
 
Дарунок долі…
  
[Л. Бондаренко, завідувач відділу бібліотеки] 
 #18-19 от 27.11.2014 
Вдячна Небу, Водам, Долі, Людям 
За усе, що маю на Землі! 
Ще і щастя, й радість в світі буде –  
Сонце не сховається в імлі! 
Осінь – тільки осінь і не більше –  
І зима засніжена мине, 
І, як листя, зарясніють вірші, 
І весна захопить знов мене!

Читачі бібліотеки, які 18 листопада 2014 року завітали на творчу зустріч із Заслуженим
діячем мистецтв України, членом Національної спілки письменників України, поетесою
Ніною Антонівною Супруненко, були зачаровані поетичним даром, мелодією її поетичного
слова та виконавською майстерністю автора.
Магічний вплив її особистості відчували всі присутні. Дарунком долі назвала цю зустріч з Н.
Супруненко одна із слухачок. Її поезію знають і люблять політехніки ще з часів роботи Ніни
Антонівни в Палаці студентів ХПІ, разом з нею вони радіють кожній збірці її нових віршів. У її
доробку понад 17 збірок, серед них: «Дарунок долі» (Київ, 1990), «Цветные сны» (1993), «У
лабіринтах болю і розлук» (Київ, 1996), «Звезда упавшая вчера…» (Москва, 1997), «На обрії
душі» (Рівне, 2002), «Вселенная» (Харків, 2009), «Сонце осені» (Харків, 2009).
Основні мотивами її поезії – це роздуми про загальнолюдські життєві цінності, трепетна
ніжність та гірка печаль кохання, захоплення красою природи, тривога за майбутнє
Батьківщини і всієї планети, безмежна любов і гордість за дітей та непереборна закоханість
у життя.
Творчий доробок Ніни Супруненко відзначено Почесною медаллю «За кращу книгу 1997
року» Ради Міжнародного видавництва «Берегиня» у 1998 році, Срібним Хрестом ОБВУ
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Великобританії (2003 р.), орденом Святої великомучениці Варвари (2006 р.), Премією Фонду
Воляників-Швабінських за 2009 рік за книгу поезії «Сонце осені» (США, 2011). Ніна Антонівна
Супруненко є Лауреатом премії імені Олександра Олеся (1999 р.).
Багато її віршів покладено на музику, їх виконують заслужені артисти Олег Дзюба, Валентин
Перехрест, Олена Плаксіна, Андрій Тимошенко, тріо «Купава» та народні артисти України,
серед яких Володимир Болдирєв, Ніна Шестак та ін.
Поезії Ніни Супруненко перекладені іншими мовами народів світу, друкувалися в Австрії,
Вірменії, Великобританії, Бєларусі, Німеччині, Польщі, Сполучених Штатах Америки,
Чувашії.
Обіймаючи посаду начальника Управління культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації (2005–2010 рр.), вона багато зробила не лише для збереження
мережі бібліотек області, а й для відкриття нових публічних бібліотек.
Шанувальники поезії можуть ознайомитись з поетичними збірками Ніни Супруненко на
абонементі художньої літератури (ГАК к. 201).


