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11 квітня 2019 року центральна бібліотека міста запросила до себе на літературні
гостини «І огник ним засвічений не згас…» старшокласників 8-10-х класів та педагогів
Новоукраїнської І-ІІІ ступенів ЗШ №6.

Просвітницько-мистецький захід «І огник ним засвічений не згас…» організовано до
250-річчя від дня народження І. П. Котляревського за сприяння вчителів Новоукраїнської
І-ІІІ ступенів ЗШ №6 та аматорів театрального колективу філії №1 Новоукраїнського КБК
№1 (кер. В. Чайковська») в рамках обласної акції «Мов фенікс, з попелу, воскресло
слово».

Учителі-філологи Наталя Дробот та Олена Бончук зробили огляд творчого доробку
І.Котляревського, розкрили ключове значення його поеми «Енеїда» для розвитку
української культури та літератури зокрема. Учні ж, – ті, хто не лише вивчає літературу,
а й робить перші спроби літературознавчих досліджень, – охоче поділилися з
однолітками результатами своїх дослідницьких проектів: «Біографічні віхи
Котляревського», «Енеїда» – енциклопедія народознавства», «Карта подорожі Енея».

Слухання літературознавчих питань було урізноманітнене переглядом фрагментів
мультфільму Н. Василенко “Пригоди козака Енея” (1969) й художнього фільму «Наталка
Полтавка» (1978), телевізійного сюжету про увіковічнення спадщини Котляревського в
наш час, буктрейлера про творчість митця, оглядом видань літературної спадщини І. П.
Котляревського із фонду центральної бібліотеки та декламацією поезії українських
письменників, присвяченої драматургу.
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Звернувшись до різних джерел людської пам'яті учасники зустрічі відкрили для себе цю
незвичайну людину і ще раз піднесли на п'єдестал шани щирого українця, чиє ім’я стоїть
поруч з іменами вітчизняних митців першої величини.

Окрасою заходу стала постановка фрагменту з водевілю І.Котляревського
«Москаль-чарівник» у виконанні учасників аматорського театрального колективу філії
№1 Новоукраїнського КБК №1 (кер. В. Чайковська) Юлії Тітовської та Олександра
Кожухаря. Майстри так вразили та потішили школярів своєю грою, що старшокласники
напевно згадуватимуть творчість Котляревського саме на прикладі цієї невеличкої,
проте мистецьки зіграної постановки.

Ідуть десятиліття, минають віки, розпадаються і народжуються держави, а нові
покоління не перестають захоплюватись творами прекрасного письменника.

І в XXІ ст. І.Котляревський залишається із-своїм народом. Його твори вивчають в школі,
його книги перевидають в друкарнях, його п’єси та водевілі ставлять в театрах.
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