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ПРАБЛЕМЫ ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ, ПРАСОЎВАННЯ І СТАТЫСТЫЧНАГА 
ЎЛІКУ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ МАСТАЦКІХ ВЫДАННЯЎ 

Артыкул прысвечаны асноўным тэндэнцыям у галіне папулярызацыі, прасоўвання і статыс-
тычнага ўліку беларускамоўных мастацкіх выданняў. Устаноўлены наступныя адмоўныя трэн-
ды: штогадовае скарачэнне колькасці выданняў мастацкай літаратуры, стабільна невысокі пра-
цэнт беларускамоўных кніг на айчынным рынку, зніжэнне чытацкай актыўнасці беларусаў.  
Акрэслены асноўныя прычыны існуючай сітуацыі: зацікаўленасць дзяржавы перш за ўсё ва 
ўдасканаленні сістэмы адукацыі і падрыхтоўцы кваліфікаваных кадраў, цяжкасці з распаўсюдам 
беларускамоўнай літаратуры праз кнігагандлёвыя сеткі, недахоп дзяржаўнай падтрымкі нацыя-
нальнага кнігадруку, няздольнасць беларускай кнігі канкурыраваць з расійскімі выданнямі і не-
каторыя іншыя. Вызначаны магчымыя шляхі вырашэння гэтых праблем: правядзенне большай 
колькасці мерапрыемстваў, накіраваных на папулярызацыю чытання на роднай мове, 
удасканаленне сістэмы статыстычнага ўліку выданняў, што друкуюцца ў Беларусі, а таксама 
больш эфектыўнае выкарыстанне рэкламнай функцыі элементаў кнігі, закладзеных у саму 
прыроду выдання. Сярод іх аўтарамі вылучаны інфармацыйныя складнікі (элементы апарата 
выдання, тэкставыя блокі, вынесеныя на вокладку і асобныя старонкі кнігі); элементы 
мастацкага афармлення (ілюстрацыі на вокладцы і ўнутры выдання, партрэт аўтара, выдавецкая 
марка, шрыфтавыя кампазіцыі, выдзяленні і г. д.); паліграфічнае выкананне (пераплёт, вокладка, 
супервокладка, якасць паперы і друку, фармат, тыраж і інш.; дадатковыя ўкладкі: рэкламныя 
календары, закладкі, CD-дыск з аўдыяверсіяй і г. д.). 

Ключавыя словы: мастацкая літаратура, беларускамоўная літаратура, рэклама кнігі, знеш-
нія і ўнутраныя элементы кнігі, мастацтва кнігі. 
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POPULARIZATION, PROMOTION AND STATISTICAL PROBLEMS  
OF BELARUSSIAN FICTION BOOKS 

The article is devoted to the main trends in the field of publicity, promotion and statistical 
accounting of Belarusian art publications. Established the following negative trends: an annual 
reduction in the number of fiction titles, consistently low percentage of Belarusian-language books in 
the domestic market, reducing of Belarusian reader’s activity. Outlined the main reasons for this 
situation: the state's interest above all in the improvement of education and training of qualified 
personnel, difficulties with the spread of Belarusian literature through book-selling network, the lack of 
state support to national publishing, the failure of the Belarusian books to compete with Russian 
publications, and others. The possible solutions to these problems: conducting more activities aimed at 
promoting reading in their native language, improving the statistical system editions, printed in Belarus, 
as well as more efficient use of the advertising function of the elements of the book, being in the very 
nature of the publication. Among them, the authors highlighted the information components (elements 
edition device, blocks of text rendered on the cover and some pages of the book); elements of 
decoration (illustration on the cover and inside the magazine, a portrait of the author, publishing brand, 
font composition, allocation, and so on.); printing performance (binding, cover, dust jacket, the quality 
of paper and printing, format, circulation, etc., additional tabs, promotional calendars, bookmarks, CD-
ROM with audio versions, and so on.). 

Key words: fiction, Belarusian-language books, book advertising, exterior and interior book 
elements, book art. 

 
Уводзіны. Згодна з меркаваннем даследчы-

каў, айчыннае кнігавыданне сёння знаходзіцца 
на этапе стабілізацыі пасля фінансавага крызісу 
2009 г., калі назіралася рэзкае падзенне тыра-
жоў, у тым ліку перакладной літаратуры, 
а кніжны бізнес стаў маларэнтабельным 
[1, с. 57]. Сярод агульных тэндэнцый беларус-

кага кнігадруку 2016 г. — павелічэнне коль-
касці выдавецкіх структур, зніжэнне ўплыву 
выдаўцоў-манапалістаў, прасяданне паказчыкаў 
выпуску кніг па назвах, рост тыражу з тэндэн-
цыяй яго стабілізацыі да канца года, рост коль-
касці кніг у сегменце малатыражнай літарату-
ры [2]. Беларускамоўным выданням у статыс-
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тычных звестках надаецца асаблівая ўвага. Для 
маладой незалежнай краіны, мова і нацыяналь-
ная ідэя цягам некалькіх стагоддзяў не разві-
валіся актыўна, захаванне здабыткаў, адкрыццё 
новых гістарычных крыніц і артэфактаў, а 
таксама фарміраванне сучаснай айчыннай 
культурнай прасторы — асноўныя задачы. 
Вывучэнне спецыфікі развіцця беларускамоў-
нага кнігавыдання як асобнай галіны нацыя-
нальнага друку дапаможа прааналізаваць са-
цыяльныя і філасофскія прыярытэты гра-
мадства і вызначыць далейшыя накірункі раз-
віцця ўсёй дзяржавы. 

Мэта даследавання — устанавіць асноўныя 
тэндэнцыі развіцця корпусу беларускамоўнай 
мастацкай літаратуры ў агульнай сістэме нацы-
янальнага кнігавыдання. 

Для дасягнення мэты вырашаліся дзве пры-
ватныя задачы: 

1. Аналіз актуальнага стану стварэння, рас-
паўсюду і статыстычнага ўліку беларускамоў-
ных кніг. 

2. Вызначэнне асаблівасцяў выкарыстання 
рэкламнай функцыі знешніх і ўнутраных эле-
ментаў кнігі ў афармленні беларускамоўных 
мастацкіх выданняў. 

Папулярызацыя і статыстычны ўлік бе-
ларускамоўных мастацкіх выданняў. На сён-
няшні дзень развіццё беларускамоўнай мастац-
кай літаратуры ў агульнай сістэме айчыннага 
кнігавыдання адбываецца ў няпростых умовах. 
Адна з тэндэнцый, найбольш уплывовых на 
беларускамоўны мастацкі друк, — зніжэнне 
выпуску літаратурна-мастацкіх твораў. Як ад-
значаюць даследчыкі, добра прадаецца толькі 
вучэбна-метадычная літаратура, з мастацкімі 
кнігамі — тэндэнцыя супярэчлівая [3]. Так, у 
2011 г. літаратурна-мастацкія выданні склалі 
16,9% ад агульнага тыражу і 11,3% ад агульнай 
колькасці назваў [4, с. 39]. Да 2015 г. колькасць 
найменняў знізілася на 42,1%, а тыражы — на 
63,6% [5]. У 2016 г. колькасць назваў выдадзе-
ных мастацкіх твораў знізілася на 9,7%, 
а тыражныя паказчыкі ўпалі на 35% [6]. Сёння 
мастацкія творы займаюць толькі 6% агульнага 
выпуску выданняў [2]. У той жа час тыражы 
вучэбнай літаратуры з 2011 г. паступова 
павялічваліся і ў выніку дасягнулі 51% (84,8% 
усіх беларускамоўных кніг) [6]. 

Як бачым, удасканаленне сістэмы адукацыі 
і падрыхтоўка кваліфікаваных кадраў — прыя-
рытэтныя дзяржаўныя задачы. Прычым най-
больш запатрабаванымі сёння з’яўляюцца спе-
цыялісты тэхнічнага профілю. Таму ў краіне 
праводзіцца палітыка, накіраваная на павелі-
чэнне набораў у тэхнічныя ВНУ (адпаведна, 
скарачаюцца наборы на гуманітарныя спецыя-
льнасці). Між тым якасная мастацкая літарату-

ра, асабліва на роднай мове, павышае агульную 
культуру чалавека, развівае эстэтычны густ 
і вучыць крытычнаму мысленню, таму яна не 
можа быць цалкам замененая падручнікам ці 
хрэстаматыяй па літаратуры. 

Працэнт беларускамоўных выданняў на ай-
чынным кніжным рынку застаецца стабільна 
невысокім. Як адзначыла А. Іванова, на працягу 
2001–2010 гг. доля кніг на беларускай мове 
ў агульнай колькасці выданняў заставалася 
практычна аднолькавай — 8,5% [7, c. 9]. 
У 2011 г. паказчыкі зменшыліся на 1,2% па 
назвах і на 27,5% па тыражах [8, c. 51]. Мера-
прыемствы, праведзеныя ў краіне ў 2012 г., 
станоўча паўплывалі на беларускамоўны друк: 
колькасць найменняў неперыядычных выдан-
няў павялічылася на 14,4%, тыражы — на 
36,6% [9, c. 48]. У 2013 г. рост колькасці бела-
рускіх назваў кніг працягнуўся (плюс 7,3%), 
аднак паказчык тыражоў знізіўся на 2,3%. Доля 
беларускамоўнай літаратуры ў агульнай коль-
касці рэспубліканскай кніжнай прадукцыі ў 
выніку склала ўсяго 10,1% [4, c. 39]. Сёння 
колькасць беларускамоўных выданняў нязнач-
на павялічылася: 11,7% па назвах і 16,2% па 
тыражах. Гэта фактычна паўтарае вынікі 
2015 г. [6]. 

Прычын падобнай з’явы некалькі: 
1) цяжкасці з распаўсюдам беларускамоў-

най літаратуры, асабліва прадукцыі недзяржаў-
ных выдавецкіх арганізацый, праз кнігагандлё-
выя сеткі (нягледзячы на актыўнае развіццё ін-
тэрнэт-гандлю, які часткова вырашае гэтую 
праблему). Эксперты адзначаюць, што сістэмы 
распаўсюду няма як такой. Прадукцыя малень-
кіх выдавецтваў (большай часткі ўсіх суб’ектаў 
гаспадарання з ліцэнзіяй на выдавецкую дзей-
насць) паступае ў буйныя дзяржаўныя сеткі 
(Белкніга, Белсаюздрук) у малых аб’ёмах, таму 
не фарміруе спецыяльнага асартыменту для 
прыцягнення ўвагі пакупніка. Праз некаторы 
час 60% асобнікаў вяртаюцца ў выдавецтва, 
прычым далёка не ў найлепшым выглядзе, бо 
ўмовы захоўвання і рэалізацыі прадукцыі 
ў кнігарнях часта не адпавядаюць належным 
[10, c. 21]. Асноўныя гандлёвыя кропкі зна-
ходзяцца ў Мінску і абласных цэнтрах, але ў 
шматлікіх раённых цэнтрах паўнавартасныя 
кнігарні адсутнічаюць, што не дае магчымасці 
ў поўным аб’ёме задавальняць патрэбы насель-
ніцтва і распаўсюджваць нават сацыяльна знач-
ную літаратуру [11, c. 48–49]; 

2) зніжэнне цікавасці беларусаў да чытання 
на роднай мове (згодна з сацыялагічнымі апы-
таннямі 2011 і 2014 гг.). Асноўная прычына гэ-
тага, на думку рэспандэнтаў, — недасканалае 
веданне ўласнай мовы і адсутнасць камуніка-
тыўна-прагматычных, практычных чыннікаў  



Ó. І. Êóëіêîâі÷, Ê. Ò. Òàðàñåâі÷ 95 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2017 

яе вывучэння [12]. 7,2% апытаных выказалі  
незадавальненне якасцю беларускамоўных тво-
раў. Большасць удзельнікаў сацапытання не 
змаглі назваць імёны беларускіх пісьменнікаў, 
што сведчыць пра недастатковую прапаганду 
нашых кніг, асабліва твораў маладых аўтараў. 
Літаратуры на роднай мове аддаюць перавагу 
толькі 5% рэспандэнтаў [3]; 

3) недахоп дзяржаўнай падтрымкі. Ацэньва-
ючы дзейнасць дзяржавы ў развіцці культуры 
чытання, траціна ўдзельнікаў сацапытанняў 
2011 і 2014 гг. адзначыла, што дзяржава робіць 
недастаткова [3]. З меркаваннем грамадства 
згодныя выдаўцы і распаўсюднікі беларускамоў-
ных выданняў: шмат выдавецкіх арганізацый 
недзяржаўнай формы ўласнасці, каб ажыццяў-
ляць прафесійную дзейнасць, часам вымушаныя 
звяртацца па замежныя гранты [10, с. 12]; 

4) няздольнасць беларускай кнігі канкуры-
раваць з расійскімі выданнямі ў колькасным да-
чыненні і ў плане разнастайнасці тэматыкі. Ад-
нак згодна з аналізам выпуску руска- і бела-
рускамоўных выданняў за 2015 г., доля выдан-
няў па-беларуску вырасла ў два разы, а сярэдні 
наклад беларускамоўнай кнігі перавысіў 
рускамоўны (3151 супраць 1945). Калі ў 2010 г. 
найменняў мастацкай літаратуры на рускай 
мове было ў 6,4 разы больш, чым на беларус-
кай, то ў 2015 — усяго на 30%. У 2010 г. тыраж 
мастацкіх кніг на рускай мове быў у 86 (!) 
разоў больш, чым на беларускай. У 2015 — уся-
го на 27%. Але дадзеная сітуацыя вынікае не з 
росту колькасці беларускамоўных выданняў, 
а з падзення аб’ёмаў выпуску кніг на рускай 
мове [13]. Нягледзячы на рост попыту на кнігі 
беларускіх аўтараў [14], доля расійскіх выдан-
няў застаецца высокай. Выставы новых кніг 
у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў гэтым 
пераконваюць: 90–95% усіх кніг — гэта тое, 
што выдаецца ў Расіі [10, c. 25]. 

Усё больш яскрава вылучаецца тэндэнцыя 
зніжэння чытацкай актыўнасці. Найхутчэй пра-
цэс адбываецца ў моладзевым і падлеткавым 
асяроддзі (хоць сярод студэнцкай моладзі кніга 
не губляе сваёй актуальнасці) [15, с. 112]. Апы-
танне, праведзенае ў Беларусі ў 2012 г., выявіла: 
траціна насельніцтва ніколі не бярэ ў рукі кнігу 
[16]. Павялічваецца колькасць чытачоў, якія не 
збіраюцца захоўваць кнігі, — і гэта тэндэнцыя, 
характэрная для ўсёй постсавецкай прасторы. 
Так, у Расіі 40% чытачоў не набываюць кнігі  
для ўласных хатніх бібліятэк. Адначасова гра-
мадская бібліятэка губляе сваю значнасць як 
сацыяльны інстытут [17]. Усё больш кніг трап-
ляе на сметнік: мінчане толькі праз кантэйнеры 
“Белгіпс-ЭКО” выкідваюць 1,5 тысячы добрых 
кніг у месяц. Прычым сярод іх часам знахо-
дзяцца ўнікальныя, рарытэтныя выданні: так, у 

2016 г. у кантэйнерах для збору макулатуры 
былі знойдзены чатыры рэдкія кнігі, адна з іх 
была створана 250 гадоў таму [18]. Такім чынам, 
можна казаць пра падзенне сацыяльнага і куль-
турнага прэстыжу чытання [15, с. 112]. 

Для папулярызацыі чытання і падтрымкі на-
цыянальнага кнігавыдання дзяржаўныя органы 
ўлады, прыватныя прадпрыемствы і проста неа-
быякавыя фундатары распрацоўваюць адпавед-
ныя мерапрыемствы. Сярод іх такія праекты, як 
Калядны дабрачынны баль кнігі, “Лета з добрай 
кнігай”, “Жывая класіка” (арганізатар — Мініс-
тэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь); на-
роднае галасаванне “Кніга году”, фестываль 
“Вершы на асфальце”, прэмія Цёткі (Саюз бела-
рускіх пісьменнікаў); сацыяльна-культурны 
праект MOVABOX (кампанія Velcom) ды інш. 
Новы штуршок развіццю беларускага кнігадру-
ку даў праведзены ў 2012 г. Год кнігі. Ён павы-
сіў статус кнігі, паспрыяў культурнаму, палі-
тычнаму, сацыяльнаму і эканамічнаму станаў-
ленню нашай краіны, аказаў станоўчы ўплыў на 
выдавецкую, паліграфічную і кнігагандлёвую 
галіны, стварыў добрую магчымасць дзеля іх 
умацавання і развіцця [11, с. 46]. У 2016 г. 
прадстаўнікамі айчыннай выдавецкай галіны 
была выказана думка, што зацікаўленасць чы-
тачоў у друкаванай кнізе вяртаецца [19]. Аднак 
даследчыкі ўпэўненыя, што ёсць яшчэ рэзервы, 
задумы, і яны чакаюць свайго практычнага 
ажыццяўлення [11, с. 46]. 

Напрыклад, неабходна павысіць якасць ап-
рацоўкі статыстычных даных галоўнымі дзяр-
жаўнымі арганізацыямі і айчыннымі СМІ. Вось 
толькі некаторыя разыходжанні ў інфармацыі, 
пададзенай беларускімі інтэрнэт-парталамі, 
з афіцыйнай статыстыкай: 

— выдавецкая арганізацыя недзяржаўнай 
формы ўласнасці “Чатыры чвэрці”, згодна з паве-
дамленнем Беларускага тэлеграфнага агенцтва 
(БелТА), на конкурсе “Мастацтва кнігі – 2013” 
была ўзнагароджана дыпломам першай ступені за 
тры выданні 2012 г.: “Іван Місько: скульптура”, 
“Оскар Марикс. 1890–1976” і “Мастакі Парыж-
скай школы з Беларусі” [20]. У афіцыйным 
статыстычным зборніку “Друк Беларусі”, дзе 
былі апублікаваны вынікі 2013 г., інфармацыя 
пра ўзнагароду адсутнічае [21, с. 72–73] (відаць, 
праз тое, што складальнікі зборніка палічылі 
немэтазгодным змяшчаць падрабязныя звесткі 
пра адно з галоўных для кніжнага свету Беларусі 
мерапрыемства і абмежаваліся толькі сціплым 
пералікам кніг-пераможцаў і выдавецтваў, якія 
атрымалі гран-пры конкурсу); 

— у працэсе асвятлення конкурсу “Мастацтва 
кнігі – 2013” журналісты адзначылі, што дыплом 
першай ступені прысуджаны выдавецтву “Тэхна-
логія” за выпуск двухтомніка Уладзіміра Ліхадзе-
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дава, Уладзіміра Пяфціева і Кірыла Сокала “1812: 
храналогія Айчыннай вайны на старых паш-
тоўках і ў графіцы”, “1812: помнікі Айчыннай 
вайне на старых паштоўках” [20]. У зборніку 
“Друк Беларусі” такая інфармацыя адсутнічае, 
затое зафіксавана перамога кнігі “Страницы 
истории пожарной службы Беларуси” ў намі-
нацыі “У люстэрку часу” [21, с. 73]. Аднак такой 
намінацыі ў пераліку пераможцаў конкурсу, 
паводле паведамлення БелТА, не было [20]. 

Некаторыя разыходжанні былі зафіксаваны 
ў інфармацыі, пададзенай адной дзяржаўнай 
статыстычнай арганізацыяй (Нацыянальнай 
кніжнай палатай Беларусі) у дзвюх розных ба-
зах даных. У афіцыйным статыстычным зборні-
ку “Друк Беларусі” з данымі 2012 г. адзначаец-
ца, што ў прыватных выдавецтвах “Тэхналогія” 
і “Чатыры чвэрці” ў 2012 г. выпушчана адпа-
ведна 11 і 68 новых адзінак кніжнай прадукцыі 
[22, с. 20–21]. Электронная база даных Нацыя-
нальнай кніжнай палаты “1973–2014” утрымлі-
вае інфармацыю пра 10 і 72 розныя выданні ад-
паведна. Да таго ж у табліцах гэтай базы нека-
торыя найменні кніг паўтараюцца [23]. 

Прычына, на нашу думку, палягае ў недас-
каналай сістэме фіксавання Нацыянальнай 
кніжнай палатай Беларусі абавязковых асобні-
каў; недысцыплінаванасці некаторых выдаўцоў, 
якія падаюць у арганізацыю ведамасныя ста-
тыстычныя справаздачы з памылкамі; недахопе 
кваліфікаваных кадраў, якія маглі б палепшыць 
функцыянаванне электронных баз даных на 
сайце арганізацыі і правесці якасны статыстыч-
ны аналіз. 

Такім чынам, на развіццё літаратурна-мас-
тацкай галіны айчыннага кнігадруку ўплыва-
юць наступныя трэнды: 

1) зніжэнне аб’ёмаў выдання мастацкай лі-
таратуры па найменнях і тыражах на фоне паве-
лічэння колькасных паказчыкаў вучэбнага кні-
гавыдання; 

2) стабільна невысокі працэнт беларуска-
моўных выданняў на айчынным рынку; 

3) агульнае зніжэнне чытацкай актыўнасці. 
У той жа час актуальная станоўчая для бе-

ларускамоўнай мастацкай літаратуры тэндэн-
цыя — падзенне аб’ёмаў выпуску рускамоўных 
кніг, што дае магчымасць выданням на роднай 
мове запоўніць вызваленую нішу. Нягледзячы 
на зніжэнне чытацкай актыўнасці, павысілася 
цікавасць да культурнага жыцця Беларусі ў цэ-
лым і да айчыннай літаратуры ў прыватнасці. 
На думку даследчыкаў, гэтаму паспрыяла атры-
манне ў 2015 г. С. Алексіевіч Нобелеўскай прэ-
міі па літаратуры [24]. Таму далейшае развіццё 
нашага кнігадруку бачыцца ва ўзмацненні па-
пулярызацыі выданняў кніг на роднай мове. 
Больш эфектыўна, на нашу думку, да гэтай 

справы спрычыняюцца прыватныя ўстановы і 
аб’яднанні. Адна з прычын палягае ў самой 
спецыфіцы развіцця кнігадруку на постсавец-
кай прасторы. У сярэдзіне 1990-х гг. Прафе-
сіяналы з былых савецкіх выдавецтваў пе-
райшлі ў прыватныя арганізацыі. Шматлікія па-
збаўленыя кадраў і прызвычаеныя да маруднай 
працы дзяржаўныя выдавецтвы не здолелі 
прызвычаіцца да існуючых рыначных рэалій 
[15, с. 112]. У параўнанні з імі прыватныя вы-
давецкія арганізацыі больш увагі надаюць такім 
паняццям як “кан’юнктура рынка”, “трэнд”, 
“мэйнстрым” і, адпаведна, хутчэй рэагуюць на 
змены ў чытацкім асяроддзі [25]. Аднак ад-
сутнасць належнага дзяржаўнага фінансавання 
абмяжоўвае магчымасць правядзення марке-
тынгавых мерапрыемстваў і выносіць на першы 
план праблемы выкарыстання рэкламнай функ-
цыі кніжнага афармлення, больш падрабязна 
раскрытыя ў наступным раздзеле. 

Асаблівасці рэкламнага афармлення бе-
ларускамоўных мастацкіх кніг. На сучасным 
этапе (другое дзесяцігоддзе ХХІ ст.) пытанні 
прасоўвання беларускамоўных мастацкіх вы-
данняў на айчынным кніжным рынку патрабу-
юць новага падыходу з улікам існуючых умоў. 
Вострая канкурэнцыя паміж буйнымі холдын-
гамі і малымі выдавецтвамі, абмежаванне фі-
нансавых сродкаў на рэкламу выдавецкіх пра-
ектаў, ніжэйшы ў параўнанні з кнігамі на рус-
кай мове чытацкі попыт на выданні беларускіх 
аўтараў прадвызначылі новую праблему: выка-
рыстанне рэкламнай функцыі знешніх і ўнутра-
ных элементаў кнігі ў распрацоўцы афармлення 
выдання. Пад такімі элементамі структуры 
кнігі, якія сёння ўсё часцей носяць рэкламны 
характар, мы будзем разумець: 

1) інфармацыйныя складнікі: элементы апа-
рата выдання (звесткі на тытульным аркушы, 
прадмова ды інш.); тэкставыя блокі, вынесеныя 
на вокладку, і асобныя старонкі кнігі (імя аўта-
ра і назва кнігі, найменне выдавецкай арганіза-
цыі, анатацыя, цытаты з твора, выказванні аўта-
рытэтных людзей аб кнізе, спіс кніг серыі, рэк-
ламныя слоганы); 

2) элементы мастацкага афармлення: ілюст-
рацыі на вокладцы і ўнутры выдання, партрэт 
аўтара, выдавецкая марка, шрыфтавыя кампазі-
цыі, выдзяленні і г. д.; 

3) паліграфічнае выкананне: пераплёт, вок-
ладка, супервокладка, якасць паперы і друку, 
фармат, тыраж ды інш.; дадатковыя ўкладкі: 
рэкламныя календары, закладкі, CD-дыск з аў-
дыяверсіяй і г. д. 

Сучасныя беларускія выдаўцы па-рознаму 
падыходзяць да распрацоўкі афармлення кнігі. 
Адзін з найважнейшых фактараў — род літара-
турнага твора. 
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Так, у кнігах прозы і драматургіі савецкага 
перыяду, а таксама апошніх гадоў XX ст. было 
папулярным выкарыстанне на вокладцы абстрак-
тных выяў, звязаных са зместам твора (пера-
выданні твораў А. Макаёнка “Выбачайце, калі 
ласка” (1992), І. Навуменка “Смутак белых на-
чэй” (1985), “Гасцініца над Прыпяццю” (1994); 
У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” (1998), 
“Хрыстос прызямліўся ў Гародні” (1998)). 

Аднак у апошнія гады з’явілася новая тэн-
дэнцыя, характэрная для ўсіх выданняў бела-
рускага кнігадруку: імкненне да мінімалістыч-
нага афармлення выдання, дзе перавага аддаец-
ца сродкам тыпаграфікі (кніга А. Макаёнка 
“Зацюканы апостал” (2006), выданні серыі 
“Мая беларуская кніга” (2015), збор твораў 
І. Навуменкі (2015)). 

Афармленне тэкставых блокаў не адрозніва-
ецца самабытнасцю. У большасці выданняў вы-
карыстоўваюцца традыцыйныя шрыфтавыя і 
колерныя вылучэнні імені аўтара і назвы твора. 
Рэкламныя анатацыі і выказванні крытыкаў на 
вокладцы, якія маглі б дапамагчы чытачу за-
гадзя зразумець спецыфіку кнігі і яе месца 
ў айчыннай літаратуры, сустракаюцца нячаста. 

Станоўчай тэндэнцыяй унутранага афарм-
лення выданняў прозы з’яўляецца ўключэнне 
ў структуру выдання шмуцтытулаў, якія стано-
вяцца дадатковай прасторай для мастацкага 
асэнсавання змешчаных твораў і аблягчаюць 
успрыманне вялікіх па аб’ёме тэкстаў (яскравы 
прыклад — выданні твораў І. Навуменкі 2000 і 
2002 гг.; “Паміж небам і зямлёй: этнаастрано-
мія” Ц. Авіліна (2015)). 

Нягледзячы на апошнія праўкі ў ДАСТ 7.4–
2009 “Выданні. Выхадныя звесткі”, згодна з 
якім анатацыя ў складзе макета каталожнай 
карткі з’яўляецца факультатыўным элементам, 
працягваецца яе актыўнае ўключэнне ў склад 
выдання. Аднак такія тэкставыя паведамленні 
захоўваюць чыста даведачную функцыю і часта 
не адпавядаюць патрабаванням да анатацыі як 
да інфармацыйнага жанру (адсутнічаюць звест-
кі пра чытацкі адрас, аўтара і перыяд напісання 
твора, дакладныя месца і час падзей). Мова іх 
сухая і безэмацыйная, для прываблівання па-
купніка выкарыстоўваюцца толькі некаторыя 
клішэ з мэтай падкрэсліць унікальнасць выдан-
ня і талент аўтара (“такога яшчэ не было”, 
“адзін з найлепшых”, “па-майстэрску ўзнаў-
ляе”), а таксама асобныя простыя сродкі воб-
разнасці: шэраг аднародных эпітэтаў, антытэзы. 
Так, анатацыі ў перавыданнях рамана У. Карат-
кевіча “Каласы пад сярпом тваім” 1995–2002 гг. 
аднолькавыя і ўтрымліваюць наступную харак-
тарыстыку: “Кастусь Каліноўскі і трагічнае 
паўстанне 1863 года прыцягнулі ўвагу Каратке-
віча-празаіка. Пры ўсёй спрэчнасці аўтарскіх 

трактовак і палажэнняў такой шырыні ахопу 
вызначанай гістарычнай эпохі яшчэ не было ў 
беларускай прозе”. 

У апошнія гады ў афармленні беларуска-
моўных мастацкіх выданняў паступова вылуча-
ецца новы від анатацый, адрозны ад вышэйак-
рэсленых. Яны звычайна змяшчаюцца на вок-
ладцы і носяць выключна рэкламны характар. 
Такія паведамленні часта не ўтрымліваюць кан-
крэтных звестак пра выданне, аднак у той жа 
час прывабліваюць чытача вобразнай і эмацы-
янальнай ацэнкай творчасці аўтара, запісанай з 
вуснаў вядомых крытыкаў і літаратуразнаўцаў, 
пэўна акрэсліваюць чытацкую аўдыторыю. 
Анатацыі на другой старонцы вокладкі больш 
характэрныя для выданняў у серыі (“Школьная 
бібліятэка”, “Я кнігу маю”), аднак сустракаюц-
ца і ў монавыданнях. Так, для апісання перавы-
дання У. Караткевіча 2002 г. было абранае 
наступнае выказванне В. Быкава: “Творы Ула-
дзіміра Караткевіча з захапленнем чытаюць 
розныя людзі, рознага веку і густаў, але, мне 
думаецца, большасць ягоных кніг знойдзе свой 
самы ўдзячны водгук у маладых сэрцах”. 
У выданні вершаў С. Панізьніка “Гасцінцы 
з пуцявін-гасцінцаў” 2016 г. анатацыю распра-
цоўвала выдавецтва: “Сяргей Панізьнік — 
вядомы беларускі паэт. Нарадзіўся ў вёсцы 
Бабышкі Мёрскага раёна Віцебскай вобласці. 
Шмат піша для дзяцей і моладзі. Сярод кніг, 
што выйшлі з-пад ягонага пяра, пяць — пра 
свет маленства і юнацтва. Аўтар мае шчаслівы 
дар дзіцячага светаўспрымання, таму добра 
ведае, што цікава маладому пакаленню”. 

Сярод сродкаў паліграфічнага афармлення 
асноўнымі можна назваць якасную паперу 
і пераплётныя матэрыялы. Аднак для асобных 
выданняў, асабліва серыйных (напрыклад, 
у серыі “Школьная бібліятэка” (да другой пало-
вы 2000-х гг.), “Мая беларуская кніга”), усё яш-
чэ характэрна выкарыстанне таннай, але ня-
якаснай газетнай паперы, што можа адмоўна 
адбіцца на канчатковым рашэнні пакупніка, 
у свядомасці якога кніга — прадмет калекцыя-
навання і добры падарунак. 

Фармат для празаічных твораў часцей за ўсё 
выбіраецца стандартны, хоць паступова папу-
лярнасць набіраюць характэрныя для еўрапейс-
кага кнігавыдання “покетбукі”. Часам можна 
ўбачыць цікавыя фактурныя рашэнні: цісненне 
фольгай (больш папулярнае ў савецкія часы і ў 
90-я гг. мінулага стагоддзя) на тытульных эле-
ментах (выданні ў серыях “Мая беларуская кні-
га” і “Беларускі кнігазбор”), а таксама на ка-
рашку (перавыданне рамана У. Караткевіча 
“Хрыстос прызямліўся ў Гародні” 2000 г.). 

Вялікая колькасць сучасных беларускамоў-
ных кніг прозы, асабліва твораў нашых класі-
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каў, адрасавана школьнікам сярэдняга і ста-
рэйшага школьнага ўзросту. Стваральнікі 
такіх выданняў мусяць не толькі напоўніцу 
раскрыць змест тэксту праз афармленне, але і 
прывабіць маладых чытачоў, натхніць іх на да-
лейшае вывучэнне роднай літаратуры. Та-
му для прасоўвання выданняў на апошніх ста-
ронках практыкуецца размяшчэнне рэкламы 
іншых кніг школьных серый. Аднак часам яна 
падбіраецца без уліку чытацкага адраса. Так, у 
перавыданні твора І. Навуменкі “Гуканне над 
верасамі”, адрасаваным падлеткам і юнакам, 
змешчана рэклама выданняў для дашкольнікаў 
і малодшых школьнікаў. 

Выданні паэзіі XX ст. у афармленні ўтрым-
лівалі прыродныя матывы (“Вершы” М. Танка 
(1967)), нацыянальныя сімвалы (“Выбраныя 
вершы” М. Танка (1947)), а спалучэнне колераў 
адпавядала дзяржаўнаму сцягу БССР (“Вы-
браныя вершы” М. Танка (1940)). Важным эле-
ментам канструкцыі кнігі была супервокладка, 
якая стала дадатковай пляцоўкай для эксперы-
ментаў тагачасных мастакоў (зборнікі М. Танка 
“Мой хлеб надзённы” (1962), “Глыток вады” 
(1964), “Ключ жураўліны” (1972), “Прайсці 
праз вернасць” (1979)).  

Сёння выкарыстанне сімвалізму прыродных 
элементаў у кнігах паэзіі захоўваецца, аднак су-
первокладка выкарыстоўваецца рэдка. Паэтыч-
ныя выданні часцей, чым празаічныя і дра-
матычныя, маюць нестандартны памер, наблі-
жаны да “покетбукаў” (зборнікі “Мой каўчэг” 
(1994), “Errata” (1996), “Абвяржэнне” Максіма 
Танка (2012); “Нясвіжскі альбом” Францішкі 
Уршулі Радзівіл (2011)). 

У дадзеным выпадку гэта робіцца для падк-
рэслівання вартасці, элітарнасці змешчаных 
у кнізе твораў — і такі прыём для чытача нату-
ральны. Сучасныя ж выданні прозы і драматур-
гіі выходзяць пераважна ў стандартным фарма-
це 60×90/16. Мяккая вокладка пакуль застаецца 
непапулярнай сярод беларускіх пакупнікоў, 
часцей за ўсё паэтычныя выданні, гэтак жа, як 
празаічныя і драматычныя, выходзяць у цвёр-
дым пераплёце. Можна сцвярджаць, што ў свя-
домасці чытача — былога грамадзяніна 
СССР — стандартны фармат і наяўнасць перап-
лёту сведчыць аб якасці змешчанага ў кнізе 
твора [26, c. 846]. Мяккая вокладка, наадварот, 
асацыіруецца з нізкім грашовым і інтэлектуаль-
ным коштам прадукцыі. Напрыклад, пасля вы-
хаду твораў У. Караткевіча ў фармаце “покет-
бук” (серыя “Мая беларуская кніга”) некаторыя 
пакупнікі выказвалі жаданне набыць любімыя 
кнігі ў цвёрдым пераплёце [27]. 

Такім чынам, можна вылучыць наступныя 
тэндэнцыі рэкламнага афармлення беларуска-
моўных мастацкіх кніг: 

1) пашырэнне выкарыстання шмуцтытулаў; 
2) паступовы адыход ад успрыняцця аната-

цыі як выключна інфармацыйнага жанру тэкс-
тавых паведамленняў; 

3) размяшчэнне на апошніх старонках серы-
яльных выданняў для школьнікаў рэкламы ін-
шых кніг гэтых серый; 

4) усё больш яскравае праяўленне стыліс-
тычнага мінімалізму ў афармленні сучасных 
выданняў; перавага сродкаў тыпаграфікі над 
ілюстрацыйнымі матэрыяламі; 

5) перавага пераплёту над мяккай вокладкай; 
6) пакуль неактыўнае выкарыстанне ціка-

вых паліграфічных рашэнняў для аздобы кнігі; 
7) паступовая папулярызацыя фармату “по-

кетбук” (больш актыўная ў выданнях паэзіі 
і менш — прозы і драматургіі). 

Можна сцвярджаць, што рэкламны патэн-
цыял знешніх і ўнутраных элементаў кнігі вы-
карыстоўваецца выдаўцамі недастаткова поўна, 
а праблемы якаснага афармлення беларуска-
моўных мастацкіх выданняў застаюцца прадме-
там далейшых даследаванняў. 

Заключэнне. Беларускае кнігавыданне мае 
глыбокія карані. Сёлета мы адзначаем пяцісот-
годдзе з таго моманту, калі знакаміты палача-
нін Францішак Скарына распачаў у Празе бела-
рускі і, шырэй, усходнеславянскі кнігадрук 
[28]. Аднак даследчыкі мяркуюць, што росквіт 
айчыннага кнігавыдання адбыўся значна паз-
ней, дакладней, ужо ў апошнім стагоддзі, а на-
быткі мінулых дзесяцігоддзяў з’яўляюцца тры-
валым грунтам, на якім сёння мацуецца бела-
рускае кнігавыданне [29, с. 256–257]. 

Станаўленне маладой незалежнай краіны, 
якая пачала развіццё па ўласнай мадэлі, праві-
льнае функцыянаванне грамадскіх структур 
і сацыяльных інстытутаў немагчыма без кнігі. 
Таму якасная арганізацыя беларускага кніга-
выдання і кнігараспаўсюду, правядзенне ме-
рапрыемстваў, накіраваных на папулярыза-
цыю чытання і стымуляванне выдавецкай 
дзейнасці, — прыярытэтныя дзяржаўныя зада-
чы. Асаблівую актуальнасць яны набываюць 
сёння, ва ўмовах глабалізацыі, калі чытач, 
стомлены вялікім патокам інфармацыі ў пра-
цоўны час, усё радзей разглядае кнігу як 
сродак адпачынку; калі штогод зніжаецца 
колькасць выпушчаных мастацкіх выданняў, а 
працэнт беларускамоўнай літаратуры на ай-
чынным кніжным рынку застаецца стабільна 
невысокім. Аднак калі беларускія інтэлектуа-
лы будуць чытаць літаратуру выключна на 
замежных мовах, яны не змогуць культыва-
ваць аўтэнтычнае беларускае мысленне ці бу-
дуць ствараць яго “перакладным” чынам [10, 
с. 27]. Думаецца, дзяржаве варта звярнуць 
асаблівую ўвагу на папулярызацыю айчыннай, 
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а таксама замежнай літаратуры на беларускай 
мове, бо, як зазначылі даследчыкі, лепш пра-
даецца па-беларуску тое, чаго няма па-руску 
[10, с. 38]. Варта ўзгадаць, што прапагандыс-
цкая работа павінна весціся не толькі з боку 
СМІ, але і самімі літаратарамі, зацікаўленымі 
ў попыце на свае творы. Пакуль у справе 
папулярызацыі беларускамоўнай літаратуры 
і аўтары, і журналісты праяўляюць недастатко-
вую актыўнасць (былі сціплыя намаганні газет 
“ЛіМ”, “Советская Белоруссия” ды вельмі 
рэдкія згадкі ў іншых СМІ, як, напрыклад, на 
Беларускім радыё) [11, c. 48]. Да таго ж часта 
журналісты і нават галоўныя дзяржаўныя 
арганізацыі (напрыклад, Нацыянальная кніж-
ная палата Беларусі) дапускаюць недак-
ладнасці пры апрацоўцы статыстычных даных, 
што адмоўна ўплывае на прапаганду кнігі, бо 
блытаніна ў інфармацыі знішчае інтарэс ся-
рэдняга чытача да кнігавыдання як такога. 
Адзначалася таксама неабходнасць большай 
увагі да пытання распаўсюду кніжнай прадук-
цыі праз гандлёвыя сеткі Беларусі [11, с. 48]. 
Сярод мераў, якія можна прыняць для паляп-
шэння сітуацыі з айчыннай літаратурай, на 
погляд удзельнікаў праведзенага ў 2014 г. 
сацапытання, — павялічыць колькасць занят-
каў па мове і літаратуры ў школе [3], бо вельмі 
часта інтарэсу да беларускіх твораў не ўзнікае 
праз недасканалае веданне мовы, на якой 
гэтыя творы напісаны. 

У справе папулярызацыі беларускамоўнай 
літаратуры вялікую ролю набывае рэкламная 
функцыя элементаў выдання, закладзеная ў са-
му прыроду кнігі. Як вядома, менавіта якасць 
афармлення з’яўляецца адным з галоўных фак-
тараў папулярнасці той ці іншай кнігі, твора 
і аўтара. Добра аформленае выданне, без карэк-
тарска-рэдактарскіх недахопаў знойдзе свайго 
чытача нават сярод аўдыторыі, незацікаўленай 
у наведванні прэзентацый і чытанні навін літа-
ратуры. Пры наяўнасці станоўчых тэндэнцый 
(мастацкае пераасэнсаванне прасторы шмуцты-
тулаў, паступовы адыход ад савецкай дызай-
нерскай традыцыі ды інш.) на сённяшні дзень 
рэкламны патэнцыял кніжнага афармлення ўсё 
ж не выкарыстоўваецца выдаўцамі дастаткова 
поўна, што ставіць пошук альтэрнатыўных 
прыёмаў рэкламавання выданняў і дасканалую 
распрацоўку выдавецкіх стратэгій прасоўвання 
беларускамоўных мастацкіх кніг у шэраг най-
больш значных. 

Такім чынам, сучасны стан беларускамоўнай 
літаратуры ў агульнай сістэме айчыннага кніга-
друкавання можна ахарактарызаваць як адносна 
стабільны [29, с. 257], аднак усё гэтак жа існуе 
неабходнасць комплекснага падыходу да развіц-
ця кнігавыдавецкай сферы [30, с. 1]. Гэта зна-
чыць, усе адзначаныя намі тэндэнцыі павінны 
ўлічвацца пры распрацоўцы стратэгій развіцця 
кожнай нашай выдавецкай арганізацыі ў прыват-
насці і беларускага кнігадруку ў цэлым. 
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