ХХІV Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш

Пад знакам 500-годдзя беларускага
кнігадрукарства
За што асабіста я люблю кніжныя выставы-кірмашы? Найперш за тое, што ўбачыўшы вялікую
колькасць аматараў чытання, чэргі за аўтографамі да найбольш папулярных аўтараў, зараджаюся
аптымізмам адносна будучыні кніжных выдавецтваў і спачуваннем да тых, хто заўчасна імкнецца
пахаваць яе вялікасць Кнігу. А яшчэ, гуляючы паміж разнастайных павільѐнаў, тэматычных экспазіцый,
пачынаю адчуваць сваѐ дачыненне да вытокаў мудрасці і ўсведамляць неабходнасць сілкавання сваѐй
душы свежымі ведамі, эмоцыямі, адкрыццямі. А як прыемна так проста прывітацца са знакамітым
паэтам, пагутарыць “не для прэсы” пра жыццѐ са старымі знаѐмымі і віртуальнымі сябрамі.

За пяць дзѐн ХХІV Мінскую міжнародную кніжную
выставу-кірмаш, якая праходзіла ў нацыянальным
выставачным цэнтры “БелЭкспа” на праспекце
Пераможцаў, наведалі каля 55 тысяч чалавек.
Арганізатары выставы – Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарвыканкам, ААТ
“Белкніга” і ТАА “Макбел”. Сваю прадукцыю, лепшыя
ўзоры кнігавыдання прадставілі 320 удзельнікаў, з
якіх 105 – замежныя госці. Ганаровым госцем
кірмашу
стала
Аб’яднанае
Каралеўства
Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі, а пасол гэтай
краіны ў Беларусі Фіѐна Гіб літаральна “ўзарвала”
інтэрнэт традыцыйнымі танцамі, якія яна выканала
пад валынку. А наогул, каб прыцягнуць увагу да сваіх кніг, іншай друкаванай прадукцыі, на якія толькі
хітрыкі і крэатыўныя прадстаўленні не ішлі ўдзельнікі.
Вядома ж, дадатковы піяр не патрэбен нобелеўскаму лаўрэату або раманісту – чэмпіѐну продажаў.
Тыя ж, хто толькі робіць першыя крокі ў літаратуры або жыве на перыферыі, маюць патрэбу ў
прыцягненні ўвагі чытаючай публікі. Таму і ладзіліся каля розных стэндаў мультымедыйныя
прэзентацыі, кансультацыі, конкурсы, розыгрышы латарэй, гутаркі, прадстаўленні аўдыѐкніг, аўтографсесіі, аўтарскія сустрэчы з празаікамі і паэтамі.
На цэнтральнай пляцоўцы выставы-кірмаша дэлегацыя гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі ладзіла канцэрт, у якім прагучалі песні на вершы Людмілы Кебіч, Мар’яна Дуксы, Аляксандра
Закрэўскага, Анатоля Апанасевіча. Свае творы прачыталі старшыня Гродзенскага аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч; паэтка і журналіст Тамара Мазур; дзіцячая пісьменніца, лаўрэат
Нацыянальнай прэміі Ганна Скаржынская-Савіцкая; паэтэса Людміла Шаўчэнка; паэт Дзмітрый
Радзівончык; малады паэт і рэжысѐр Андрэй Чапялюк; паэт і празаік Пѐтр Сямінскі; паэтэса са Смаргоні
Ала Клемянок, вядомы літаратурны крытык і паэт з Ваўкавыска Георгій Кісялѐў. Амаль гадзіну
прысутныя мелі магчымасць слухаць вершы, песні і пераканацца ў шматгранных талентах літаратараў
Наднѐманскага краю. Шчырыя словы падзякі выказвалі слухачы, некаторыя пажадалі набыць кнігі
прысутных аўтараў або пазнаѐміцца праз інтэрнэт з іх творчасцю.
У другой палове дня гродзенцы наведаліся ў Мінскі гарадскі адукацыйна-аздараўленчы цэнтр
“Лідар”. Ва ўтульнай сяброўскай атмасферы дзіці пазнаѐміліся з пісьменнікамі і іх творамі. У некаторых
узніклі пытанні, а самыя смелыя прачыталі свае вершы.
Ала СТРАШЫНСКАЯ
На здымках: падчас знаходжання і выступлення дэлегацыі гродзенскіх пісьменнікаў на ХХIV
Міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы. Мінск, 10 лютага 2017 года.
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На галоўнай пляцоўцы XXIV Мінскай міжнароднай кніжнай выставы –
малады гродзенскі паэт Андрэй Чапялюк.

Гродзенскія творцы ў Мінску.

