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У 2017 годзе спаўняецца 500 год з часу выдання першага
беларускага друкаванага выдання. Менавіта з гэтай даты вядзе адлік
гісторыя нацыянальнага кнігадрукавання.
Тэма падрыхтоўкі і святкавання ў 2017 годзе 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання прапрацавана з зацікаўленымі. Абласныя і Мінскі
гарадскі выканаўчыя камітэты, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі,
Міністэрства замежных спраў, Міністэрства адукацыі і Міністэрства
культуры падтрымалі дадзеную ініцыятыву.
Улічваючы значнасць маючага адбыцца юбілею, неабходнасць
каардынацыі дадзенай работы на самым высокім дзяржаўным узроўні
24 студзеня 2017 года прынята распараджэнне Прэмьер-міністра
Рэспублікі Беларусь ”Аб стварэнні рэспубліканскага арганізацыйнага
камітэта па падрыхтоўцы і святкаванні 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання“, якое было распрацавана ў адпаведнасці з пунктам 3
Палажэння аб Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
26 кастрычніка 2001 года № 1545 і ўзгоднена з усімі зацікаўленымі.
Ужо сёння дадзеная тэма знаходзіць шырокае адлюстраванне ў
канцэпцыях правядзення такіх буйнейшых культурна-інфармацыйных
мерапрыемстваў, як Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш,
Дзень беларускага пісьменства, рэспубліканскае свята ”Александрыя
збірае сяброў“, дабрачынны Калядны бал кнігі і аўкцыён кнігі і іншых.
Міністэрствам інфармацыі, сумесна з органамі дзяржаўнага
кіравання і арганізацыямі, распрацаваны праект Плана мерапрыемстваў па
святкаванні 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.
Ва ўсіх рэгіёнах краіны ва ўстановах культуры і адукацыі будуць
арганізаваны
тэматычныя
мерапрыемствы:
выстаўкі,
навуковапрактычныя канферэнцыі, прэзентацыі, сустрэчы з пісьменнікамі і многае
іншае. У рамках ХХІV Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-ярмаркі
запланавана правядзенне Міжнароднага сімпозіума літаратараў,
прысвечанага знамянальнай даце, з удзелам беларускіх і замежных
літаратараў. Таксама адбудуцца пасяджэнні ”круглых сталоў“,
прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання у г. Полацку, у час
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правядзення мерапрыемстваў Дня беларускага пісьменства, на
міжнародных спецыялізаваных кніжных і нацыянальных выстаўках
Рэспублікі Беларусь у Маскве, Белградзе, Вільнюсе, Астане, Пекіне,
Франкфурце-на-Майне і іншых. У верасні бягучага года адбудзецца
Міжнародны кангрэс ”500 год беларускага кнігадрукавання“. Запланавана
правядзенне шэрагу мерапрыемстваў, прымеркаваных да 500-годдзя
беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання у замежных краінах –
Літве, Чэхіі, Расіі, Сербіі і іншых.
Галоўная мэта указаных праектаў – паказаць ролю і значэнне нашай
краіны ў стварэнні і прымнажэнні сусветнай культурнай спадчыны,
гістарычнае значэнне асветніцкай дзейнасці Ф.Скарыны для развіцця
еўрапейскай цывілізацыі; адлюстраваць уклад сучаснай Беларусі ва
ўмацаванне міру і ўзаемаадносін паміж народамі у мэтах сцвярджэння
высокіх ідэалаў дабра і справядлівасці. Такім чынам, праз гістарычны і
сучасны кантэкст сусветнай палітычнай і гуманітарнай парадыгмы
умацаваць значнасць суверэннай беларускай дзяржавы.
Дзяржаўнымі выдавецтвамі да юбілейнай даты ў 2016 годзе
выпушчаны наступныя выданні: ”Францыск Скарына – чалавекэнцыклапедыя“, ”Францыск Скарына – чалавек свету“, ”Францыск
Скарына – чалавек-легенда“, ”Асветнікі Беларусі. Ефрасіння Полацкая.
Кірыла Тураўскі. Францыск Скарына“, ”Спірыдон Собаль і вытокі
магілёўскага кнігадруку“ (выдавецтва ”Беларуская Энцыклапедыя імя
П.Броўкі“); ”Францыск Скарына, альбо як да нас прыйшла кніга“
(выдавецтва ”Беларусь“); ”Шляхамі Францыска Скарыны“ (выдавецтва
”Народная асвета“). Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі ажыццёўлены
выпуск факсімільнага выдання ў 20-ці тамах ”Кніжная спадчына
Францыска Скарыны“. Асобная намінацыя ”Да 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання“ была вызначана у рамках LVІ Нацыянальнага конкурсу
”Мастацтва кнігі“.
Міністэрствам інфармацыі будзе таксама распрацаваны з улікам
прапаноў рэдакцый дзяржаўных друкаваных і электронных СМІ план
інфармацыйнага
забеспячэння
падрыхтоўцы
і
правядзення
мерапрыемстваў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.
Ёсць усе падставы лічыць, што 500-годдзе беларускага
кнігадрукавання будзе мець шырокі грамадска-палітычны рэзананс, у тым
ліку і за межамі нашай краіны.
Таму сёння на пасяджэнні рэспубліканскага арганізацыйнага
камітэта па падрыхтоўцы і святкаванні 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання адным з галоўных пытанняў стане разгляд і канчатковае
ўзгадненне праекта Плана мерапрыемстваў па святкаванні 500-годдзя
беларускага кнігадрукавання, які быў распрацаваны на падставе прапаноў,
якія паступілі ад зацікаўленых.

