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Гості  різних епох і народів



 Тягар думок у слові донесу,

  Усі пісні із честю доспіваю! – 

   Сприймаючи оспівану красу, 

   Поетів люблять, хвалять… і не знають!

Ганна Чубач

Народилася 6 січня 1941 року

75 років від дня народження



"Усі ми родом із дитинства"



Відчуття Батьківщини виростає у неї з живого образу рідного краю, подільського села, річки Немії, з рідної 

пісні і навіть… зі снів. 



Свого батька поетеса 

ніколи не бачила…

Він не повернувся 

з війни.



 Авторка збiрок "Журавка" (1970), "Жниця" (1974), "Ожиновi береги" (1977), 

"Заповiти землi" (1978), "Срiбна шибка" (1980), "Святкую день" (1982), 

"Житня зоря" (1983), "Листя в криницi" (1984), “Літо без осені’(1986), 

“Небесна долина” (1993),  “Серед зневір і сподівань”.



Літо без осені

1986



Небесна долина

1993



"У дитячих віршах

відкриваю себе"















 Рік у рік біля воріт

 Риє нірку чорний кріт.

 Рік у рік скриплять ворота.

 Рив би ти собі навпроти.

 Рипи-скрипи, не рипіть,

 Рию там, де хочу рить



 Ананас, ананас

 Не росте чомусь у нас,

 А маленький хлопчик Вася

 Дуже любить ананаси



Ернест Гофман

(24 січня 1776 р. – 25 липня 1802)

240 років від дня 

народження



“Лускунчик та мишачий король”

 Німецький письменник, художник, композитор. 



“Крихітка Цахес на прізвисько  Цинобер”



“Золоте горнятко та інші історії”



“Володар блох”



Вільгельм Карл Грімм

(24 лютого  1786 – 16 грудня 1859)

230 років від дня 

народження



Брат Якоба Грімма



Німецькі казкарі









Найвідоміші казки

















Пам’ятник братам Грімм на батьківщині



ЛЕСЯ УКРАЇНКА

(25 ЛЮТОГО 1871 – 1 СЕРПНЯ 1913 )

145 років від дня 

народження



Народилася в Новгород-Волинському

















Олена Пчілка – мати Лесі Українки



Перша збірка поезій





















Увіковічена пам’ять



Меморіальна дошка в м. Сан-Ремо







Що названо в честь Лесі Українки

 Театри

 Вулиці

 Площі

 Літературна премія

 Та ін.



До нових зустрічей 

На “літературних

писиденьках”


	Страница 1
	Гості різних епох і народів
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Ернест Гофман
	“Лускунчик та мишачий король”
	“Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер”
	“Золоте горнятко та інші історії”
	“Володар блох”
	Вільгельм Карл Грімм
	Брат Якоба Грімма
	Німецькі казкарі
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Найвідоміші казки
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Пам’ятник братам Грімм на батьківщині
	ЛЕСЯ УКРАЇНКА
	Народилася в Новгород-Волинському
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Олена Пчілка – мати Лесі Українки
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Увіковічена пам’ять
	Меморіальна дошка в м. Сан-Ремо
	Страница 61
	Страница 62
	Що названо в честь Лесі Українки
	Страница 64

