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мир Гришин – за активну кон$
цертну діяльність, популяриза$
цію та високохудожнє виконан$
ня українських народних пісень.

Тепло та емоційно вітали
відзначених  премією імені
Леоніда Глібова поет, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка Дмитро
Іванов, президент Міжнародної
літературно$мистецької Ака$
демії України, письменник та
журналіст Сергій Дзюба, ди$
ректор літературно$меморіаль$
ного музею Михайла Коцю$
бинського Ігор Коцюбинський.

Головний бібліотекар відділу
наукової інформації та бібліог$
рафії Оксана Плаунова предс$
тавила біобібліографічний по$
кажчик "Леонід Іванович Глібов
та Чернігівщина", що був підго$
товлений працівниками відділу.

Святковим подарунком всім
присутнім стали українські пісні
у чудовому виконанні заслуже$
ного артиста України Володи$
мира Гришина.

Захід супроводжувала книж$
ково$ілюстративна виставка "Сузір'я зачарованої Десни",
яку представила модератор заходу, завідувач відділу
краєзнавства Ірина Каганова.

Ірина КАГАНОВА, 
Фото Олени ПОПОВИЧ

Н ародився Олег Іванович 27 жовтня 1965 року в се$
лищі Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської

області. Українець. Закінчив середню школу в Малій
Дівиці. У 1982–1983 роках навчався на радіотехнічному
факультеті Київського політехнічного інституту. 29 жовт$
ня 1983 року призваний на строкову військову службу у
Збройні Сили СРСР. У 1984–1985 роках у складі Обмеже$
ного контингенту радянських військ брав участь у бойо$
вих діях на території Республіки Афганістан. Був двічі по$
ранений..

Взимку 2013–2014 років перебував на Майдані Неза$
лежності у Києві, де став активним учасником Революції
гідності. Був командиром 8$ї "афганської" сотні самообо$

рони Майдану, у складі якої були переважно ветерани аф$
ганської війни. Під час протистоянь отримав поранення від
розриву гранати. 

Будучи патріотом своєї країни, незважаючи на свій вік
та інвалідність, не зміг залишитися осторонь подій по заг$
розі суверенітету і територіальній цілісності України в 2014
році.

Навесні 2014 року добровольцем вступив у 24$й батальйон
територіальної оборони "Айдар". 

20 серпня 2014 року під час боїв за визволення Луганська
старший сержант О.І. Міхнюк загинув у результаті міномет$
ного обстрілу. 

Сергій КУДІН

Вечір відкрила легендарна
пісня "Журба" у виконанні

капели бандуристів імені Оста$
па Вересая Чернігівського об$
ласного філармонійного цент$
ру фестивалів та концертних
програм (художній керівник –
заслужена артистка України
Раїса Борщ, хормейстер – зас$
лужений працівник культури
України Микола Борщ).

Голова журі конкурсу, заслу$
жений працівник культури
України, письменник Михайло
Ткач розповів про історію зас$
нування премії та представив
цьогорічних лауреатів. Ними
стали: поетеса, кандидат педа$
гогічних наук, завідувач кафед$
ри мов і методики їх викладан$
ня Національного університету
"Чернігівський колегіум" імені
Т. Г. Шевченка Олена Мамчич –
за книгу поезій "Константа";
письменник Олег Гончаренко
(м. Мелітополь Запорізька обл.) –
за роман "Я прошу Вас – живіть!";
журналіст, письменник, заслу$
жений журналіст України Ми$
кола Будлянський (м. Чернігів) – за краєзнавчі та художні
твори про село, зокрема книгу "Час рікою пливе"; гро$
мадський діяч, меценат Олександр Сенчик (смт Парафіївка
Ічнянського р$ну) – за значну благодійну, патріотичну та
культурницьку діяльність; артист$вокаліст Чернігівської
обласної філармонії заслужений артист України Володи$

5 березня в рамках засідання клубу

"Краєзнавець", саме у день народження

відомого українського байкаря, видавця,

громадського діяча Леоніда Глібова

(1827–1893) відбулось урочисте вру)

чення престижної відзнаки – обласної

літературно)мистецької премії імені

Леоніда Глібова лауреатам 2018 року.

Нові  лауреати

До Дня вшанування учасників бойових дій

на території інших держав та 29)ї річниці ви)

ведення радянських військ із Афганістану

ПАТ "Укрпошта" вшанувало пам'ять Олега

Міхнюка, Героя України, нашого бойового

побратима, випустивши поштовий конверт

накладом 400 000 примірників. 
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