


Міжнародний літературний клуб «Моряна» - другий за віком
заснування клуб м. Маріуполь, який об’єднує поетів, прозаїків,
виконавців авторської пісні, що пишуть на морську та іншу тематику, а
також любителів літератури, творчу інтелігенцію тощо.

Міжнародний літературний клуб «Моряна» має цікаву біографію.
Датою його заснування вважається 23 травня 1970 року: саме цього дня в

Зазначимо, що в 1960-1970-ті роки в складі редколегії «Азовского моряка» плідно
працювали відомі журналісти, члени Спілки письменників СРСР і Спілки журналістів СРСР
Олексій Чиркін, Борис Левін, Юрій Хоба, Геннадій Кірсанов, Віктор Ігнатов, Олександр
Шаповалов, Анатолій Білоус, фотожурналіст Георгій Топалов. І саме вони ініціювали
народження нової, поетичної, рубрики в газеті. Головною вимогою до творів, які мали
друкуватися на літературній сторінці, стала відданість морській тематиці, любов до моря,
Приазов’я…

Слушну назву для цієї сторінки знайшов головний редактор «Азовского моряка»,
журналіст, письменник і краєзнавець Микола Григорович Руденко (1924-2007 рр.). Моряна
– це персонаж слов’янської міфології, діва морських вод. Інші значення слова – різкий,
сильний вітер, який віє з моря; морська вода, яку наганяє в гирло річок морський прилив
або вітер. А згідно старовинних морських легенд, Моряною кличуть жінку, яка приходить
до моря і чекає свого коханого.

Відповідальною за вихід сторінки одностайно затвердили заступника редактора
газети Олену Олександрівну Мухіну (1936-1989 рр.). Над кожним випуском сторінки
ретельно працювала громадська редколегія з дружин моряків, працівників флоту,
берегових служб. Від того часу «Моряна» регулярно з’являлася на шпальтах газети… На
жаль, в пострадянські часи і АМП, і газета припинили своє існування.

Як літературний клуб «Моряна» повернулася до життя в 2008-2009 роках завдяки
зусиллям Галини Грандель (однієї з тих, хто стояв у витоків створення поетичної сторінки
«Азовского моряка») та Людмили Малиновської.

Багато поетів та прозаїків Маріуполя починали свій шлях в літературу саме з клубу
«Моряна». З роками неодноразово змінювався склад клубу та міста знаходження його
авторів, самобутніх, талановитих, відомих і тільки починаючих... Літератори, які мешкають
в Україні, Казахстані, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, підтримують постійні зв’язки з клубом,
спілкуються онлайн під час його засідань, друкують свої твори у колективних збірниках.

Члени літературного клубу «Моряна» приймають активну участь у культурному житті
Маріуполя та області: вони бажані гості в навчальних закладах, територіальних центрах
надання соціальних послуг, закладах культури, інших локаціях, на різноманітних
фестивалях, святах тощо.

Галина Грандель разом з директором централізованої бібліотечної системи для
дорослих Людмилою Гурковою в 2008 році були ініціаторами проведення міського
фестивалю «Книга і преса Маріуполя». До 2012 р. місцем зустрічі та спілкування членів
клубу була бібліотека-філія ім. О. С. Новікова-Прибоя, в 2012–2019 рр. – Комунальна
установа «Маріупольська міська історична бібліотека ім. М. Грушевського».

«Порт приписки» «Моряни» сьогодні – Комунальний заклад культури «Донецька
обласна бібліотека для дітей», де щомісяця відбуваються засідання клубу.

газеті Азовського морського пароплавства (АМП) «Азовский моряк» з’явилася поетична
сторінка під назвою «Моряна», яка швидко стала користуватися популярністю у жителів
приморського міста.



Мариуполь в созвездии Лиры-7. Литературное объединение «Азовье»:
1924-2019 [Текст] : юбилейный вып. с участием литклубов «Моряна»,
«Прометей», «Ильичевские зори», «Созвездие Лиры», «Рассвет» /
ред., сост., автор проекта Н. Харакоз. – Мариуполь, 2019. – 352 с. - В
надзаг.: Литературное объединение «Азовье» награждено дипломами
девяти фестивалей «Книга и пресса Мариуполя».

Поетична антологія присвячена не тільки 95-річчю літоб’єднання
«Азов’є», а й діяльності інших літературних клубів Маріуполя, творчості
їх членів, їхньому внеску в культурне і літературне життя міста.

3

Многоцветье Имен: литературный клуб «Моряна» г. Мариуполь [Текст]
: лит.-художеств. альманах. Вып. 6 / [ред. А. Б. Воронов]. – Донецк-
Мариуполь : Азовье, 2011. – 608 с. : фот. – (Серия «Творческие Студии
Донбасса»).

Шостий випуск проєкту «Творческие Студии Донбасса» присвячено
літераторам, які входять в Міжнародний літературний клуб «Моряна».
Видання знайомить читача з біографіями та творами як авторів-
початківців, так і тих, чиї імена вже добре знані в Україні та за її межами.

Бородина, Татьяна Ивановна. До последнего вздоха [Текст] : [повесть] /

Т. И. Бородина. – Мариуполь, 2011. – 148 с.

Невигадана повість про любов і вірність, дружбу і взаємовиручку,

про нелегку професію моряка присвячується пам’яті знаменитого

капітана далекого плавання Олександра Загребіна, який віддав 45 років

життя роботі в Азовському морському пароплавстві.

Керівник клубу – Галина Валентинівна Грандель, секретарі – Анатолій Шевченко-
Зурнаджі та Олена Кулігіна.

Пропонуємо Вашій увазі твори членів Міжнародного літературного клубу «Моряна»
(надруковані або розміщені в мережі Інтернет), а також статті та електронні ресурси про їх
творчість.

Матеріал подано за розділами, а у межах розділів – в алфавітному порядку заголовків
джерел інформації.

Збірки

Книги



Бородина, Татьяна Ивановна. …Красками Души… [Текст] : [стихи] / Т. И.
Бородина. – Мариуполь, 2011. – 108 с.

До збірника відомої маріупольської поетеси, барда Тетяни
Бородіної увійшли нові вірші та пісні, які змушують читача по-новому
подивитися на красу природи Приазов’я, відчути всеперемагаючу силу
кохання, уявити себе учасником туристичного походу, гріючись разом з
друзями у багаття під безкраїм зоряним небом…

Бородина, Татьяна Ивановна. Я пою серенады морю [Текст] / Т. И.
Бородина. – Мариуполь : «Моряна», 2003. – 208 с.

Головний герой книги Т. Бородіної, безперечно, - море - у різних
його проявах: «Море хохочет, море смеётся, море играет, море поет,
море о камни весело бьется, в дальние дали за собою зовет…». .Деякі з її
віршів стали піснями, їх із задоволенням слухають на концертах і зустрічах
з талановитою поетесою.
Збірник «Я пою серенады морю» - поетичний подарунок автора
Маріуполю, місту, яке стало для неї рідним.
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Винник, Елена Алексеевна. Алые паруса [Текст] : рассказы / Е. А.
Винник. – Мариуполь : ЧП Кремнева А. Э., 2008. – 10 с.

Збірник мініатюр Олени Винник знайомить малюків з оточуючим
світом, поведінкою птахів, комах тощо.

Винник, Елена Алексеевна. Возле речки [Текст] : стихи для детей / Е. А.
Винник. – Мариуполь, 2006. – 14 с.

Кого або що можна зустріти літнього дня біля річки? Лелека, камиш,
камінчики, латаття, буркотливий струмок – про них в книжці віршів для
малечі від поетеси Олени Винник.



Винник, Елена Алексеевна. Кот Мурлыка [Текст] : [стихи] / Е. А. Винник ;
рис. авт. – Мариуполь : ЧАО «Газета «Приазовский рабочий», 2015. – 36
с. : ил.

Герої віршів з нової книги О. Винник для дітей дошкільного і
молодшого шкільного віку - самі діти, пори року, явища природи,
рослини, тварини.

Винник, Елена Алексеевна. Выйду в степь [Текст] : стихи для детей / Е.
А. Винник. – Мариуполь, 2010. – 20 с.

Вірші Олени Винник присвячені рідному Приазов’ю, літу, польовим
квітам, з яких виходить такий запашний букет у подарунок рідним…

Винник, Елена Алексеевна. Дождь по городу шагает [Текст] : стихи для
детей / Е. А. Винник. – Мариуполь : ЧП Кремнева А. Э., 2007. – 14 с.

У збірнику віршів О. Винник маленькі читачі знайдуть лічилочки,
замальовки про перший сніг, бурульки, пташок, дощ…

Винник, Елена Алексеевна. Заходите в гости к нам [Текст] : [стихи] / Е. А.
Винник ; худож. Е. А. Винник. – Мариуполь : ЧАО «Газета «Приазовский
рабочий», 2013. – 16 с. : ил.

Кажуть: скільки господинь – стільки рецептів борщу. Дітлахам, які
люблять допомагати матусі на кухні, авторка надає віршований рецепт
приготування смачної страви…
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Винник, Елена Алексеевна. Музыкальная семейка [Текст] : [стихи] / Е. А.
Винник. – Мариуполь : ЧП Кремнева А. Э., 2007. – 18 с.

Вірші маріупольської поетеси Олени Винник про музичні
інструменти, ноти, ключи тощо допоможуть маленьким читачам
опанувати ази музичної грамоти.

Винник, Елена Алексеевна. Мчится снежная поземка… [Текст] : [стихи] /
Е. А. Винник. – Мариуполь, 2008. – 15 с.

Невеличкий збірник віршів для детей О. Винник присвячено зимі,
Новому року, снігу, зимовим пустощам.
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Винник, Елена Алексеевна. Разрезаю воздух [Текст] : стихи / Е. А. Винник
; под ред. Л. П. Можегова. – Мариуполь : ЗАО «Газета «Приазовский
рабочий», 2006. – 68 с.

Внутрішній, духовний світ людини – головна тема творчості О.
Винник. Різноманітність її віршів заспокоює, зачаровує, дарує радість. А
для авторки поезія є сповіддю.

Винник, Елена Алексеевна. Связующая нить [Текст] : сб. стихов / Е. А.
Винник. – Мариуполь : МФ ООО «Типография «Новый мир», 2012. –142
с.

Вірші О. Винник, яка пише як для малечі, так і для дорослих,
привертають читача різноманітністю тематики, своєрідним баченням
світу, наповнені світлом і щирістю, любов’ю до рідної землі.
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Винник, Елена Алексеевна. Сказки мамы Лены [Текст] / Е. А. Винник ;
худож А. А. Винник. – Мариуполь : ЧП Кремнева А. Э., 2008. – 20 с. : ил.

Казки про звірят, які Олена Винник складала для свого сина,
зацікавлять маленьких читачів, а пригоди блакитного слоненятка, білої
курочки та півника, мишеняти та його друга порося, зайчика та їжачка не
залишать їх байдужими. Тож недаремно цей збірник автора переміг на
міському фестивалі «Книга і преса Маріуполя-2009» в номінації «Дитяча
література».

Винник, Елена Алексеевна. Упрямая лягушка и другие сказки [Текст] / Е.
А. Винник ; худож. А. А. Винник. – Мариуполь : ЧАО «Газета
«Приазовский рабочий», 2014. – 36 с. : ил.

В новій збірці добрих казок письменниці О. Винник читачів чекає
цікавий казковий світ таких, здається, звичних предметів та тварин... Тож,
приємного читання разом з дорослими!

Винник, Олена Олексіївна. Казкова стежка [Текст] / О. О. Винник ; худож.
А. О. Винник. – Маріуполь : ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2013.
– 24 с. : іл.

Чудові казки Олени Винник про ґудзик, маленьку білочку та її друзів,
бджілку, розбишаку вітра, вередливу калюжу, безперечно, прийдуться до
смаку дітям та їх батькам.

Волкова-Мартинес, Елена Юрьевна. Замок [Текст] : [приключенч. роман]
/ Е. Ю. Волкова-Мартинес. – Донецк : ООО «Новый мир», 2003 – 268 с.

Пригодницький роман Олени Волкової-Мартинес, яка зараз мешкає
в Іспанії, привертає увагу читачів переплетінням подій сучасного часу і
далекої епохи, вводить в яскравий світ легенд і вигадок, занурює в світ
споконвічного протистояння Добра і Зла…



Головешко, Леонід Матвійович. Запорозькі лицарі [Текст] : [зб. для дітей
мол. та серед. шк. віку] / Л. М. Головешко. - Маріуполь : ППНС, 2019. -
148 с. : фот.

У книзі автор – генерал козацтва - розглядає найважливіші віхи
історії українського козацтва. На основі першоджерел відтворено
славетний шлях козацької держави від її створення на теренах нашої
країни і до відродження козацтва у незалежній Україні, в тому числі, і в м.
Маріуполь. Л. Головешко досить докладно розповідає про специфіку
козацької військової тактики і стратегії, особливості несення служби, а
також про зброю, яку використовували козаки. Особливо зацікавить
дітлахів розділ, присвячений загадковим і містичним воїнам - козакам-
характерникам. Книга буде цікава не тільки дітям і підліткам, але й
широкому загалу читачів, в т. ч. педагогам, вихователям, керівникам
дитячого читання, бібліотекарям.

Головешко-Ромащук, Леонід Матвійович. Покровське – моя
батьківщина [Текст] / Л. М. Головешко-Ромащук. – Маріуполь : ТОВ
«ППНС», 2020. – 192 с. : фот.

Науково-популярне видання присвячено історії селища Покровске з кінця
ХVШ ст. і до сучасного часу. До книги увійшли спогади автора та
найстаріших мешканців села, нариси та репортажі з архіву газети
«Сельская новь» Мангушського району 1959-2020 рр., вірші поетів
Маріуполя, світлини з особистих сімейних архівів мешканців
Покровського.

Гусев, Сергей. 20 лет в литературе [Текст] / С. Гусев. – Донецк :
Донеччина, 2001. – 192 с.

Під однією обкладинкою першої книги С. Гусєва зібрано цикл віршів
«Эхо Гуляй-Поля», громадянська лірика, нариси про трудові будні жителів
Маріуполя, гостросюжетні розповіді з циклу «Плачет о судьбах ковыль...».

Гусев, Сергей. Ухмылка Эрота [Текст] : повесть и рассказы / С. Гусев. –
Донецк : Капитан, 2004. – 202 с.

Роздуми про своє призначення в підмісячному світі, часто ризикований
пошук сенсу життя ставлять персонажів книги С. Гусєва в трагікомічні і
драматичні обставини. Залежно від сюжету читачі будуть посміхатися або
засмучуватися, а може - задумаються над власною долею...
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Катасонов, Сергей Александрович. Басни любителя жизни [Текст] :
басни, притчи, побасенки / С. А. Катасонов. – Мариуполь : Азовье, 2016.
– 128 с.

На сторінках книги відомого маріупольського поета С. Катасонова
читач знайде відображені байкою події сучасного життя. Іронія або
сарказм зображеного не залишать байдужими нікого. До збірника
увійшли твори, написані автором з 1976 року.

Катасонов, Сергей Александрович. Лирично. Назидательно. Смешно
[Текст] : стихотворения для избранных… / С. А. Катасонов. – Мариуполь,
2008. – 62 с.

Твори члена Конгреса літераторів України С. Катасонова про
кохання, жінку, дитинство, людські відносини пронизано ніжністю, ніби
сонячним світлом. Всі радості і печалі, тривоги і хвилювання проходять
через його серце і віршами повертаються до людей.

Катасонов, Сергей Александрович. Строкой пронизывая сердце [Текст] :
сб. стихотворений / С. А. Катасонов. – Мариуполь : Азовье, 2013. – 159
с.

Ліричні вірші, гумористичні замальовки, твори громадянської
спрямованості, епіграми на побратимів по перу - все це читач знайде в
книзі маріупольського поета, романтика і лірика Сергія Катасонова.

Кулигина, Елена Владимировна. С любовью о жизни [Текст] : стихи / Е.
В. Кулигина. - Мариуполь : Азовье, 2016. – 52 с.

Перша книга талановитого викладача Маріупольського міського
технологічного ліцею, керівника літературного клубу «Младой пегас»
стала значним явищем в культурному житті міста. Олена Кулігіна - дуже
цікавий поет зі своєрідним стилем і своїм баченням життя, світу.
Різноманітна тематика її віршів: роздуми про поета і поезію, життя, рідне
місто і його людей, і, звичайно ж, про кохання і людські взаємини.



Лебедь, Евгений Александрович. Из дневника доктора [Текст] : рассказы
/ Е. А. Лебедь. - Мариуполь : Азовье, 2005. – 76 с.

Ім’я лікаря Євгена Лебедя, який деякий час працював на судах
Азовського морського пароплавства, добре відоме маріупольцям.
Розповіді про людські долі і нелегке покликання лікаря завжди бути
поруч, коли необхідні його знання і життєвий досвід, які увійшли до
першого збірника автора, привернуть увагу читачів.

Лебедь, Евгений Александрович. Роман судеб [Текст] : короткие
рассказы / Е. А. Лебедь. - Мариуполь : [Азовье], 2013. – 160 с.

Оповідання, які увійшли в черговий збірник автора, - це дуже вдало
вибрані та влучно відтворені моменти з життя автора та його знайомих.
Мініатюри мимоволі привертають увагу: прочитавши одну-дві,
захоплюєшся і читаєш далі.

Лебедь, Евгений Александрович. Счастье в твоих руках [Текст] : рассказы
/ Е. А. Лебедь. - Мариуполь : Азовье, 2010. – 48 с.

Все у Всесвіті повертається на круги своя… Оповідання, що увійшли
до збірки Є. Лебедя, адресуються всім, хто прагне бути здоровим і
щасливим, хто хоче і готовий допомогти оточуючим переглянути свої
погляди на життєві пріоритети.

Малиновская, Людмила Васильевна. Бисер судеб человеческих [Текст] :
рассказы / Л. В. Малиновская. - Мариуполь : Азовье, 2005. – 134 с.

Педагог за фахом, Людмила Малиновська добре знайома
маріупольцям по публікаціям у ЗМІ. Нариси про любов і дружбу, дитячі
витівки і трудові будні, подорожні нотатки – до уваги читачів її книги.
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Марковский, Павел. На стыке дней [Текст] : [стихи] / П. Марковский. -
Мариуполь : Азовье, 2016. – 155 с.

Перший збірник молодого поета Павла Марковського привертає
увагу позитивними емоціями, вражає глибиною розкриття почуттів і
образів, складних людських відносин.

Матт, Нелли. Дороги жизни [Текст] : стихи / Н. Матт. - Мариуполь :
Азовье, 2015. – 60 с.

Поетеса Неллі Матт мешкає в Німеччині, пише вірші та прозові
твори російською та німецькою мовами. Просто, лірично, образно
розповідає автор про свої особисті переживання. «Це про мене», - таким
може бути враження читача від її віршів.

Нестеренко, Володимир. Флейта в руках Бога. Синайський псалтир.
[Текст] / В. Нестеренко. - 2-ге вид., випр. і допов. - Маріуполь : ТОВ
«ППНС», 2018. – 196 с.

Синайський псалтир – найдавніша пам’ятка старослов’янської
мови, що зберіглася до нашого часу. Володимир Нестеренко, який багато
років поглиблено займається мовознавством, зробив спробу розгляду та
дослідження цього твору.

Рычагов, Анатолий Александрович. Золотые россыпи Азовья [Текст] :
лирика / А. А. Рычагов. - Мариуполь : Азовье, 2015. – 120 с.

Творчість Анатолія Ричагова відома широкому загалу не тільки
Маріуполя, але і близького та далекого зарубіжжя. Рядки віршів, які
увійшли до першої збірки поета, заворожують читачів своєю
відточеністю, глибоким змістом оповідання, хвилюючою ліричністю
фраз.



Теліус, Ірина Миколаївна. Цей казковий-казковий світ [Текст] : казки для
дошк. та молод. шк. віку / І. М. Теліус ; худож.-іл. В. Кулик. - Маріуполь :
ТОВ «ППНС», 2019. – 48 с. : іл.

Ірина Теліус пише вірші, оповідання, казки для дітей і дорослих, а
ще чудово малює. Її казки – це багато цікавих історій, занурення у
дивовижний світ природи… Чарівне перевтілення гусені у метелика
неймовірної краси врятує город від спеки. А до чого приведе сварка
музичних інстументів чи суперечка черешні та полуниці?

Чудновский, Анатолий Менделеевич. Дерево жизни[Текст] : стихи / А.
М. Чудновский. – Мариуполь, 1999. – 190 с.

Вірші інженера АМП Анатолія Чудновського, одного з перших
авторів «Моряни», - відповідь на всі перипетії, на всі виклики життя. Їм
притаманні філософічність, доброта і м’який гумор. Це вірші-роздуми,
вірші-сповіді, гімн улюбленому місту, морю… А ще – вірші-присвяти
колегам по перу М. Берілову, А. Безсонову, В. Мамневу, працівникам
АМП.

Шевченко-Зурнаджі, Анатолій Миколайович. Де та слава, де та доля
[Текст] : вірші / А. М. Шевченко-Зурнаджі. – Маріуполь : Азов’є, 2018. –
48 с.

Книга А. Шевченка-Зурнаджі «Де та слава, де та доля» –
підтвердження громадянської позиції поета з багатьох питань сучасності:
занепокоєння долею Батьківщини, гордість та сум за козацьким минулим,
впевненість автора в можливості подолання всіх негараздів громадою.

Шевченко-Зурнаджи, Анатолий Николаевич. Очарование природы
[Текст] : стихи / А. Н. Шевченко-Зурнаджи. – Мариуполь : ООО «ППНС»,
2018. – 104 с.

Захопленням красою рідного Приазов’я в усі пори року, оптимізмом
пройняті вірші А. Шевченка-Зурнаджі. Поет закликає всіх нас жити в
злагоді з природою, насолоджуватися її красою, берегти її.
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Шевченко-Зурнаджи, Анатолий Николаевич. Песни до утра [Текст] : сб.
песен / А. Н. Шевченко-Зурнаджи. – Донецк : Каштан, 2013. – 118 с.

Збірник члена Конгресу літераторів України, члена
Міжрегіонального союзу письменників України А. Шевченка-Зурнаджі
містить тексти його пісень, музику до яких написали відомі маріупольські
композитори. Багато пісень автора увійшли в репертуар Маріупольського
муніципального оркестру народних інструментів, інших колективів та
виконавців.

Шевченко-Зурнаджи, Анатолий Николаевич. Эликсир жизни [Текст] :
[сб. стихов] / А. Н. Шевченко-Зурнаджи. – Мариуполь - Донецк : Азовье,
2013. – 182 с.

Анатолій Шевченко-Зурнаджі – відомий маріупольський поет-
пісняр. Його лірика охоплює багато сфер життя: поет піднімає і
філософські теми, і любовні відносини, і соціальні проблеми, і багато
інших питань…

У збірнику «Эликсир жизни» автор ділиться найпотаємнішим:
своїми почуттями і світовідчуттям.

Шендрик, Евгений Федорович. Анатомия духа [Текст] : стихотворения
ленинград. периода (1964-1982) / Е. Ф. Шендрик ; сост. Г. И. Шендрик. –
2-е изд., испр. и доп. - Киев : АртЕк, 2019. - 182 с. : фот.

До збірки віршів Є. Шендрика увійшли твори ленінградського
періоду – періоду учнівства поета, набуття ним свого стилю,
усвідомлення свого місця в літературі.

Шендрик, Евгений Федорович. Ворующий ангел. Белая роза [Текст] :
[стихи] / Е. Ф. Шендрик. - Мариуполь : ММІ, 2001. - 26 с. – Спецвып. газ.
«Тюлька».

Перша книга талановитого поета Є. Шендрика присвячена Франсуа
Війону і головній людині в житті кожного з нас – матері.



Шендрик, Евгений Федорович. Живая вода [Текст] : стихи для людей
детского возраста / Е. Ф. Шендрик ; рис. В. Ермиловой и Я. Белоног. -
Мариуполь : Рената, 2008. - 131 с. : рис.

Є. Шендрик створив свій поетичний неповторний світ, який
близький дітям. Вірші, що увійшли в збірник, читаються легко, весело, із
зацікавленням.

Шендрик, Евгений Федорович. Мост через Лету [Текст] : стихи / Е. Ф.
Шендрик ; худож. Е. Сенсуалис. - Мариуполь : Рената, 2007. - 116 с. : ил.

Поезія Є. Шендрика – величезний світ духовної, філософської,
любовної лірики. То ж читаємо і насолоджуємося!..

Шендрик, Евгений Федорович. Небесные кочевья [Текст] : стихи разных
лет (на основе изданий 2001-2014 гг.) / Е. Ф. Шендрик. - Киев : АртЕк,
2019. - 267 с. : фот.

Вірші Євгена Шендрика останніх років, спогади друзів про зустрічі з
ним, участь у культурному житті Маріуполя зацікавлять шанувальників
творчості талановитого поета-лірика.

Шендрик, Евгений Федорович. Плачет виноградная лоза [Текст] : стихи /
Е. Ф. Шендрик. – Мариуполь, 2014. - 60 с.

Збірник чудових мініатюр-чотиривіршів, в яких відразу відчувається
самобутня особистість автора, його ставлення до життя, до себе.
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Шендрик, Евгений Федорович. Спасемся любовью [Текст] : [стихи] / Е.
Ф. Шендрик ; худож. Е. Сенсуалис. - Мариуполь : Азовье, 2011. - 91 с. :
ил.

Книга поета Є. Шендрика – про жінок і для жінок: коханих,
красивих, єдиних.

Шмидт, Валентина Николаевна. В краю вечной мерзлоты [Текст] :
избранное : проза и поэзия / В. Н. Шмидт. – Мариуполь : Азовье, 2006. –
330 с.

Спогади про перебування автора на Півночі в далекі 1960-ті, сувора
краса Шпіцбергену, людські відносини – про все це читач дізнається з
книги вибраних творів працівниці морського порту В. Шмідт.

Шмидт, Валентина Николаевна. Дом и корабль [Текст] : биогр. повесть /
В. Н. Шмидт. – 2-е изд., доп. - Мариуполь : Азовье, 2015. – 196 с.

Головні герої біографічної повісті В. Шмідт - море і люди, які
зв’язали з ним своє життя.

Шмидт, Валентина Николаевна. Моя журналистская тетрадь [Текст] / В.
Н. Шмидт. – Мариуполь : Азовье, 2012. – 164 с.

Валентина Шмідт декілька років працювала позаштатним
кореспондентом газети «Азовский моряк». В її нарисах вирує життя
працівників порту, вирішуються питання і проблеми, які хвилювали
героїв в далекі 1970-1980 рр.



Шмидт, Валентина Николаевна. Память любви [Текст] : стихи / В. Н.
Шмидт. – Донецк : Донбас, 1989. – 55 с.

Перша книга молодого автора В. Шмидт зацікавила ліричними
віршами, які виражають повноту почуттів любові до жінки, природи,
життя, моря…

Юганова-Кобзарь, Революта. Жизни благодать : стихи [Текст] / Р.
Юганова-Кобзарь. – Мариуполь : Рената, 2001. – 326 с. : фот.

Поетичні роздуми і спогади автора, ліричні замальовки зачіпають
найпотаємніші струни душі любителів поезії.

Єсенін, Сергій. Вибране [Текст] / С. Єсенін ; пер. В. Нестеренка. -
Маріуполь : Азов’є, 2008. – 104 с.

В. Нестеренко, член товариства «Просвіта», зробив спробу
відтворити чудові твори неперевершеного, самобутнього російського
поета українською мовою. Чи вдалося це йому – судити читачеві!
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[Электрон. ресурс] : [в гор. ист. б-ке им. М. Грушевского в режиме онлайн с ведущим
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обращения 14.12.2020). – Загл. с экрана.
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Международный литературный клуб «Моряна»: встреча с Галиной Грандель
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МОРЯНІ - 50

Скажіть, це скільки – п’ятдесят?

У межах вічності миттєвість,

А на загал - людське життя,

Його насичена суттєвість.

Це мудрість, досвід чималі -

І ожива бажання знову

Творити благо на землі,

Життя почати по-новому.

Що для «Моряни» пів від ста?

Це вік цвітіння з сивиною.

По світі - друзів доброта

Дарує сили для розвою.

Співдружність лицарів пера!

Приймай захоплені вітання.

Йде за тобою дітвора -

Це сили знак і процвітання!
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