ван не ду-

хоў най спад чы ны» — пе ра-

мо гу ў на мі на цыі з та кой наз-

вай атры ма ла пра ца су пра цоў-

ні каў На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі «Пер шы Бук вар: 

фак сі міль нае ўзнаў лен не: 

да 400-год дзя вы дан ня». Гэ-

та пры го жа аздоб ле ныя тры 

кні гі ў па да рун ка вай скрын цы. 

У на мі на цыі «Ду-

хоў насць» дып-

лом пе ра мож цы 

ўру ча ны вы да вец-

тву «Бе ла рус кая 

на ву ка» за кні гу 

Воль гі Ла ба чэў-

скай «Мас тац тва 

дзе ля сла вы Бо-

жай: са ла мя ныя 
іка на стас ныя ва-
ро ты і цар коў на-
куль та выя прад-
ме ты».

У на мі на цыі 
«Арт-кні га» бы лі прад стаў-
ле ны най леп шыя вы дан ні 
па вы яў лен чым мас тац тве, 
фак сі міль ныя, рэ прынт ныя, 
біб лі яг ра фіч ныя. Най леп-
шым тут ста ла вы дан не 
Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў — «Ве-

ліч і сла ва Ма гі лёў шчы ны. 

Сла ва Бе ла ру сі і Ра сіі» 

Іга ра Мар за лю ка. Фо-

та аль бом «Бе ла русь. 

Па слан не све ту» вы-

да вец тва «Бел оваг руп» 

стаў най леп шым у на мі-

на цыі «Фо та по гляд».

У спе цы яль най на мі-

на цыі «Са друж насць» — 

су мес ных вы да вец кіх пра-

ек таў най леп шай пры зна-

на кні га На тал лі Іг на цен кі 

«Як транс парт да па мог 

сяб рам Маск ву спаз-

наць» («Бел оваг руп», 

Мінск і «МП-прес са», 

Маск ва). У спе цы яль най 

на мі на цыі «У люс тэр ку 

ча су» дып лом пе ра мож-

цы пры су джа ны вы дан ню 

«Паш то выя мар кі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. 2017» вы да вец ка-

га цэнт ра «Мар ка» РУП «Бел-

пош та». «Пад руч ні кам но ва-

га ста год дзя» ста ла кні га вы-

да вец тва «Авер сэв» «Бук вар 

для да школь ні каў».

Для най леп шых ілюст ра-

та раў, фа то гра фаў і ды зай-

не раў пра ду гле джа на агуль-

ная на мі на цыя пад наз вай 

«Май стэр ства». Та кім чы-

нам, най леп шым ілюст ра та-

рам пры зна ны Вя ча слаў Ва-

лы нец за кні гу «Каз кі для га-

рэз» вы да вец тва «Хар вест». 

най леп шы фа то граф — Мі-

хась Ра ма нюк за ўнё сак у 

бе ла рус кую на цы я наль ную 

мас тац кую фо та куль ту ру. 

Най леп шы ды зай нер — Мі-

хал Анем па дыс таў за ідэю, 

аў тар скую кан цэп цыю, тэкст 

і мас тац ка-гра фіч нае вы ка-

нан не вы дан ня «Ко лер Бе ла-

ру сі». Мі ха ла Анем па дыс та ва 

ўжо год як ня ма з на мі — гэ та 

па смя рот нае пры знан не за-

слуг та ле на ві та га твор цы — 

уз на га ро ду атрым лі ва ла яго 

жон ка Але на Да шке віч.

Стар шы ня жу ры на цы-

я наль на га кон кур су «Мас-

тац тва кні гі» рэк тар Бе ла-

рус кай дзяр жаў най ака-

дэ міі мас тац тваў Мі хась 

БА РАЗ НА ад зна чае:

— Ча сам мя не за пыт ва-

юць, чым гэты кон курс ад-

роз ні ва ец ца ад па пя рэд ня-

га? Ад ка жу, што сён няш ні 

кон курс уні каль ны. Не ўсё 

зо ла та блі шчыць і не ўсё та-

кім вы гля дае. Маг чы ма, ка лі 

мы гля дзім на па лі цу кніг-пе-

ра мож цаў, то бяз меж ны та-

лент вы даў цоў, лі та ра та раў, 

мас та коў, ды зай не раў ба-

чыц ца да во лі сціп лым. Але, 

па вер це, як ні ко лі ці ка выя кні-

гі ў гэ тым се зо не. Яшчэ ад на 

ад мет насць у тым, што ад на-

ві лі ся і ак ту а лі за ва лі ся мно гія 

проз ві шчы, якія 

з'яў ля юц ца стаў-

па мі бе ла рус ка га 

мас тац тва кні гі. 

На ват не вя ліч кая 

кні жы ца, на якой 

на дру ка ва на мі-

лая, утуль ная, 

ка мер ная пра ца 

Ар ка дзя Аста по ві-

ча, так са ма ста ла 

ак ту аль най і су-

час най для мно-

гіх бе ла ру саў. Мы 

ба чым гра фіч ныя 

тво ры Ар ле на Каш ку рэ ві ча, 

Ва сі ля Ша ран го ві ча, Мі ха ла 

Анем па дыс та ва. Бе ла рус-

кая куль ту ра заў сё ды злу-

ча ла тра ды цыі і су час насць, 

экс пе ры мент. І аку рат сё ле та 

ўда ло ся ўсё гэ та спа лу чыць 

над звы чай вы дат на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

КНІ ГА ЯК МАС ТАЦ ТВА

а рас каз пра яго жыц цё не мас тац кая вы дум ка, а глы бо-

кае да сле да ван не, за сна ва нае на фак тах і свед чан нях 

су час ні каў, то та кая кні га бу дзе ці ка вай для шы ро кай 

аў ды то рыі.

— А ці ёсць у нас сён ня тыя асо бы, пер са на ліі, пра якіх 

вар та пі саць у кні гах? Тая лі та ра ту ра, што ста іць на бач ным 

мес цы ў кні гар нях і біб лі я тэ ках — яе чы та юць? — па ці ка-

віў ся ў вы даў цоў і аў та раў Ігар Бу зоў скі.

Ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман 

МА ТУЛЬ СКІ за ўва жыў, што агі та ваць ка гось ці чы таць — 

спра ва ня ўдзяч ная, але трэ ба даць ча ла ве ку мак сі маль на 

шы ро кі вы бар, чым, улас на ка жу чы, біб лі я тэ кі і зай ма юц-

ца. «Але вель мі прык ра ўсве дам ляць, што кні га пе ра тва-

ры ла ся ў та вар — умоў на ка жу чы, кні гу ацэнь ва юць, як 

тую ж цаг лі ну. Каб гэ та га па збег чы, трэ ба пе ра гле дзець 

ме ха нізм, па якім кні гі трап ля юць у біб лі я тэ кі — не на рын-

ка вых пад ста вах, а ней кім ін шым чы нам, як са цы яль на 

знач ны пра ект. Асаб лі ва важ на, каб та кія кні гі без пе ра-

шкод трап ля лі да ма ла до га па ка лен ня, якое, улас на, яны 

фар мі ру юць — да дзя цей і пад лет каў. Мы, са свай го бо ку, 

пра во дзім і га то выя даць зрэз по пы ту, што сён ня най больш 

ах вот на чы та юць».

Пісь мен ні ца, кан ды дат гіс та рыч ных на вук На тал ля 

ГО ЛУ БЕ ВА пе ра сце раг ла ад праз мер на ад воль на га абы-

хо джан ня з гіс та рыч ны мі асо ба мі, якіх у па го ні за рэй тын-

гам і чы тац кай ці ка вас цю аў та ры вы ры ва юць з кан тэкс ту, 

іг на ру ю чы рэ аль ныя фак ты, і пе ра мя шча юць у ін шую эпо ху, 

фан та зі ру юць, «а як маг ло б быць». «Хо чац ца ад на віць 

праў дзі вую гіс то рыю, якой яна бы ла на са мрэч, без на гня-

тан ня і без пры ўкрас — у пры ват нас ці, з гэ тай мэ тай ра зам 

з «Бе ла рус кай эн цык ла пе ды яй імя Пет ру ся Броў кі» мы 

вы пус ці лі кні гу «Кі рыл Ма зу раў. Аб чым маў чаў час», якая 

рас каз вае пра па дзеі не так даў но мі ну ла га ХХ ста год дзя, 

не ства ра ю чы фэн тэ зі з удзе лам зна ка мі тых асоб, а за хоў-

ва ю чы сваю гіс та рыч ную па мяць».

Ды рэк тар зга да на га вы да вец тва Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ 

да даў, што ў куль ту ра ла гіч ным і ду хоў ным раз віц ці гра мад-

ства ёсць на ступ ная праб ле ма: прад стаў ні кі ста рэй ша га 

па ка лен ня рас лі яшчэ ў са вец кі час, у ін шай кра і не, і вы хоў-

ва лі ся ў пэў ным ма раль на-этыч ным кі рун ку, умоў на ка жу чы, 

бу даў ні ка ка му ніз му. Але ў 90-я га ды ра зам з па лі тыч ным і 

эка на міч ным кры зі сам ад быў ся і ду хоў ны, і тая паст ка па-

глы ну ла цэ лае па ка лен не, якое вы рас ла з уста ноў кай «Якая 

ма раль? Чыс та кан крэ ты ка», а та му ця пер губ ля ец ца, як, у 

якім кі рун ку вы хоў ваць ужо сва іх дзя цей. «У нас ёсць асо бы, 

на якіх вар та ары ен та вац ца — так, у свой час мы вы да лі 

для да дат ко ва га чы тан ня школь ні каў 12 кніг пра асвет ні каў 

Бе ла ру сі, кніж ныя се рыі «Ма лень кі пра фе сар», «Са мыя-са-

мыя»... На мой по гляд, у гра мад стве трэ ба вяр таць па ва гу 

да Яе вя лі кас ці Кні гі, бо ча ла век, які чы тае, — гэ та ду ма ю чы 

ча ла век, ён не толь кі больш аду ка ва ны, куль тур ны, але ў 

рэш це рэшт і больш па тры я тыч ны».

* * *
Шмат га ва ры лі пад час круг ла га ста ла і пра па пу ля ры-

за цыю чы тан ня — як на дзяр жаў ным уз роў ні (пры кла дам, 

епіс кап Юрый КА СА БУЦ КІ пра па на ваў за пус ціць праз СМІ 

маш таб ную са цы яль ную рэ кла му доб рай кні гі), так і праз 

шко лу, а так са ма на ўзроў ні кож най сям'і.

Кі раў нік Ін сты ту та лі та ра ту раз наў ства імя Ян кі Ку-

па лы Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, док тар фі ла ла гіч ных 

на вук пра фе сар Іван СА ВЕР ЧАН КА ад зна чыў, што ў на-

шых шко лах вель мі доб ра на ла джа на вы кла дан не рус кай 

лі та ра ту ры — на ват з Усе ра сій ска га кон кур су вы клад чы каў 

рус кай лі та ра ту ры ме на ві та на шы на стаў ні кі пры вез лі 1-е 

мес ца, — але мож на яшчэ ўдас ка на ліць і зра біць больш су-

час ны мі пад руч ні кі і хрэс та ма тыі. Для гэ та га, на яго дум ку, 

трэ ба зра біць так, каб усе све жыя вы дан ні кніг ра сій скіх і бе-

ла рус кіх пісь мен ні каў як ма га хут чэй трап ля лі ў На цы я наль-

ны ін сты тут аду ка цыі і яго спе цы я ліс ты маг лі б вы ву чаць іх 

і рэ ка мен да ваць уклю чыць най леп шыя тво ры ў школь ную 

пра гра му, а дзе ці атрым лі ва лі до ступ да вы дат ных узо раў 

якас най мас тац кай лі та ра ту ры.

На дум ку стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі-

ка лая ЧАР ГІН ЦА, каб быць ці ка вым сва ім чы та чам, су-

час ны аў тар му сіць ра зу мець сваю ро лю ў гра мад стве: 

пі саць глы бо ка, доб ра, да ход лі ва і зра зу ме ла, але пры гэ-

тым скі роў ваць ува гу аў ды то рыі на гла баль ныя праб ле мы 

све ту — па гро зу вай ны і тэ ра рызм, го лад, дэ фі цыт ва ды і 

г. д. «Пра гэ та га ва ры лі ўсе ўдзель ні кі сё лет ня га сім по зі у ма 

лі та ра та раў, — пад крэс ліў ён, — што пісь мен ні кі па він ны 

да па ма гаць ча ла ве ку стаць больш спа гад лі вым, вы со ка ма-

раль ным... Але на ват та ле на ві тым пісь мен ні кам, а іх сён ня 

мно га, па трэб ная да па мо га з тым, каб іх ідэі знай шлі вод гук 

у мо ла дзі — маг чы ма, вар та бы ло б зла дзіць на тэ ле ба чан ні 

су стрэ чы пісь мен ні каў з чы та ча мі ў фар ма це «адзін су праць 

усіх», і ня хай там ідуць са мыя га ра чыя спрэч кі — у спрэч ках 

і на ра джа ец ца іс ці на».

«Да дам рэп лі ку з пунк ту гле джан ня баць коў, — за ўва-

жы ла вя ду чая куль тур ных тэ ле пра грам на «Бе ла русь 3» 

Ган на ПАН ЦЯ ЛЕ Е ВА, — мно гія на шы дзе ці не чы та юць 

на огул, яны ў леп шым вы пад ку гля дзяць філь мы па вод ле 

тво раў, а зна чыць, не ўме юць пі саць са чы нен ні, не ўспры ма-

юць вя лі кі аб' ём лі та ра ту ры на да лей у ін сты ту це... Па чы наць 

трэ ба з сям'і, з та го, каб баць кі збі ра лі ся мей ную біб лі я тэ ку 

і пра па ноў ва лі кні гі з яе дзе цям...»

З гэ тай адоз вай па га дзі лі ся ўсе ўдзель ні кі су стрэ чы — 

на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар Бу зоў скі ад зна чыў, што 

па доб ныя су стрэ чы трэ ба ла дзіць час цей, бо сён ня іх ві да-

воч на не ха пае, а Міт ра па літ Па вел да даў, што да ўдзе лу ў 

аб мер ка ван нях не аб ход на аба вяз ко ва пры цяг ваць баць коў 

і пе да го гаў: «Перш чым за няц ца дзець мі, трэ ба за няц ца 

да рос лы мі і да нес ці да іх за кла по ча насць: ку ды мы ідзём, 

што нас ча кае?»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

МА РАЛЬ У Мін ску аб мер ка ва лі ро лю лі та ра ту ры 
ў куль тур ным і ду хоў ным раз віц ці гра мад ства

«Сё ле та вы стаў ка ста ла 

рэ корд най як па коль кас ці 

пра ве дзе ных у ме жах фо-

ру му ме ра пры ем стваў, так 

і па коль кас ці на вед валь ні-

каў — больш чым 61 ты ся ча 

ча ла век, і прад стаў ні коў кра-

ін-удзель ніц, іх 37, пры чым 

упер шы ню прад ста ві лі свае 

асоб ныя стэн ды Азер бай-

джан, Укра і на, Ка зах стан, 

Із ра іль, Поль шча, Грэ цыя 

і Кі тай. У ра бо це ММКВК 

узяў удзел 441 экс па нент, 

з іх 164 за меж ныя», — рэ-

зю ма ваў стар шы ня Са ве та 

кніж ных вы ста вак і кір ма-

шоў, што ла дзяц ца ў дзяр-

жа вах — удзель ні цах СНД, 

ге не раль ны ды рэк тар вы-

да вец ка га і кні га ганд лё ва-

га ТАА «Мак бел» Дзміт рый 

МА КА РАЎ. Дып ло мы ар га ні-

за та раў атры ма лі, да рэ чы, 

вы да вец тва «Авер сэв» — за 

най леп шую тэ ма тыч ную экс-

па зі цыю, а так са ма Па лі гра-

фіч ны кам бі нат імя Яку ба 

Ко ла са.

На мес нік мі ніст ра ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар 

БУ ЗОЎ СКІ ад зна чыў, што 

ме жы вы ста вач на га па віль-

ё на ўжо ві да воч на ста лі 

цес ныя для та ко га маш таб-

на га фо ру му, а та му цал кам 

пра віль на, што ён пра хо дзіў 

сё ле та на роз ных пля цоў-

ках: «Усе гэ тыя твор чыя 

су стрэ чы, на сы ча ныя і ці ка-

выя дыс ку сіі, я спа дзя ю ся, 

па слу жаць та му, каб на ша 

на ступ ная вы стаў ка бы ла 

яшчэ больш маш таб най і 

на поў не най раз на стай ны мі 

ме ра пры ем ства мі».

ХХVІ Мін ская між на род-

ная кніж ная вы стаў ка-кір-

маш ста ла част кай гіс то рыі, 

але мы ча ка ем ста рых і но-

вых удзель ні каў праз год, і 

не за леж на ад та го, хто пры-

е дзе пер шы, а хто двац цаць 

сё мы раз, у Мін ску гас цям 

заўж ды ра ды і з за да валь-

нен нем пры муць но вых аў-

та раў, вы даў цоў і но выя доб-

рыя кні гі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА 

і Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.


