


У житті все починається з чогось: річечка із 

струмочка, дерево із коріння. Так і поезія входить в 

наше життя з дитинства і залишається з нами до 

кінця. Кожний знаходить в ній щось своє, близьке і 

зрозуміле. Духовно бідною залишається та людина, 

якій байдуже поетичне слово.

Ну коли, як не весною, відзначати  свято словесної 

чуттєвості й довершеного вміння кількома словами 

висловити невисловлюване. Щорічно 21 березня за 

ініціативою ЮНЕСКО людство святкує Всесвітній 

день поезії. 
З нагоди такого чудового свята пропонуємо

переглянути віртуальну книжкову виставку, де 

представлені автори з різних куточків України і, 

звичайно, ми не оминули увагою вірші поетів нашого 

міста.





Борисенко, Любов Петрівна.  Пори душі : поезія / 

Любов Борисенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 

2017. – 63 с.

"Пори душі" – перша книга 
Любові Борисенко, в якій 
вона постає перед читачем 
як вдумлива поетеса, що 
не боїться розчинити 
навстіж свою душу і 
впустити в неї свідків своїх 
радощів та печалей. Теми, 
які порушує авторка, 
близькі багатьом: це і 
трепетне кохання, і біль 
втрати, і пошуки незгаслим 
серцем нового почуття, а 
також роздуми про життя 
жінки, котра водночас і 
зріла, і юна, котра, 
втративши багато, не 
втратила надії.





Місячна Лана. Коли думки минають свій рубіж : поезія/Л. 

Місячна. – Ніжин: ПП Лисенко М. М.,2019. – 104 с.

 Ніжинка Лана Місячна 

просто закохана у 

поезію, доказом цього 

є її збірка віршів, що 

представлена вашій 

увазі. Разом з автором 

ви поринете у хвилі 

кохання, посмакуєте з 

нею життя та його 

відтінки. 





Жадан С. І. Марадона: Нова книга віршів/ С. І. 

Жадан. – Х.: Фоліо, 2007. – 169 с.

 Сергій Вікторович Жадан —
особистість різнобічна: 
одночасно поет, прозаїк, 
автор есе, перекладач і 
організатор літературних 
фестивалів, рок-концертів, 
театралізованих вистав. Тим, 
хто хоче зрозуміти, чим живе 
сучасна українська 
література, радимо 
прочитати збірки віршів 
Сергія Жадана, а заодно й 
романи цього популярного 
письменника, відмічені 
міжнародними 
літературними преміями та 
перекладені 9-ма мовами 
світу.





Дмитрук А. Верните нам наше небо/А. 

Дмитрук. – К.: Феєрія мандрів, 2014. – 112 с. 

 Вірш молодої поетеси «Никогда 
мы не будем братьями» був на 
вустах під час Євромайдану не 
лише українців. Щирість та 
відвертість поезії Анастасії 
Дмитрук зачепила як однодумців, 
так і недругів. Патріотична поезія 
Анастасії продовжує завойовувати 
свого читача. Нещодавно поетеса 
презентувала свою збірку 
«Верните нам наше небо». Де всі  
вірші пронизані невимовним 
болем та жалем, у них звучить 
заклик до боротьби, заклик 
надіятися на те, що все буде добре, 
а також вдячність тим, хто сьогодні 
захищає нашу країну.





Малкович І. А. Вірші на зиму/ І. А. Малкович. – К. : 

А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2006. – 200 с.

 Ще 19-річним юнаком на 
всеукраїнському 
літературному семінарі в 
Ірпені таємним 
голосуванням кількох 
сотень літераторів 
І.Малковича було обрано 
«Найкращим молодим 
поетом». «Увесь 
літературний Ірпінь кілька 
днів величав мене 
„королевичем молодої 
поезії“, тож моєму 
юнацькому щастю не було 
меж..». -Згадує 
письменник.





Васильківська Ірина. Палітра життя/І. 

Васильківська. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 94 

с.

 Ще одна ніжинська 

поетеса Ірина 

Васильківська. Її збірка 

віршів – це чутливий 

погляд на життя в усіх 

його барвах. 

Безпосередня щирість 

поетичних рядків 

знайде свого читача і 

не залишить його 

байдужим.





Антощак М. В. Воістину люблю: поезії/М. В. 

Антощак. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – 124с., 

іл.

 Молодий автор Микола 

Антощак у своїй збірці 

«Воістину люблю» 

намагається 

висповідатися перед 

читачем за пережите і 

переболіле. Поезія його 

безпосередня, щира і 

відкрита, з почуттям 

вдячності близьким та 

рідним людям.





У храмі духу: Збірник ніжинських поетів: Поезії. –

Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. – 704 с.

 У книзі зібрано близько 
сотні авторів, і в кожного 
є свої родзинки…..

 Краще всього самим 
перечитати…Познайоми
тись із творчістю ніжинців 
і переконатися, які цікаві 
люди живуть у славному 
Ніжині!. Міліє річечка 
Остер, до квітучих 
берегів якого з давніх-
давен горнеться місто… 
Але ж наскільки 
ширшою стала ріка 
душі ніжинської!.



Цілком можливо, серед вашого оточення є 

люди, для яких цей день не просто нагода 

вивести поетичне мистецтво з-під тіні прозових 

творів.       

Привітайте своїх знайомих, які пишуть 

вірші, особливо, якщо вони лише починають 

випробовувати свої сили у цій справі.



На виставці представлено книги з 

фондів бібліотеки НДУ ім. Миколи Гоголя. 

Для пошуку інших видань радимо 

скористатися електронними ресурсами 

бібліотеки.

Книжкову виставку    підготували працівники 

студентського абонементу.


