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Борису Іллічу Олійнику 80! 
Віртуальна виставка 

Поетика Бориса Олійника 
Автор: Клочек Г. Д. 
Видавництво: К.: Рад. письменник 
Рік видання: 1989 
Сторінок: 332 
Анотація: Нарис українського радянського критика присвячений 
творчості відомого поета, лауреата Державної премії СРСР і Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка Бориса олійника. Його твори 
розглядаються тут в аспекті морально-етичний шукань сучасної 
літератури. Аналізуються джерела художнього мислення поета, 
визначається його поетика як системно організована цілісність. 
Громадянськість, стверджує критик, є тією головною організуючою 
силою, яка взаємоузгоджує всі компоненти художнього світу 
видатного українського поета.  

Розрахований на широке коло читачів. 

 

Біла мелодія 
Автор: Олійник Б. І. 

Видавництво: К.: Укр. письменник 
Рік видання: 1999 
Сторінок: 110 
Анотація: До книги поета Бориса Олійника, лауреата Державної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка, увійшли лірико-філософські твори, вірші, 
присвячені матері, інтимна лірика. 

 
 

 
Стою на земле 
Автор: Олейник Б. И. 
Авторизированный перевод с украинского 
Видавництво: М.: Советский писатель 
Рік видання: 1977 
Сторінок: 200 
Анотація: У книзі «Стою на земле» Борис Олійник  оспівує подвиг 
сучасників того часу, згадує героїчне минуле своїх пращурів – 
запорожців, ліричними засобами відтворює епос нашого життя. 

Творчості Бориса Олійника  притаманні істинно народні риси:простота, 
м’який гумор, розмовна мова. 

За книгу «Стою на земле»  Б. І. Олійник отримав Державну премію СРСР 1975 року. 
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Вибране: поезії, поеми 
Автор: Олійник Б. І. 
Видавництво: К.: Етнос 
Рік видання: 2009 
Сторінок: 640 
Анотація: До видання увійшли вибрані твори видатного українського 
поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії академіка 
Бориса Ілліча Олійника. Головні мотиви його творчості – утвердження 
людської особистості, висоти духу і моралі, соціально-філософські 
роздуми про долю рідного народу, історію, сьогодення і майбутнє України. 

 

 
 
Вибрані твори: у 2 т. 
Автор: Олійник Б. І. 
Видавництво: К.: Укр. енциклопедія 
Рік видання: 2005, 2006 
Сторінок: 608 
Анотація: «Вибрані твори» Б. І. Олійника у двох томах – видання із 
започаткованої видавництвом «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана 
багатотомної серії «Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: 
вершини письменства», в якій випускаються кращі твори видатних 
майстрів української та світової літератури, представлених в УЛЕ. 

У першому томі вміщено вірші та поеми, написані митцем у різні періоди 
творчої діяльності. Читач  може простежити шляхи становлення поета, 
відчути його істинний патріотизм, вболівання за Україну, високу любов і 
шану до людини, заглибленість у сьогодення і минувшину, долучитися до 

справжніх шедеврів поетичного слова. 

Том супроводжується ґрунтовною вступною статтею, науково-енциклопедичними 
коментарями та примітками, бібліографією тощо. 

У другому томі вміщено переклади із зарубіжної поезії, а також публіцистичні твори автора, 
написані ним у різний час. Читач має можливість ознайомитися з перекладацьким хистом 
українського митця, відчути силу і неповторність його публіцистичного слова. 

Для широкого кола читачів. 

Істина: вибрані поезії, поеми 
Автор: Олійник Б. І. 
Видавництво: К.: Дніпро 
Рік видання: 1976 
Сторінок: 392 
Анотація: Ім’я автора цієї книги, лауреата ЦК ЛКСМУ імені М. 
Островського та Державної премії СРСР 1975 року, добре відоме читачеві. 

У видання вміщено вибрані вірші та поеми Бориса Олійника. 



Бібліотека ПНПУ імені К. Д. Ушинського 22.10.2015 

Відлуння 
Автор: Олійник Б. І. 
Видавництво: К.: Рад. письменник 
Рік видання: 1970 
Сторінок: 112 

Анотація: «Відлуння» - збірка поезій Бориса Олійника. 
Визначальний у ній є мотив єдності минуло з сучасним, яке в свою 
чергу обґрунтовує майбутнє. Все те високе, за що боролися діди та 
батьки, переходить у неподільну спадщину синам і онукам, котрі, 
розвиваючи і збагачуючи ті набутки, по естафеті передають своїм 
нащадкам. 
 
 
 
 
На лінії тиші  
Автор: Олійник Б. І. 
Видавництво: К.: Дніпро 
Рік видання: 1972 
Сторінок: 272 
Анотація: До сповненої ліризму збірки відомого поета «На лінії тиші» 
Бориса Олійника увійшли поезії та дві поеми «Дорога» та «Рух». 

 

 

 

Виставку підготували: Матковська Д. М., Шафоростова К. І. 


