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Лі та раль на ўчо ра, на пя рэ дад ні ад крыц ця XXVІІ Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу мне ўда ло ся з фота -

ка ме рай у ру ках па на зі раць, як рых та ва лі ся да га лоў на га 

кніж на га фо ру му Бе ла ру сі. Ат мас фе ра ў вы ста вач ным па-

віль ё не, ня гле дзя чы на кло па ты і ра бо чую мі тус ню, бы ла 

на дзі ва ду шэў ная, ні бы пра ні за ная прад чу ван нем свя та. 

Зрэш ты, хі ба з кні га мі мо жа быць інакш?

Га лоў ная сцэ на, на якой сён ня бу дзе пра хо дзіць ура чыс-

тае ад крыц цё, а ў на ступ ныя дні прой дуць прэ зен та цыі кніг, 

уру чэн не дып ло маў, вы ступ лен ні вы даў цоў і пісь мен ні каў, 

кан цэр ты ар тыс таў, бы ла ўжо ўста ноў ле на. Ад ным з пер-

шых рых та ваў ся стэнд цэнт раль на га экспанента вы стаў-

кі — Злу ча ных Шта таў Аме ры кі. На стэн дзе бу дуць прад-

стаў ле ны бо лей за 100 выданняў дру ка ва най пра дук цыі ў 

вы гля дзе кніг і аль бо маў, ча со пі саў і бра шур на анг лій скай 

мо ве, ся род якіх знач нае мес ца зай ма юць вы дан ні ту рыс-

тыч най тэ ма ты кі.

Па куль іш ла вы груз ка з ма шын кніж ных па ліц і ўлас на 

ге ро яў свя та — кніг, па куль пра ці ра лі ся шкля ныя віт ры ны і 

на клей ва лі ся наз вы вы да вец тваў, «Бел кні га» ўжо пад рых-

та ва ла сваю пля цоў ку. Як і ра ней, на гэ тым стэн дзе бу дзе 

гас па да рыць ка лек тыў мін скай кні гар ні «Цэнт раль ная» — 

учо ра ў па віль ё не ра зам з за гад чы кам кра мы Ін гай Бе кіш 

пра ца ва лі пра даў цы, та ва ра знаў цы і груз чы кі.

Пе рад цэнт раль ным ува хо дам на Пе ра мож цаў, 14, дзе 

ўста ноў ле на вя лі кая афі ша вы стаў кі, за ці каў ле ныя чы та чы 

ўжо ўваж лі ва вы ву ча лі пра гра му свя та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гля дзі це на сай це zvіazda.by.
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