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1. Життя, мов ріка, і стрімке, і бурхливе… 

       Яскрава зірниця над миром встає. 
       Вітаймо Вас, друзі, вітаймо Вас щиро! 
       Відкрило обійми Вам місто моє. 
 
Приспів: 
Мій рідний Слов’янськ –  
                                         осередок любові, 
Поєднуй поетів в високій меті! 
Хай в кожному серці, 
                   в кожному подиху, 
                                             в кожному слові, 
Мов сонячний промінь, 
                         бринить джерело доброти! 
 

2. Батьки нас навчали, як матір, плекати 
Квітучу й барвистую мову свою, 
Щоб пісня лунала, щоб змовкли гармати, 
Щоб мир панував в нашім вільнім краю. 
 

Приспів: 
Мій рідний Слов’янськ –  
                                         осередок любові, 
Поєднуй поетів в високій меті! 
Хай в кожному серці, 
                   в кожному подиху, 
                                             в кожному слові, 
Мов сонячний промінь, 
                         бринить джерело доброти! 
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Олександр РОМАНЬКО про поезію: 

 
«Поезія для мене – це спосіб лишатися собою». 

*   *   * 
«В чому завдання поета і його поезії? Та багато в чому, але чи не найперше: 

не розповісти чи повідомити щось, а передати настрій і почуття, поділитися ними, 
створити цей певний пафос». 

*   *   * 
«Поезія, так як й інші види мистецтв, завжди буде затребувана серед вдячних 

читачів – людина не повинна, та й не може задовольнятися одними лише 
«харчами насущними», ігноруючи духовний – моральний та естетичний – 
розвиток». 

*   *   * 
«Не відкрию великого секрету, якщо скажу, що вірш необхідно спочатку 

виносити, а потім у хвилину натхнення написати. Але, крім цього, для вірша, як і 
для молодого вина, потрібна ще й витримка, і дегустація самим хазяїном, тобто 
авторська огранка. 

Варіант, коли пишеш майже машинально і виходить геніально, значило б, що 
ви – лорд Байрон або Поль Верлен, тобто геній. А якщо ви, скажемо, просто 
талановиті (без претензій на геніальність), то, крім натхненного сплеску творчого 
написання, над віршами ще необхідно копітко попрацювати! В іншому випадку ви 
або лінива людина, або безвідповідальний суб’єкт. Проте, великі поети теж 
черкають і переписують по декілька раз свою поезію… 

І тим не менше, не бійтеся писати вірші, читайте їх близьким та рідним, 
приходьте до нас, ми допоможемо. Ви тільки і зі свого боку зробіть все, що від вас 
залежить. Посидьте – попрацюйте і помучтесь! Ви – талановиті, але для того, щоб 
реалізувати свій талант належним чином, потрібна ще й велика праця! 

Часто автори мені говорили: «Я вчора написав вірші, візьміть – відредагуєте 
самі…» або, наприклад: «На завтра, якщо треба, я вам напишу, а ви правте, якщо 
вважаєте за потрібне…». 

Так ось, саме так – і не треба! Не треба ні штампувати, ні робити під 
замовлення (вітальна нота – це зовсім інший випадок). Реалізуйте свій талант, 
проявіть себе, пишіть вірші і приносьте нам. І я, дійсно, якщо це буде необхідно, 
допоможу з правкою. Але тільки допоможу, тому що і самим авторам необхідно 
серйозно відноситися до своїх текстів. Якщо великі поети переписують по 
декілька раз свою поезію, то нам з вами – хіба лінь!» 

*   *   * 
 
«Я ніколи не заздрю поетам, включаючи і себе самого теж, скоріше навіть 

навпаки – дивлячись на «все це» зі сторони, завжди з розумінням співчуваю. 
Поет – це людина, яка уміє зробити оборотний рух навколо себе і самим цим 
рухом створити на світ Божий образ. Тому і поетичний дар – від Бога! Один 
рядок, талановитий і неповторний, сам виправдовує себе і свого автора». 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Поетичний десант у Слов’янську» 
 

Дата проведення: 21 березня 2019 року –  
Всесвітній день поезії 

 
Місце проведення: Слов’янська міська центральна  

бібліотека імені М.Петренка – м. Слов’янськ, Соборна площа, 2-А 
Організатори: Відділи культури та освіти Слов’янської міськради, 
Донецька обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 
Центральна міська бібліотека імені М.Петренка, Літературне об’єднання 

«Світанок» 
при підтримці Департаменту освіти і науки Донецької ОДА, 

Управління культури і туризму Донецької ОДА 
 
Інформаційні спонсори: ТРК «С-Плюс» (м. Слов’янськ), газети 

«Часопис Донеччина», «Панорама тижня», «Злагода», «ТВ-Плюс» 
 
Керівники оргкомітету з проведення Фестивалю-конкурсу: 

Підлісний Ю.І. - голова; Олійник М.М., Романько В.І. - заступники голови. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ: 
9.00. – 10.20. – реєстрація учасників                    1-й поверх бібліотеки 

відп. Лошкарьова Г.О.  
 
10-30 – 11.30. – урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу – 1-й поверх 

відп. Романько В.І., Мамедова Л.М., Мокляк О.І. 
 
11.30. – 13.00. – проведення конкурсу у трьох номінаціях. 
Виступи учасників. Робота журі.  
Діти: 8 – 15 років:   Кімн. №   1; Молодь: 16 – 30 років: Кімн. № 2; 

Дорослі: 31 і далі: Кімн. № 3  -  відп. Романько В.І. – голова журі  
 
13.30 – 14.00: перерва. Брейк-кава, чай. 

Відп.  Мамедова Л.М., Меженіна Л.М. 
 
14.00. – 15.00 –оголошення результатів конкурсу. Нагородження. Гала-

концерт. 
Відп. Романько В.І., голова журі 

Олійник М.М., начальник відділу культури 
15.00. – 16.00. – від’їзд учасників Фестивалю-конкурсу. 
Телефон для зв’язку: 050-9359560. 

Оргкомітет. 
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