
Нотная прадукцыя недзяржаўных йьщавецгвау і выдавецкіх арганізаный у 1990— 
1994 i t . прадстаўлена 24 назвамі, што склада 15% ад агульнай колькасді нотных вьщан- 
няў. Найболык акгыўна ў гэтым накірунку прадавалі ТАА “ИТЛ БК”, НВЦ “Аматар”, 
ТАА “Нота”. Акрамя камерцыйных вьйавецтаў у ввданні нотаў бралі ўпзел каташцкія 
і пратэстанцкія рэлігійныя арганізацыі, якія выпусцілі зборнікі культавай музыкі і 
вакальных таораў духоўнага змесіу.

За пяць гадоў недзяржаўныя вьщавецгвы і вьцавецкія арганізацыі вьшалі 36 назваў 
кніг па масташве і рэжысёрскіх сцэнарыяў мастацкіх фіяьмаў, але іх дзейнасць у іэ іы м  
накірунку харакгарызавалася эпізацычнасцю, выпадковаадю выбару тэматыкі і мэта- 
ваінпрызначэння вьйанняў.

Абаіульненне вынікаў даследавання паказала, што выдавецкая дзейнасць творчых 
саюзаў і таварыстваў абумоўлівалася задачамі і зместам іх работы. Немастацкія гра- 
мадскія аб’донанні выпускалі адзінкавыя выяўленчыя і нотныя ввданні ў асноўным 
дзеяя рэкламы або атрымання фінансавых сродкаў для сваёй дзейнасці. Па-іншаму 
будавалася дзейнасць камерцыйных арганізацый. Яе вызначаў рынкавы падыход да 
выбару напрамкаў укладання фішнсавых сродкаў, віааў і тэмагыкі выданняў.

Здаецца мэгазгодным прапанаваць некаторыя маічымыя накірункі даяейшага раз
водя дзейнасці недзяржаўных выдавецтваў і вьщавецих арганізацый у галіне шстацг- 
ва Пажаданым уяўляецца ўзбагачэнне тэматыкі такіх відаў выяўленчых вьзданняў, як 
папггоўкі і калевдары, за кошт шырэйшага выкарыстання сюжэгаў, звязаных з псто- 
рыяй і культурай Беларусі. Не трэба скідваць з рахунку пазнавальныя магчымасці 
кніжак-цацак, коміксаў, ствараючы, напрыклад, выдам ў даііамогу тым, хто вывучае 
замежньи мовы.

Пажапзны бсльш шырокі ўцзея камерцыйных вьвдавеціваў у выпуску папулярнай, 
даведкавай і навучальнай лггаратуры па мастацгве, якая карыстаецца попытам і недас- 
таткова прадстаўлена на беларуекім кніжным рынку.

Беларускамоўная літаратура 
ў складзе недзяржаўных выдавецтваў

А ла Ф Я Д О Р Ы Н А , старшы выкладчык кафедры 
дакументазнаўства і бібліяграфіі 

Беларускага універсітэта культуры
Родная мова з'яряецца асновай свегапошаду, падмуркам для вывучэння і успры- 

маннянацыянальнайідалучэннядаздабьптаўсусветнайкулыурыілігараіуры. Мена- 
віта праз нацыянальную мову ў першую чаргу праяўляецца менталітэт нщюда, яго 
светаадчуванне, светаўспрыманне, светаразуменне.

Прыняцце ў свой час у Беларусі шэрагу законаў, праграм, якія датычаць нацыя- 
нальнага апраджэння, спрыяла павелічэнню выпуску беларускамоўнай лігаратуры. Аб 
гэпым сведчаць вынікі праведзеных у канцы 80-х—пачатку 90-х гадоў XX ст. даследа- 
ванняў. Але сёння вьщавецкая справа ў Беларусі, як і іншыя сферы жыцця, перажывае 
крызіс. Лддэрсгва на кніжным рынку цяжка стала ўфымліваць нават буйным дзяржаў- 
ным вьщавешвам. Прыстасоўваючыся да складаных эканамічных умоў, ім даводзіцца 
арыентававда на выпуск камерцыйна выгадных выданняў. Аднак апошнім часам у 
рэспубліцы значна змянілася структура выдавецкай сеткі. Акрамя дзяржаўных сгвара-
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юццд недзяржаўныя ввдавецкія арганізацыі — сумесныя і малыя прадпрыемсівы, ак- 
цыянерныя татарыствы, упасныя і кааператыўныя ныдавецгвы, фірмы і гд.

I калі ў 1992 г. усгановамі недаяржаўнага тылу на беларускай мове было надрука- 
вана толькі 8 назваў кніг тыражом 432,5 тыс. экз., то ў насгупныя тры гады з пашырэн- 
нем сети недзяржаўных арганізацый гэта лічба ўзрасла. Таму мы лічым мэтазгодным 
зрабідь аналіз сучаснага стану кюгавьщання беларускамоўнай літаратуры недзяржаў- 
нымі выдавецгвамі, яго колькаснае і якаснае размеркаванне па галінах ведаў і мэтавым 
прызначэнні

Аналвііатокутвораў.шдцадвеньіхнедзяржаўнышўстановамінароднаймовеў 1993— 
1995 гг., сведчыць пра тое, што яны склалі адпаведна 15; 14,4 і 11,8%. Сяродакшўных 
кнігавыдаўцоў можнаадзначьшь НВК “Тэхналогія”, вьщавецкую фірму “Асар”, НКФ 
“Экаперспектыва”, ТАА “Аракул”, БВТ “Хата”, Беларуси Фовд Сораса, ВПК “Жас- 
скон” Напрыклад, кампанія ‘Тэхналогія” наогул спецыялізуецца на выпуску ў асноўным 
выпанняў на беларускай мове. Рэперпуар кампаніі ўлучае кнігі рэяігійнага зместу (“Служ- 
боўнік”, “Беларуси праваслаўны малйоўнік”), пафіласофіі, гісторыі, культуры У 1996 г. 
‘Тэхналогія’’ вьідаланавучальныдапшажнкдпяпуцэшаўпажаноміцы, першую часг- 
ку якога складаюць “Уюдаіны ўэканоміку” і “Мікраэканоміка”, другую — “Макраэка- 
номіка”. Сярод приватных трэба вылучыць вьщавещвы Ваніна, М. А. Расолыа

Для высвэтлення кщ>цшы ввдання беларускамоўнай лггараіуры патэматычным і 
мэтавым прызначэнні намі паводле “Летапісу друку Беларусі” быў выяўлены рзальны 
паток выланняў за 1993—1995 іг. Трэба ацзначыць, шго адзінкі назваў склацаюць кнігі 
на беларускай мове па філасофіі, псіхалогіі, прыродазнаўчых і прыкладных навуках, 
мастащве, краязнаўстве і інш.

Значная колькасць (30,3%) кніг выдадзена па раздайте “Народная адукацьы. Вы- 
хаванне”. Гэга і метадычныя дагаможнікі для настаўнікаў, зборнікі экзаменацыйных 
матэрыялаў, навучальньй дапаможнікі, хрэсгамагаі па лггараіуры нарсдаў свепу, пад- 
ручнікі-хрхтаматаі па роднай лігаратуры. Сярод кнігавыдаўцоў літараіуры па дадзе- 
най тэматыцы трэба назваць НКФ “Экаперспектыва”, Беларускі гуманпарны адука- 
цыйна-кулыурны цэшр, ТАА “Аракул”, ффму “Асар”, ВПК “Жасскон”.

Больш за 22,4% кніжнай прадукцыі складае мастацкая літаратура. Нелыа не звяр- 
нуць увагу на тое, шго асноўная частка мастацкай літаратуры недаяржаўнымі ўстано- 
вамі выдаецш на рускай мове як больш выгадная з камерцыйнага боку.

Станоўчым можна лічыць вопыг НДК “Маркегшнг” па ввданні ў 1994 г. у серыі “3 
сабой у дарогу” твораў шэрагу беларускіх аўгараў: Я. Коласа, Я. Маўра, I. Мележа, 
Я. Скрыгана, К. Чорнага, Я. Брыля, А. Васілевіч, М. Гарэцкага, Г. Далідовіча. Аднак у 
1995 г. падобных прыкладаў не назіраецца. За гэты перывд выдадзены толысі аповесці 
I. Шамякіна і перакладзены на беларускую мову твфы Т. Шаўчэнкі. Асноўная частка ў 
1995 г. масгацкай літараіуры ўлучае творы такіх аўгараў, як А. Пісарык, I. Карэвда, 
L Басецкі, А Усеня, А. Зэкаў, В.Івашын, М. Трафімчук, У. Бельаа, У. Ліпскі, В. Якавенка.

Невялікую колькасць, на жаль, складаюць творы на беларускай мове для дзяцей. 
Але ёсць вьйанні, якія сталі ўжо вядомымі. Так, кніга Н. А. Сторажавай і С. С. Аніс- 
кевіч “ Дцна сям’я — ад А да Я” тсшыа ў 1995 г. ВКІП “Асар” ньщавалася двойчы.

Трэба адзначыць, пгго недаяржаўныя вьщавецюя структуры рэспублікі ў адрознен- 
не ад дзяржаўных не прьпрымліваюцца сірошй таматыка-тапалагічнай накіраванасці. 
Аднак, на наш поглад, ім неабходна: па-першае, актывізавадь дзейнасць па вьшанні
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лггаратуры на роднай мове, игго буцзе спрыяць духоўнаму адраджэнню нашага грамад- 
ства; па-другое, засяродзіць увагу на вьщанш літаратуры даведкавага характару: эн- 
цыклапедый, слоўнікаў, а таксама лігараіуры для дзяцей; па-трэияе, аддавадь больш 
увагі перакладам на беларускую мову лепшых твораў сусветнай літатаруш.

Даведкавыя выдаыні Беларусі: 
камплектаванне і выкарыстанне ў публічных бібліятэках

Святлана ЗЫ ГМ А Н ТО В ІЧ , канд. пед. навук, дацэнтп, 
Валянціна С А ІТА В А , канд. пед. навук, дацэнт  

кафедры дакументазнаўства і бібліяграфіі 
Беларускага універсітэта культуры  

Змены, якія перажьші публічныя бібліятэкі ў 90-я гады, дапамаглі бібліятэкарам 
асэнасаваць важную з'яву: грамадскасць актыўна заахвочвае гэтыя бібліятэкі ўзмац- 
няць інфармацыйную дзейнасць, уцасканальваць сістэму інфармацыйнага сэрвісу.

Вытворчасць паслуг інфармацыйнага характару залежыць ад рэсурснай базы кож- 
най з бібліятэк, у там ліку ў значнай ступені ад стану фонду даведкавых выданняў. 
Дадзеныя Нацыянальнай кніжнай шлаш Беларусі паказваюць, што ў 90-я гады коль- 
касць даведкавых выданняў штогод складала прыкладна 150 назваў, у 1993—1994 гг. іх 
было выпушчана значна белый—176 і 194 назвы. Ад 1993 г. большую голову ад агульнай 
колькасці даведкавых вьданняў друкуюць недзяржаўныя вьщавещвы і арганізацыі з 
выдавецымі правамі. Так, у 1995 г. на іх долю прыпадала 65% даведкавых вьвданняў.

Сярод станоўчых рысаў дзейнасці недзяржаўных вьідавецтваў на рынку даведка
вых вьвданняў адзначым з’яўленне буйных выгворшў даведкавай прадукцьгі, сярод якіх 
ёсць айчынныя і сумесныя фірмы—даччыныя прадпрыемствы вядомых замежных вы- 
творцаў даведкавай праоукцыі. Гэга шведскі канцэрн “Тэлемедыа” і яш даччынае СП 
“Белфакг”, “НЩП -КОМПАСС”, “Мэджык”, ААТ “Місанга” іінш.

У выніку іх дзейнасці з’явіліся салідныя ііггогоднікі з інфармацыяй пра Беларусь: 
талефонны каталог “Бизнес-Беларусь”, “КОМПАСС Беларуси, 1995/96” і інш., ство- 
раныя паюдле ўзораў даведкавай прадукцыі іэтых фірмаў. Арыгінальную і значную 
даведкавую літаратуру-выпускаюць мноіія беларускія недаяржаўныя вьщавецтвы.

Сама аператыўныя патокі даведкавай шфармацыі гаступаюць праз СМІ, сярод 
якіх для бібліэтэк найважнейшыя перыадычныя вьціанні. У гэтых вьщаннях ужываюцца 
зручныя формы вылучэння і структурызацыі даведкавых дадзеных Склалася і пэўная 
тэматычная спецыялізацыя перьвздычных выцанняў у сферы шфармавання насельніцгва 

На рынку выгворчасці даведкавых вьшзнняў дзяржаўныя і недзяржаўныя выцавец- 
твы і ўстановы вызначылі свае прыярытэты і інтарэсы, стварылі нямала карыснай 
даведкавай прадукцыі і маюць перспективу для развіцця дзейнасці, раалічваючы на 
низменны факгар—інфармацыйныя шірэбы карыстальнікаў.

У публічных бібліятэк, на жаль, вельмі малыя магчымасці і шанцы выкарыстаць 
паток даведкавых выданняў. Асноўная прычына — спыненне працэсу нармальнага 
папаўнення новымі выданнямі, якое назіраецца ўжо на працягу некалькіх іадоў.

Востры недахоп даведкавых выданняў змусіў бібліятэкараў выкарыстоўваць ро- 
зныя спосабы, каб назапашваць дадзеныя, неабходныя для задавальнення разнастайных 
патрэб карысгальнікаў у неабходнай інфармацьгі.
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