
Літературне кафе, присвячене 
творчості німецьких поетів-класиків. 
   

Вже стало доброю традицією для членів 

Євроклубу  «Мрія» зустрічатися декілька 

разів на рік в літературному кафе, де можна 

почути хвилюючі рядки видатних 

європейських поетів, послухати чарівні 

звуки музики та пригоститися філіжанкою 

духм’яної кави. 

1 червня 2012  року гостинно відчинило 

двері літературне кафе, присвячене 

творчості німецьких поетів-класиків. 

Привітно зустрічали члени Євроклубу своїх гостей: Еккегарда Пуппе, заступника 

директора Центру використання новітніх технологій при ХНУРЕ, Поляха О.М, 

заступника міського голови з соціальних питань, Куклу А. В., секретаря Ізюмської 

міської ради, Півоварову Т. С., голову 

літературного об’єднання  «Крем’янець», 

Колесник Л. В, директора Ізюмського 

професійного ліцею, заступників 

директора ліцею Солов’я О.В., Чупову В. 

В., Машкова О. М, Жерліцину А.М., 

методиста ліцею. 
 

У літературному кафе учасники 

Євроклубу «Мрія» - викладачі і учні 

познайомились з літературою, музикою, 

культурою найбільшої європейської країни 

– Німеччини. 

Ведучими заходу, що проводився двома 

мовами – німецькою і українською, були 

учні С. Федь та І. Кокляр.  

 

 

 

 



Також розповідали про видатних німців, читали вірші в оригіналі К. Шпига і О. 

Гнойова, А. Клименко і І Дворянінова, А. Пєтухов і Н. Везденьова, Н. Євстратьєва і  

В. Єкімова. Є. Дубровіна і Є. Нарожна, М. Корнеєв і Н. Сомова, Я. Чарахчян і, 

звичайно, самі викладачі – І. О. Фартушна та Л. І. Стовпак. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгенія Дубровіна читає вірш Гете «Міньйона»  

Анастасія Євстратьєва декламує вірш Гете «Штиль                                                                                                            

над морем» 

Яна Чарахчян читає вірш Гейне «Ялина»             

Наталія Сомова читає вірш Гейне  

«В чудовому місяці травні» 

Віка Єкімова читає вірш Гейне «Ялина» в оригіналі    

Надія Везденьова розповідає вірш Гете  «Штиль над морем» в оригіналі 

 

 

 

 

 



Лунала музика Баха, поезія Гете і Шиллера, учасники кафе слухали романс на слова Гете у перекладі 

Лєрмонтова «Гірські вершини» у виконанні російського співака І. Козловського, пісню «Лорелея» у 

виконанні французської співачки М. Матьє. 

 

 

 

Згодом виступили гості, які декламували свої улюблені вірші. 



Виступає директор ліцею Колесник Л.В.                

                                                                             Своїми враженнями ділиться заступник міського 

                                                                                              голови Полях О. М. 

 

Виступає Еккегард Пуппе   Вірші читає голова літоб’єднання «Крем’янець» 

                      Пивоварова Т. С. 

А наостанок наші кухарі частували всіх присутніх стравами традиційної німецької 

кухні. 
 

 

 


