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18-22 вересня 2019 року у Львові проходив 26 BookForum – головний культурний
фестиваль країни.Впродовж 5 днів поціновувачі культурних подій змогли відвідати
безліч освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книги. Весь Львів
традиційно перетвориться на Book Forum, адже події відбувалися у Палаці Мистецтв та
40 локаціях міста.
Дякуючи ініціативі голови Корецької РДА
Сергія Чернія бібліотечні працівники Кореччини також 19 вересня відвідали "Форум
видавців у Львові", найбільший ярмарок української книги та один з наймасовіших заходів
подібного типу в Східній Європі. Книжковий ярмарок зібрав любителів книжок, творців
літератури і професіоналів видавничої справи.
На
Форумі були найвідоміші українські автори: Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій
Любка, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Лариса Денисенко, Галина Ткачук, Ірина
Славінська, Тарас Прохасько, Андрій Кокотюха, Ірен Роздобутько, Катерина Калитко,
Юрій Винничук та інші.
Понад 300 видавництв зі всієї України, а також зарубіжні видавництва підготували для
книгоманів різноманітні книжкові новинки на всі смаки та уподобання. Це значуща подія
у світі сучасної української літератури як для письменників і видавців, так і для
бібліотекарів та читачів. Різноманітність книг вражала: від дитячої літератури до
галузевої.
Упродовж дня бібліотекарі мали можливість поспілкуватися з представниками різних
видавництв, ознайомитись з новинками літератури.
Нам пощастило, ми отримали шанс поспілкуватись з відомими українськими
письменниками — братами Капрановими та Дмитром Павличком. Також нам випала
можливість познайомитись та поспілкуватись з Романом Зіненком(Сєдой) - автором
книги «Іловайський щоденник».
Ця книга - одна із перших книжок про війну на Сході України, написана учасником подій,
колишнім морським піхотинцем, добровольцем батальйону «Дніпро». Автор нічого не
вигадує, він просто передає свої враження, думки, емоції, намагаючись бути
максимально точним у спогадах, адже він був серед тих, хто опинився в пеклі Іловайська
в серпні 2014-го і не тільки вижив, а й допоміг вибратись з «котла» своїм товаришам,
зокрема й тяжкопораненим. На згадку про зустріч, отримали книгу з автографом від
автора .
Приємно вразило, що люди купували книги, незважаючи на ціни. Для своїх читачів наші
бібліотекарі теж придбали новинки українських письменників.
Місту Лева дякуємо за море неймовірних вражень, а головне - книги, які придбали і
хочеться читати.
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