Україна: найвизначніші місця та особистості
Ви любите подорожувати? Відкривати для себе нові місця, дізнаватися про
їхню історію, уявляти їхнє майбутнє?
Ця виставка створена для тих, хто хоче ближче познайомитися з Україною,
торкнутися багатств нашого краю, відвідати його цікаві місцини та дізнатися
маловідомі факти з життя видатних українців.
Література представлена з фондів Полтавської обласної бібліотеки для
юнацтва імені Олеся Гончара.

І. Дерев’яні церкви – свідки давнини
Пам’ятки дерев’яного будівництва є найбільш вразливою частиною
національної культурної спадщини. Змінюються епохи і стилі, та дерев’яні
культові споруди залишаються невичерпним джерелом глибокої внутрішньої
насолоди і мистецького натхнення.
Пропонуємо Вашій увазі невеликий путівник, присвячений виключно
пам’яткам деревяної архітектури.
Церква Святого Юра, Дрогобич

Храм Святого Юра не завжди знаходився у Дрогобичі. Церкву перенесли
до міста із села Надіїв (нині – Івано-Франківська область) у 1656 році. Її
обміняли на сіль. У ті часи храм довелося перевозити волами. За іншими

відомостями, церкву не цілком перевезли, а добудували на основі Надіївського
храму.
Датується церква 15 століттям. Дзвіниця прибудована до храму пізніше – у
1678 році. До наших днів добре зберігся іконостас 17 століття та внутрішні
розписи. Останні, до речі, на території України вдалося зберегти тільки у 10
дерев’яних церквах. До слова, розписи у храмі не тільки релігійного змісту, на
них зображено й багато рослин, а також сцен із побуту.

Церква Святого Духа, Потелич

1502 рік – саме цю дату зафіксували історики як початок існування церкви
Святого Духа уПотеличі. Місце зведення обрали не випадково. До 15 століття у
цій частині села був храм, та неспокійні часи позначилися і на ньому. Церква
згоріла під час нападу татар.
Вже новий храм, за оповідками місцевих, навіть відвідував Богдан
Хмельницький. Протягом кількох століть свого існування церква не раз
реставрувалася. Розписи зроблено у 17 столітті, найвідоміша ікона Деісус
виконана у 1718 році іконописцем Іваном Рутковичем.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Нижній Вербіж

Храм звели за гроші опришка. Це перше, про що вам розкажуть місцеві
мешканці, якщо ви навідаєтеся до села Нижній Вербіж. Ініціатор будівництва та
розпорядник коштів Григір Мельник був похований біля храму. Споруджували
церкву Пресвятої Богородиці з 1756 по 1808 роки.
Одна з особливостей храму – він за стилем не зовсім схожий на церкви
Франківщини. Експерти наголошують: більше храм нагадує церкви
Слобожанщини та Поділля. Характеризується складною конструкцією, тому
фахівці відносять стиль церкви до низового бароко.
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II. Найцікавіші місця України
Україна – багата країна. Бог наділив цю землю дивовижно мальовничими
краєвидами, де є і гори, і моря, і ріки, і степи.
В Україні є місця, які треба обов’язково побачити. Вони вражають своєю
красою та унікальністю навіть досвідченого мандрівника.
Українське мертве море

В Україні є власне мертве море, розташоване поблизу Херсона. Там його
називають Лемурійське, адже вода в цьому озері забарвлена в рожевий колір.
Та на цьому дива не закінчуються, адже ця вода вважається лікувальною і
омолоджуючою.
Найцікавіше те, що в нашому Лемурійському озері на 5% більше солі, ніж
в мертвому морі!
Актовський каньйон

Каньйон знаходиться в Миколаївській області на річці Мертвовод.

Чому варто відвідати це місце?
Площа території складає 250 гектарів, а глибина 40-50 метрів, тому робити
тут можна в прямому сенсі що завгодно.
Потрібно відзначити, що Актовський каньйон – це унікальний симбіоз
водної та лісової екосистем, які в сумі дають чисте повітря і мрійливий настрій.
Ансамбль скель і гранітних валунів, які розташовані на території каньйону
– унікальне місце у всій Європі. Це неймовірно красиво!
Дендропарк Олександрія

Дендропарк Олександрія знаходиться в двох годинах від Києва – Білій
Церкві.
У дендропарку знаходяться понад 5 тисяч старовинних і рідкісних рослин.
Тут також є фонтани і водоспади, монументи і барельєфи, які створюють цілий
комплекс естетичних картинок.
Асканія-Нова

Асканія-Нова – справжнє диво не лише Приазов’я, а й усієї України. Це
найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська
степова заповідна територія. У тутешніх екосистемах налічується більше як 500
видів вищих рослин і понад 3 тисячі видів тварин. У 1984 році рада ЮНЕСКО
внесла Асканію до списку еталонних територій планети.
Сучасна територія заповідника розділена на три великі частини:
«Північну», Великий Чапельський під та «Південну». Також в Асканії-Новій є
зоологічний та дендрологічний парки, науковий музей, ботанічний сад та
орнітопарк.
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III. Маловідомі факти про відомих людей
Сотні видатних українців були та залишаються творцями світової історії.
Художники та науковці, політики та композитори, актори та письменники – всі
вони дають нам можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати: «Я
– українець!»
Вважається, що обдарована людина, що отримала здібності від природи,
все життя безтурботно насолоджується безкоштовно отриманим подарунком.
Але як насправді такі люди уживалися зі своїми творчими здібностями ?
Пропонуємо підбірку цікавинок про відомих людей.
Катерина Білокур

Катерина Білокур (1900-1961р.) є представницею “наївного мистецтва”, до
якого відноситься група художників, які не здобули академічної освіти, проте
стали частиною загальної художньої історії.

Пабло Пікассо був у захопленні від робіт української художниці. Коли в
1954 р. він побачив її роботи на виставці, то сказав, що вони геніальні і порівняв
Катерину Білокур з відомою всьому світові художницею Серафін Луіс.
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Олександр Архипенко

Скульптор і художник, один з основоположників кубізму у скульптурі,
який вплинув на розвиток мистецтва 20-го століття, народився у Києві. Його
вважають американським митцем, проте сам Олександр Архипенко ніколи не
відхрещувався від свого коріння.

Внесок Архипенка у розвиток скульптури як мистецтва величезний. Саме
він ввів поліхромію – використання у скульптурі різних матеріалів та кольорів,
він уперше створив рухомі композиції та скульптури, які освітлювалися
зсередини.
Архипенко підкорив порожній простір скульптури, ставши новатором і в
цьому. У його скульптурах цей простір ставав матеріалом.
Усе це зараз широко використовується в мистецтві скульптури, але саме
українець Олександр Архипенко вперше ввів ці прийоми.
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Серж Лифар

Всесвітньо відомий український балетний танцівник та хореограф, якого
називали "богом танцю", поставив понад 200 балетів та виростив одинадцять
зірок. У 18 років він переїхав до Парижа, де заснував Академію танцю при
"Гранд-Опера", а у 24 – очолив її балетну трупу.
Він пропрацював у паризькій опері понад 30 років, відродивши
французький балет та його славу. Він був і солістом "Гранд-Опера", і
балетмейстером, і педагогом.
Серж Лифар став основоположником нового напрямку в балеті неокласицизму. Будучи у Франції справжньою зіркою, він ніколи не забував про
свою батьківщину. Він добре знав своє коріння, цікавився історією. І навіть на
прохання Шарля де Голля змінити громадянство на французьке Серж Лифар
відмовився, зазначивши, що назавжди залишиться українцем.
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Микола Леонтович

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — «Щедрик».
Вперше пісню, написану композитором Миколою Леонтовичем, було
виконано хором Київського університету в 1916 році. У «Щедрику» співається
про ластівку, яка прилетіла до господи провістити багатий рік для родини. Згідно
з популярною, але неточною інтерпретацією, український оригінал опирається
на стару слов'янську легенду про те, що кожен дзвін у світі прославляв Ісуса в
ніч, коли він народився.

Уже 1921 року різдвяну пісню було виконано в Карнегі-Холл у НьюЙорку. Вона так сподобалась американцям, що у 1936 році Пітер Вільговський,
українець за походженням, здійснив переклад Щедрика, який отримав назву
Carol of the bells. Саме в цьому варіанті пісня отримала всесвітню славу.
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