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І ГРА МАД СКА-ПАЛІТЫЧ НЫ ЧА СОПІС



НАВУКОВЫЯ   ПУБЛІКАЦЫІ

Рэспубліка	Беларусь	—	краіна	з	традыцыйна	высокай	кніжнай	культурай.	У	
ёй	 захоўваюць	 і	шануюць	 кнігу.	Кніжная	 вытворчасць	 з’яўляецца	 дзяржаўным	
прыярытэтам	 і	 адным	 з	 найважнейшых	 складнікаў	 нацыянальных	 інтарэсаў	
Рэспублікі	Беларусь.	

Кнігавыдавецкая	справа	і	кнігараспаўсюджанне	можна	лічыць	гарантам	раз-
віцця	кожнай	краіны.	Яны	напрамую	ўдзельнічаюць	у	забеспячэнні	эканамічнага	
росквіту,	прыбытку	і	росту	працоўных	месцаў.	Гэта	звязана	з	тым,	што	развіццё	
кнігавытворчасці	 вызначае	 эфектыўнасць	 эканамічнага	 развіцця	 і	 з’яўляецца	
наглядным	паказчыкам	канкурэнтаздольнасці	дзяржавы.	Больш	за	тое,	ад	гэтага	
залежыць	індэкс	развіцця	чалавечага	патэнцыялу,	бо	кніжная	прадукцыя	прэзен-
туе	дасягненні	аховы	здароўя,	адукацыі	і	культуры,	спорту	і	іншых	сфер	жыцця- 
дзейнасці.	Такая	тэндэнцыя	прасочваецца	ва	ўсіх	развітых	краінах	свету.

У	ІТ-эпоху	ўвага	да	праблем	кнігавыдання	не	паслабляецца,	а	набірае	новыя	
абароты.	Назіраюцца	яўныя	тэндэнцыі,	з	аднаго	боку,	да	захаванасці	нацыяналь-
най	кнігі	 ў	матэрыяльным	выглядзе,	 а	 з	 другога	—	да	 імклівай	 экспансіі	 элек-
тронных	выданняў.	

Кніжная	вытворчасць	Рэспублікі	Беларусь	характарызуецца	разнастайнасцю	
прадукцыі	 і	 дынамічным	развіццём	 тэхналогій,	што	 выкарыстоўваюцца	 для	 яе	
вытворчасці.	За	гады	суверэнітэту	яны	істотна	змяніліся.	ІТ	адкрылі	новыя	маг-
чымасці	выпуску	друкаванай	прадукцыі.	Гэта	прывяло	да	кардынальнай	перабу-
довы	вытворчага	працэсу	паліграфічнага	прадпрыемства,	а	да	работнікаў	і	спе-
цыялістаў	сталі	прад’яўляцца	асаблівыя	патрабаванні	ў	 асваенні	новай	тэхнікі.	
Структурныя	змены	галіны	дыктуюць	патрэбу	ў	выпрацоўкі	разнастайных	ведаў.	
Традыцыйная	вытворчасць,	заснаваная	на	падзеле	працы,	знікае.	Тэкст,	ілюстра-
цыі,	графіка,	а	зараз	ужо	і	гук,	і	дынамічныя	выявы	пераважна	аб’ядноўваюцца	ў	
мультымедыйным	вобразе.

Электронныя	выданні	складаюць	істотную	канкурэнцыю	кнізе	 і	дынамічна	
развіваюцца	ў	Рэспубліцы	Беларусь.	Колькасць	іх	павялічваецца	хуткімі	тэмпамі.	
Няспынна	ўдасканальваецца	якасць	такой	прадукцыі.	У	сувязі	з	гэтым	нарастае	
інтэграцыя	 паліграфічнай	 прадукцыі	 з	 электроннымі	 сродкамі,	 што	 прыносіць	
безумоўныя	практычныя	выгады.

Алічбоўванне	 забяспечвае	 захаванасць	 унікальнай	 кніжнай	 прадукцыі,	
напрыклад,	 пісьмовых	 помнікаў	 старажытнасці;	 дазваляе	 ствараць	 электрон-
ныя	базы	дадзеных	пры	дакладнай	навігацыі	ў	іх.	Аптымальныя	шляхі	пошуку	
забяспечваюць	імгненнае	знаходжанне	матэрыялаў,	іх	фрагментаў.

Высокай	 спажывецкай	 каштоўнасцю	валодаюць	дзіцячыя	 і	 вучэбныя	 элек-
тронныя	выданні.	Яны	павялічваюць	цікавасць	дзяцей	да	вывучанага	матэрыялу	
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і	забяспечваюць	магчымасць	выкарыстання	новых,	больш	эфектыўных,	тэхнало-
гій	не	 толькі	 выхавання,	 але	 і	 ўцягнення	дзяцей	у	працэс	навучання	ў	 інтэрак-
тыўнай	форме.	Аналагічныя	методыкі	ўжо	апрабаваны	ў	шматлікіх	краінах	свету	
і	на	практыцы	даказалі	сваю	эфектыўнасць.	Яскравым	прыкладам	выкарыстання	
гэтых	 методык	 можа	 служыць	 укараненне	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь	 тэхналогіі	
дапоўненай	 рэальнасці.	 Гэта	 тэхналогія	 дазваляе	 пашырыць	 функцыянальныя	
магчымасці	друкаванага	выдання,	а	менавіта	дапоўніць	статычныя	выявы	(фатаг- 
рафіі,	малюнкі)	відэафрагментамі,	якія	можна	праглядаць	з	дапамогай	смартфона	
ці	планшэта.	

Тэхналогія	дапоўненай	рэальнасці	рэалізоўвалася	ў	 выданнях:	«Рюкзачок»,	
«Рюкзачок.	Весёлый	зоопарк»,	«Рюкзачок.	Мир	путешествий»	 і	«Юный	техник	
и	изобретатель»,	а	таксама	ў	штогадовых	выданнях	«Беларусь	—	наша	Радзіма.	
Падарунак	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 А.	 Р.	 Лукашэнкі	 першакласніку»	 (з	
2017	г.)	 і	«Я	—	грамадзянін	Рэспублікі	Беларусь»	(з	2018	г.).	Распрацоўка	элек-
тронных	 адукацыйных	 рэсурсаў	 з’яўляецца	 адным	 з	 прыярытэтных	 кірункаў	
праграмы	інфарматызацыі	адукацыі	ў	Рэспубліцы	Беларусь.	

Электронныя	 вучэбныя	 дапаможнікі	 маюць	 дадатковыя	 магчымасці,	 такія	
як:	адаптацыя	элементаў	зместу	і	карыстальніцкага	інтэрфейсу	пад	індывідуаль-
ныя	 запатрабаванні	 навучэнца	 і	 да	 яго	 бягучага	 ўзроўню	 ведаў;	 выкарыстанне	
дадатковых	 сродкаў	 уздзеяння	 на	 вучня	 (мультымедыйных	 кампанентаў,	 пера-
дусім	—	 анімацыйных	 мадэляў,	 відэафрагментаў).	 Сваім	 чытачам	 і	 карысталь-
нікам	выдавецтва	прапануе	магутны	і	зручны	механізм	навігацыі;	развіты	пошу-
кавы	механізм	непасрэдна	ў	электронным	падручніку	ў	сукупнасці	з	пашыраным	
пошукам	 у	 знешніх	 адукацыйных	 рэсурсах.	 У	 такіх	 інтэграваных	 выданнях	
знаходзяць	 месца	 інтэрактыўныя	 тэсты	 па	 праверцы	 пройдзенага	 матэрыялу,	
якія	 могуць	 утрымліваць	 інтэлектуальную	 настройку	 для	 вызначэння	 прабелаў	
у	ведах	 і	далейшую	канцэнтрацыю	на	тэсціраванні	выяўленых	раней	прабелаў;	
элементы	 штучнага	 інтэлекту,	 уключаючы	 сродкі	 агучвання	 вучэбных	 тэкстаў,	
каментарыяў	да	графічных	і	мультымедыйных	аб’ектаў.

Айчынныя	выдавецтвы	паспяхова	адаптуюцца	да	сучасных	мэдыятэхналогій.	
У	практыку	ўведзены	выпуск	літаратуры	па	камп’ютарных	 і	сеткавых	тэхнало-
гіях.	Актыўна	 выкарыстоўваецца	 глабальная	 сетка	 для	маркетынгу	 і	 распаўсю- 
джання	літаратуры.	

У	будучыні	паўсюднае	распаўсюджанне	мультымедыйных	тэхналогій	і	інтэн-
сіўнае	 развіццё	 камерцыі	 ў	 электроннай	 сферы	 стане	 своеасаблівым	 абмежа-
вальнікам	 канкурэнтаздольнасці	 і	 рэгулятарам	 выжывальнасці	 прадпрыемстваў	
друку,	 арыентаваных	на	масавага	 спажыўца.	Як	 ужо	паказвае	практыка,	 паспя-
ховымі	стануць	тыя,	хто	аператыўна	і	своечасова	ўвёў	у	кнігавыдавецкую	справу	
электронныя	 спосабы	 камерцыі	 і	 абслугоўвання	 (у	 прыватнасці,	 электронную	
падпіску).	Выдавецтвы,	у	якіх	няма	сваёй	апаратнай	і	праграмнай	мультымедый-
най	базы,	не	могуць	быць	канкурэнтаздольнымі,	бо	ім	складана	атрымаць	заказ,	
а	іх	прадукцыя	састарэе	раней,	чым	дойдзе	да	спажывецкага	рынку.	Гэта	агульны	
клопат	дзяржавы	і	грамадства.

У	Рэспубліцы	Беларусь	вытворчасць	як	электронных	выданняў,	так	і	друкава-
най	прадукцыі	ўсё	больш	інтэгруецца	ў	адну	прастору	медыявытворчасці,	адбы-
ваецца	заканамерны	працэс	канвергенцыі		друкаваных	і	электронных	выданняў.

Новыя	павевы	ў	зборы,	апрацоўцы	і	распаўсюджанні	інфармацыі	не	маглі	не	
паўплываць	на	дзейнасць	выдавецтва,	навідавоку	структурныя,	кіраўніцкія,	рэгу-
ляцыйныя	і	эканамічныя	змены.	

Па-першае,	 падчас	 рыначных	 пераўтварэнняў	 змянілася	 структура	 выда-
вецтваў,	 што	 запатрабавала	 пераасэнсавання	 як	 ацэнкі	 канкурэнтаздольнасці	
друкаванай	 прадукцыі,	 так	 і	 метадаў	 тэхналогіі	 і	 арганізацыі	 яе	 вытворчасці,	
што	 прывяло	 да	 канвергентнасці	 прадпрыемстваў.	 Прыкладам	 структурных	
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пераўтварэнняў	 можа	 служыць	 паспяховая	 трансфармацыя	 рэдакцыі	 часопіса	
ці	 іншага	 сродку	 масавай	 інфармацыі	 ў	 выдавецкае	 прадпрыемства.	 Так,	 РУП	
«Выдавецтва	“Адукацыя	і	выхаванне”»	было	заснавана	на	базе	рэдакцыі	часопіса	
«Адукацыя	 і	выхаванне»	са	статусам	юрыдычнай	асобы.	Сёння	прадпрыемства	
выпускае	шырокі	асартымент	сацыяльна	значнай	літаратуры,	уключаючы	вучэб-
ную	 і	вучэбна-метадычную	літаратуру	для	агульнаадукацыйных	школ,	сярэдніх	
спецыяльных	 навучальных	 устаноў	 і	 ВНУ,	 дашкольных	 устаноў,	 музычных	
навучальных	 інстытуцый	 усіх	 тыпаў,	 а	 таксама	 навукова-папулярную,	 даведач-
ную,	 спецыялізаваную	медычную,	мастацкую	 і	 дзіцячую	літаратуру	 ў	 цвёрдых	
пераплётах	 і	 мяккіх	 вокладках.	 Звычайная	 рэдакцыя	 часопіса	 эвалюцыянавала	
ў	шматпрофільную	выдавецкую	 	арганізацыю,	што	ажыццяўляе	выпуск	кніг	на	
беларускай	і	рускай	мовах.	Выконваючы	дзяржаўныя	заказы	на	выданне	вучэбнай	
і	 вучэбна-метадычнай	 літаратуры,	 падтрымліваючы	 айчынныя	 конкурсы	 пра-
фесійнага	майстэрства,	«Адукацыя	i	выхаванне»	актыўна	ўдзельнічае	ў	рэаліза-
цыі	адукацыйнай	палітыкі	Міністэрства	адукацыі	Рэспублікі	Беларусь.

Па-другое,	 значныя	 змены	 эканамічнага	механізму	 кіравання	 ў	 выдавецкай	
справе	 прывялі	 да	 змены	 кіраўніцкіх	 функцый	 прадпрыемства.	 Сёння	 адным	 з	
прыярытэтных	напрамкаў	змены	кіравання	айчынным	кнігавыданнем	з’яўляецца	
выпрацоўка	тэарэтычных	і	метадалагічных	палажэнняў	менеджменту.	Гэта	перш	
за	ўсё	паляпшэнне	арганізацыйнай	структуры	прадпрыемства,	унутрыфірмовага	
планавання,	 маркетынгавай	 дзейнасці,	 сучаснай	 арганізацыі	 кантролю,	 уліку	 і	
аналізу	вытворчай	дзейнасці.

Па-трэцяе,	інфармацыйная	палітыка,	якая	праводзіцца	Рэспублікай	Беларусь,	
скіраваная	на	найбольш	поўнае	задавальненне	патрэб	грамадства	ў	праўдзівай	і	
агульнадаступнай	 інфармацыі,	 падмацавана	 эфектыўным	 механізмам	 дзяржаў-
нага	рэгулявання	эканомікі	кнігавыдавецкага	комплексу.	Гэта	дазволіла	выявіць	
неэфектыўныя	шляхі	развіцця	і	распрацаваць	навукова	абгрунтаваныя	рэкаменда-
цыі,	адэкватныя	як	сусветным	тэндэнцыям,	так	і	нацыянальным	інтарэсам	краі-
ны.	Дзяржаўнае	рэгуляванне	ў	галіне	кніжнай	вытворчасці	дазволіла	дасягнуць	
устойлівага,	эканамічна	рэнтабельнага	яе	функцыянавання.	Па	шэрагу	паказчы-
каў,	 што	 характарызуюць	 кнігавыданне,	 Рэспубліка	 Беларусь	 уваходзіць	 у	 лік	
вядучых	дзяржаў	свету.	

Па-чацвёртае,	 з	 мэтай	 эфектыўнага	 выкарыстання	 патэнцыялу	 айчыннага	
кнігавыдання	па	эканамічным	развіцці,	задавальнення	патрэб	насельніцтва,	а	так-
сама	галін	народнай	гаспадаркі	ў	літаратуры	ў	нашай	краіне	выпрацаваны	меры,	
скіраваныя	 на	 дасягненне	 высокай	 эфектыўнасці	 дзейнасці	 выдавецка-палі-
графічнага	 комплексу.	 Яны	 адпавядаюць	шматлікім	 двухбаковым	міжурадавым	
пагадненням,	якія	складаюць	базу	агульнаеўрапейскага	 і	агульнасусветнага	кні-
гавыдавецкага	працэсу,	а	таксама	афіляваны	шматлікія	канвенцыі	і	міжнародныя	
пагадненні	ў	галіне	кнігавыдання.

У	адпаведнасці	з	сусветнымі	тэндэнцыямі	і	з	мэтай	паспяховага	кіравання	ў	
сістэме	 кніжнай	 вытворчасці	 шырокае	 выкарыстанне	 знаходзяць	 аптымальныя	
падыходы	 ў	 ацэнцы	 рэсурсаў	 і	 IT-сістэмы,	 развіваюцца	 інтэнсіўныя	 тэхналогіі	
кнігавыдання,	ажыццяўляецца	маніторынг	рынкаў,	укараняюцца	экалагічна	бяс-
печныя	 матэрыялы,	 энерга-	 і	 рэсурсазберагальныя	 тэхналогіі	 ў	 паліграфічнай	
прамысловасці,	уведзена	сертыфікацыя.	

Арганічнае	 ўваходжанне	 беларускага	 кнігавыдання	 ў	 сусветную	 суполь- 
насць,	распрацоўка	крытэрыяў	і	паказчыкаў	паспяховага	кіравання	ў	гэтай	галіне	
дазволілі	ўзмацніць	эканамічныя,	культуралагічныя,	сацыяльныя	функцыі	кнігі,	
захаваць	яе	жанравую	 і	тэматычную	разнастайнасць,	адаптавацца	да	зменлівых	
эканамічных	умоў.	

У	 Рэспубліцы	 Беларусь	 надаецца	 вялікая	 ўвага	 захаванню	 культурнай	
спадчыны	 кнігі,	 праводзяцца	 мэтанакіраваныя	 імпрэзы	 па	 выяўленні	 і	 ахове	
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пісьмовых	аб’ектаў,	што	ўяўляюць	духоўную	каштоўнасць,	а	таксама	па	зборы,	
апрацоўцы	і	распаўсюджанні	інфармацыі	пра	іх.	Цікавай	ініцыятывай	у	гэтым	
напрамку	 з’явілася	 выданне	 аднаго	 верша	 Янкі	 Купалы	 «“А	 хто	 там	 iдзе?”	
на	 мовах	 свету»	 УП	 «Выдавецтва	 “Беларуская	 Энцыклапедыя	 імя	 Петруся	
Броўкі”»	(зараз	«Беларусь»).	Кніга	стала	інтэрнацыянальнай	і	з’яднала	пісьмен-
нікаў,	перакладчыкаў	і	ўлюбёных	у	беларускую	паэзію	людзей	з	розных	канты-
нентаў.	Адкрывае	кнігу	факсіміле	верша	«А	хто	там	iдзе?»,	якое	знаходзіцца	ў	
Дзяржаўным	літаратурным	музеі	Янкі	Купалы.	У	анталогіі	аднаго	верша	«Янка	
Купала.	«А	хто	там	iдзе?»	на	мовах	свету»	змешчаны	дзясяткі	карцін	беларускіх	
мастакоў,	якія	адлюстроўваюць	жыццё	і	творчасць	народнага	паэта.	У	выданні	
прадстаўлены	працы	Васіля	Шаранговіча,	Аляксандра	Воўкава,	Міхала	Савіц-
кага,	Івана	Ахрэмчыка.	

Верш	Янкі	Купалы	«А	хто	там	 iдзе?» 	адразу	пасля	публікацыі	пачаў	пера-
кладацца	на	розныя	мовы.	У	ліку	першых	былі	ўкраінцы,	літоўцы,	рускія,	чэхі,	
палякі.	Да	пачатку	1970-х	гадоў	налічвалася	ўжо	каля	дваццаці	моў,	на	якіх	гучаў	
верш	беларускага	песняра.	Пасля	з’явіліся	пераклады	на	англійскую,	армянскую,	
грузінскую,	казахскую,	кітайскую,	таджыкскую,	французскую,	эстонскую	мовы.	
Пазней	 далучыліся	 майстры	 перакладу	 на	 мовы	 азербайджанскую,	 арабскую,	
балгарскую,	грэчаскую,	іспанскую,	італьянскую,	карэйскую,	нарвежскую,	нямец-
кую,	партугальскую,	румынскую,	турэцкую,	хіндзі,	японскую	і	шэраг	 іншых.	У	
выданні	разам	з	арыгіналам	верш	Купалы	прадстаўлены	на	100	мовах.	З’явіліся	
пераклады	на	 албанскую,	басконскую,	 іўрыт,	 курдскую,	ненецкую,	персідскую,	
славацкую,	 шведскую	 мовы.	 Місія	 выдання	—	 данесці	 да	 сваіх	 суайчыннікаў	
сугучнасць	думак	беларусаў	з	уяўленнямі	іншых	этнасаў.

Узорным	 вынікам	 карпатлівай	 працы	 з’явілася	 падрыхтаваная	 ў	 год	 свят-
кавання	 500-годдзя	 беларускага	 і	 ўсходнеславянскага	 друкарства	 персанальная	
энцыклапедыя	«Францыск	Скарына»,	у	якой	пададзена	жыццё	і	творчасць	усход-
неславянскага	 першадрукара,	 асветніка	 Францыска	 Скарыны.	 У	 энцыклапедыі	
раскрываецца	шматгранны	жыццёвы	і	творчы	шлях	Ф.	Скарыны,	аналізуюцца	ўсе	
яго	кнігі,	іх	змест,	умовы	падрыхтоўкі	і	мастацкае	афармленне,	распавядаецца	пра	
краіны	і	гарады,	з	якімі	быў	звязаны	беларускі	асветнік,	даюцца	біяграфіі	людзей,	
з	якімі	Ф.	Скарына	камунікаваў	пры	жыцці	ці	якія	паўплывалі	на	яго	кнігавыда-
вецкую	дзейнасць,	а	таксама	паслядоўнікаў	першадрукара	ў	выдавецкай	справе.	
Раскрываецца	 вобраз	Ф.	Скарыны	ў	беларускім	кіна-	 і	 тэатральным	мастацтве,	
жывапісу,	літаратуры.

Такім	чынам,	 у	Рэспубліцы	Беларусь	праблемы	кнігавыдання	 вырашаюцца	
ў	комплексе,	 сістэмна:	 з	 эканамічных,	сацыяльных	 і	культуралагічных	пазіцый.	
Гэта	 прывяло	 да	 1)	 шматмэтавага	 кнігавыдання	 са	 стабільным	 прыбыткам,	 2)	
аптымізацыі	структуры	кнігавыдання	з	улікам	бягучых	і	перспектыўных	тэндэн-
цый	 змен	 рынку	 і	 попыту	 на	 кнігу,	 3)	 павышэння	 эфектыўнасці	 і	 ўстойлівасці	
паліграфічных	прадпрыемстваў,	4)	вытворчасці	кнігі	пры	захаванні	тэматычнай	
разнастайнасці,	яе	сацыяльных	функцый,	5)	выкарыстання	інавацыйных	матэры-
ялаў,	абсталявання	і	тэхналогій,	6)	мэтанакіраванай	падрыхтоўцы	і	перападрых-
тоўцы	кадраў.

Даследаванне	шляхоў	станаўлення	 і	развіцця	выдавецкай	сістэмы	сучаснай	
Беларусі	 дазваляе	 выявіць	 і	 абгрунтаваць	 фактары,	 дзякуючы	 якім	 яна	 даволі	
хутка	пераадолела	пераходны	перыяд	ад	адміністрацыйна-каманднага	да	рынач-
нага	спосабу	вядзення	спраў	і	на	гэтым	шляху	ўжо	да	2000	г.	выйшла	на	рэкорд-
ныя	 паказчыкі	 па	 ліку	 выданняў,	 якія	 выпускаюцца	 ў	 свет,	 значна	 перавысіла	
самы	высокі	ўзровень,	дасягнуты	калі-небудзь	у	гісторыі	беларускага	кнігавыдан-
ня.	Сярод	фактараў,	якія	найбольш	паспрыялі	кардынальным	зменам	у	кніжнай	
справе	краіны,	варта	ў	першую	чаргу	назваць	дэмакратызацыю	рэдакцыйна-выда-
вецкага	працэсу	на	падставе	сталай	прававой	базы	—	Закона	Рэспублікі	Беларусь	
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«Пра	выдавецкую	справу	ў	Рэспубліцы	Беларусь»	і	шэрагу	іншых	заканадаўчых	
актаў.	Дэмакратызацыя	выдавецкай	справы	дазволіла	ў	вельмі	кароткія	тэрміны	
стварыць	 сотні	 выдавецтваў	 новага	 тыпу,	 якія	 здолелі	 наладзіць	 выпуск	 кніг	 і	
брашур	у	адпаведнасці	 з	рэальным	плацёжаздольным	попытам	розных	пластоў	
грамадства,	асобных	сацыяльных	груп	і	нават	асобных	грамадзян.	

Да	ліку	асноўных	фактараў,	што	ляжаць	у	аснове	станаўлення	і	фарміравання	
сучаснай	выдавецкай	сістэмы	ў	краіне,	адносіцца	пераход	да	рыначных	адносін,	
калі	да	выдаўца	прад’яўляюцца	асобыя	патрабаванні	—	выпускаць	не	толькі	тое,	
што	ён	умее	ці	хоча,	але	і	то,	што	патрэбна	чытачу,	што	будзе	набыта	і	дазволіць	
звесці	 да	мінімуму	фінансавыя	рызыкі	—	непазбежныя	 спадарожнікі	 прадпры-
мальніцкай	дзейнасці.	Пабудаваная	на	гэтым	выдавецкая	дзейнасць	прывяла	да	
значнага	 распаўсюджання	 тэматычных	 дыяпазонаў,	 да	 ўзбагачэння	 айчыннай	 і	
сусветнай	культуры	новымі	літаратурнымі	і	выдавецкімі	шэдэўрамі.

Вырашэнню	 дзяржаўных	 задач	 спрыяў	 і	 такі	 сістэмастваральны	 фактар,	
як	усё	большае	выкарыстанне	ў	выдавецкай	практыцы	новых	 інфармацыйных	
тэхналогій.	 Выкарыстанне	 сучасных	 апаратных	 і	 праграмных	 сродкаў	 дало	
магчымасць	цалкам	перабудаваць	кніжную	вытворчасць,	зрабіць	яго	высокатэх-
налагічным,	арганізаваным	і	эфектыўным.	Дастаткова	сказаць,	што	пры	гэтым	
усе	 дадрукарскія	 працэсы	 практычна	 цалкам	 сталі	 канцэнтравацца	 ў	 выда-
вецтве,	сышлі	ў	мінулае	карэктурныя	абмены	і	іншыя	руцінныя	аперацыі,	знач-
на	 павялічылася	 якасць	 выдавецкай	 падрыхтоўкі	 і	 паліграфічнага	 выканання	
выданняў.	Асаблівай	увагі	заслугоўвае	і	той	факт,	што	сучасныя	інфармацыйныя	
тэхналогіі	 дазваляюць	 вырашыць	 пытанні,	 звязаныя	 з	 пастаянным	 зніжэннем	
накладаў	 многіх	 выданняў	 да	 ўзроўняў,	 якія	 да	 гэтага	 былі	 нерэнтабельнымі	
для	 выдавецтваў.	 Сёння	 распрацаваны	 тэхналогіі,	што	 дазваляюць	 выпускаць	
высакаякасныя	 выданні	 накладамі	 ў	 некалькі	 асобнікаў,	што	 значна	 пашырае	
магчымасці	 новай	 выдавецкай	 сістэмы.	 Дасягненні	 ў	 сферы	 кнігавыдання	 і	
паліграфіі	закліканы	ўмацаваць	суверэнітэт	Рэспублікі	Беларусь;	айчыннае	кні-
гавыданне	—	дынамічная	сістэма,	якая	развіваецца	і	ўдасканальваецца,	цалкам	
адпавядае	выклікам	часу.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 1 ліпеня 2021 года
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Віктар ІЎЧАНКАЎ

Айчынны кнігавыдавецкі працэс:
водгук на выклікі часу

УДК	658.5
Кнігавыдавецкі	 працэс	 Рэспублікі	 Беларусь	 характарызуецца	 разнастайна-

сцю	 прадукцыі	 і	 тэхналогій,	 з’яўляецца	 дзяржаўным	 прыярытэтам	 і	 адным	 з	
найважнейшых	складнікаў	нацыянальных	інтарэсаў	дзяржавы.	За	гады	суверэн-
нага	 развіцця	 Рэспублікі	 Беларусь	 айчыннае	 кнігавыданне	 дасягнула	 значных	
поспехаў	як	на	айчынным	рынку,	так	і	на	міжнароднай	арэне.	Выдавецтвы	паспя-
хова	 адаптуюцца	 да	 сучасных	 мэдыятэхналогій.	 У	 практыку	 ўведзены	 выпуск	
літаратуры	па	камп’ютарных	і	сеткавых	тэхналогіях.	Актыўна	выкарыстоўваецца	
глабальная	 сетка	 для	 маркетынгу	 і	 распаўсюджання	 літаратуры.	 Вызначаюцца	
асаблівасці	 функцыянавання	 прадпрыемстваў	 кнігавытворчай	 сферы	 на	 сучас-
ным	этапе,	тэндэнцыі	і	прыярытэтныя	накірункі	яе	развіцця.
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Summary

Viktor IUCHANKAU

Domestic book publishing process:
response to the challenges of time

Book	production	in	the	Republic	of	Belarus	is	characterized	by	a	variety	of	prod-
ucts	 and	 technologies,	 is	 a	 state	 priority	 and	 one	 of	 the	most	 important	 elements	 of	
the	national	interests	of	the	state.	Over	25	years	of	the	sovereign	development	of	the	
Republic	of	Belarus,	the	national	book	production	has	achieved	significant	success	both	
in	the	national	market	and	in	the	international	arena.	Publishing	houses	are	successfully	
adapting	to	modern	media	technologies.	The	publication	of	literature	using	computer	
and	network	technologies	has	been	put	into	practice.	Publishing	houses	actively	use	the	
global	network	for	marketing	and	literature	distribution.	The	author	defines	the	features	
of	the	functioning	of	publishing	house	at	the	present	time,	trends	and	priority	directions	
of	its	development.

Key words:	editorial	and	publishing	process,	book	production,	information	tech-
nologies,	multimedia,	augmented	reality.


