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Дата й час проведення: 18.05.2018 р. о 14.00. 

Місце проведення: літературний майданчик (вул. Пастера,13, внутрішній дворик ОННБ). 

18 – 20 травня 2018 року Міністерство культури України, Українська асоціація видавців та 

книгорозповсюджувачів і Одеська національна наукова бібліотека за підтримки Одеської обласної 

державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги, 

Української бібліотечної асоціації проводять XIX Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на 

Одещині». 

У рамках заходу відбудеться презентація книжок відомого письменника, 

заслуженого працівника культури України  

Дмитра Романовича Шупти 

«Сонях сонетів»  і «Козацьке коло». 

Народився письменник 20 січня 1938 року в с. Курінька, Чорнухинського району, Полтавської області. 
Лікар за фахом. Одночасно з навчанням у медичному інституті Дмитро Романович працював 
фельдшером на станції швидкої допомоги, згодом - хірургом-ординатором у лікарнях Пирятина, 
Гребінки, Яготина, Києва. Також викладав хірургію в одному з київських медичних училищ. Він активно 
впроваджував у практику оперативні методи судинної хірургії, проктології, комбустіології, разом з тим 
практикуючи з  фітотерапії.  

Життєвий шлях Дмитра Романовича – це два річища: медичне й поетичне. З юних літ Дмитро Шупта 
захоплювався літературною творчістю, писав сатирично-гумористичні твори, але переважила лірика. 
Далекого 1956 року першою його публікацією став вірш «Пісня про Миколу-тракториста», маючи вже на 
той час рукопис першої збірки поезій. Протягом багаторічної творчої діяльності в майстра поетичного 
слова з’явилося майже три десятки видань, серед яких не тільки ліричні твори для дорослого читача, а й 
вірші для дітей, сатиричні та гумористичні твори. Характерним для творчості поета є пошук духовних 
коренів рідного народу, зацікавленість історичною проблематикою, звернення до фольклорних мотивів. 
Він повноправно належить до когорти шістдесятників. За своє українофільство зазнав переслідувань. На 
початку 1980-х років як в’язень сумління був репресований, кинутий до Лук’янівської в’язниці за 
«український буржуазний націоналізм». Нині він – член Одеського товариства політв’язнів і репресованих. 
За визначенням критиків, Дмитро Шупта є майстром морських пейзажів. У поетичній мариністиці 
України він посів перше місце, за що його нагороджено медаллю «Морська слава України» III ступеня 
(2007). З 1986 р. Дмитро Романович є членом Національної спілки письменників України, з 2002 р. – він 
член Національної спілки журналістів України; письменник - лауреат Міжнародної літературної премії 
ім. Г. Сковороди (1992), почесний член Американо-канадського товариства ім. Г. Сковороди; голова 
обласного літературного об’єднання ім. Є. Бандуренка. Нагороджений орденами «Козацька Віра» (2005) та 
«Козацький хрест» (2006). Має козацьку літературну премію ім. І. Мазепи. Удостоєний почесного звання 
"Заслужений працівник культури України" (2007), відзначений дипломом «Майстер Золоті Руки» (1972). 
Має низку грамот, дипломів та подяк. 



Презентовані видання «Сонях сонетів» і «Козацьке коло» підготовлені до 80-річчя від дня 
народження Дмитра Шупти.  

До книжки «Сонях сонетів» увійшли сонети, написані в різні періоди творчого 
життя автора. 

Любов до України, до її історії, її звичаїв, її мови й пісні, до її народу 
усвідомлюється в цих творах як найвище духовне благо, що зберігає, підтримує 
і формує нескорену душу, дарує їй безсмертя. Духовний світ його ліричного 
героя навдивовижу багатий, а його характер визначають найперше дія. 
Вчинок, боротьба і думка. Публіцистичність поетового слова зіткана з 
глибоких психологічних співпереживань з написаним у переплетінні з повним 
душевним розкриттям.  

Сонети Дмитра Шупти приваблюють стабільністю, в них не старіють традиційні можливості, 
вони поліфонічні. В них закладена велика любов до життя, інтимна щедрість почувань. Поет 
непоказово радіє красі природи, відкриває її по-новому, по-своєму прочитує її, вслухаючись у музику 
її мови. 

Книга «Козацьке коло» - художньо-поетичне видання на історичну, зокрема 
козацьку тематику, складене з віршів і поем. Сам Дмитро Романович з 
козацького роду, і саме козацький дух роду формував життєвий шлях 
письменника та надихав автора саме на таку тематику.  Він є заступником 
польового гетьмана українського козацтва, головою ради старійшин 
Чорноморського козацького війська. Як зазначає сам автор, він має 
причетність до поезії ще з юнацьких років. 

Гортаючи це видання, читач порине у чудовий світ козацької лірики та 
сатири.  

Приємно зазначити, що найближчим часом планується вихід  видання «Лицарі Козацького Чину», 

яке  складе разом з вищезазначеними книжками своєрідне «трикнижжя». 

 

У презентації візьмуть участь відомі науковці, поети й письменники, журналісти, 

користувачі бібліотеки. 

 

 

 

Відповідальна за захід: Худенко Л.В. (відділ створення та організації електронних ресурсів ОННБ) 

E-mail: onnb.ver@gmail.com 

Сторінка відділу у соц. мережі Facebook:  

https://www.facebook.com/ver.onnb 


