
3 жовтня - 125 років від дня народження Сергія Олександровича 

Єсеніна(1895-925), російського поета 

 

                 
 

Віра в світло, в красу життя, в людину, гуманістичний пафос — головне в 

творчості Єсеніна.  Рідна земля дала йому найбільше — народний погляд на 

життя, наділила народною мудрістю, тими уявленнями про добро і зло, 

правду та кривду, щастя та нещастя, які вироблялись народом впродовж 

віків. Йому не потрібно було шукати ключ до душі народу — він сам був 

одним з її носіїв 

Одна зі сторінок у творчості С. Єсеніна пов'язана з його цікавістю до 

української літератури, а саме творів Тараса Шевченка. 1922 року поет 

відвідав Харків, згодом шевченківські місця і навіть переклав на російську 

мову кілька шевченкових віршів. Наша книжкова виставка знайомить з 

біографією поета та його поетичною спадщиною. 
 

14 жовтня - День українського козацтва 

 

 

   
 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2


Як писав ще французький дипломат Жан-Бенуа Шерер у його 

історичній праці, виданій 1788 року в Парижі, Покрова Пресвятої Богородиці 

було для козаків великим святом, оскільки їхню церкву було присвячено Діві 

Марії. Коли вони бажали обрати нових членів старшини, то збиралися саме у 

цей день.[1] 

День українського козацтва відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента України від 07.08.1999 № 966/99 в день свята Покрови Пречистої 

Богородиці 14 жовтня. Президент України, враховуючи історичне значення й 

заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий 

внесок у сучасний процес державотворення, визначив цю дату своїм указом. 

 

22 жовтня - 150 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна 

(1870- 1953), українського та російського письменника, перекладача  

 

         
 

У Росію (тоді Московію) рід Буніних (Бунікевських) переселився з 

України (тоді у складі Польщі) у XV столітті. Сам письменник дослідив, що 

його рід походить з Волині. 

В Україну письменник потрапив у юнацькі роки. Подовгу жив 

у Харкові (1887–1889), Полтаві (1890–1894), Одесі (1898–1901 та 1918–1920), 

бував у Києві. 

Вплив українського фольклору відчувається в його оповіданнях «На 

край світу» та «Лірник Родіон», а також у багатьох віршах. («Мушкет», «Вже 

підсихає хміль на тині…» та інших. У нарисі «На „Чайці“», а особливо в 

романі «Життя Арсеньєва» Україна присутня як місце на землі, де 

письменник знайшов гармонію між вічністю й красою. Тому запрошуємо 

просто  взяти в руки Книгу …. 
 

22 жовтня - 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника 

(1935 -1917), українського поета 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0


         
 

 

Пережите в дитинстві та в роки молодості склало основу першої його 

збірки поезій «Б'ють у крицю ковалі» (1962).  

            Б. Олійник пише своєрідні віршовані «портрети» — монологи про 

сільських трудівників, як-от хворого хлібороба («Про хоробрість»), інваліда з 

фронту («Дядько Яків»), «співрозмову» зі скромною вчителькою В. І. 

Левкович («Формула»), присвячений М. Рильському вірш «Пісня», 

автобіографічні нотатки «Про себе».  

    Поет застосовує також умовність, вигадку, елементи казки, фантастики, 

алегоричну та символічну образність у таких творах, як «Принцип», «Про 

середину», «Притча про ноги», «Притча про славу», «У поета гроші 

завелись». 

До уваги наших читачів оформлена книжкова виставка. 

 

 23 жовтня - 100 років від дня народження Джанні Родарі (1920-1980), 

італійського письменника 

 

         
 

 Джанні Родарі дав нове життя самому жанру літературної казки.  Він 

невимушено приніс у казку сучасне життя з його незвичними для казки 

проблемами.  

 Забавляючи своїх читачів, Родарі розповідає їм про зовсім серйозні речі, 

даючи уявлення про дружбу, доброту, правду, справедливість. 

 Запрошуємо відвідувачів бібліотеки ознайомитись із безсмертними 

творами видатного  письменника. 
 



 


