СЛОВЕЧКО В ПРОСТОТЕ
5 березня 2013 р. у конференц-залі
бібліотеки
нашого
університету
відбулася презентація збірника віршів
та пісень «Словечко в простоте»
Тагліної
Ольги
Валентинівни,
кандидата біологічних наук, доцента
кафедри генетики та цитології
біологічного факультету.
З цією
радісною
подією
прийшли привітати Ольгу Валентинівну її рідні, друзі та колеги.
Зібралося чимало людей, адже всі
знали, що отримають незабутні враження не тільки від чудових віршів, але й
зможуть почути як автор співає свої пісні, акомпануючи на гітарі.
На початку презентації Тагліна О.В. привітала всіх присутніх та розповіла про те
як і завдяки кому створювався цей збірник. Перш за все їй допомагав випускник
біологічного факультету нашого університету Віктор Поклад, який був
випускаючим редактором книги, що вийшла у видавництві «Новасофт». Диск до
книги, що містить п'ятнадцять пісень, був записаний на студії KLEEM RECORDS
звукорежисером Наталією Кулік.

Аранжування пісень зробив талановитий гітарист Володимир Степанов. Юнак
навчався у авторській школі Бойко, де Тагліна О.В. викладала біологію. Як
зізнався Володимир, Ольга Валентинівна - його улюблена вчителька. Окрім
спільного захоплення біологією їх споріднює любов до музики та пісень.

Потім Ольга Валентинівна читала свої вірші і співала пісні під
акомпанемент двох гітар - своєї і Володимира Степанова.

Під час презентації було виконано декілька пісень, серед яких «Чувство
свободы», «Цыганка», «Осенний вальс» (до речі, цю пісню Ольга Валентинівна
заспівала дуетом з Володимиром Степановим).
Пісні про любов до життя, оточуючих, рідних та близьких людей,
наповнені оптимізмом і вірою в людські сили і людську вірність, створили
атмосферу зустрічі неймовірно теплою та душевною.
Коли Ольгу Валентинівну запитали, як
вона знаходить час на написання віршів і
пісень, то її відповідь була простою: «Для
цього багато часу не потрібно. Наприклад,
пісню «Осенний вальс» я написала у
переповненому автобусі, коли їхала до своїх
батьків у Печеніги за дочкою, яка в них
гостювала. Була дуже похмура погода, дощ,
для мене цей вірш став як захист від проблем,
переживань, світлим сонячним променем в
негоду. Мої вірші пишуться самі пособі, під час
життєвих радощів чи негараздів. Вони для мене
як друзі, що приходять вчасно на допомогу».

По-закінченню презентації Ользі Валентинівні подарували квіти та
висловили свої привітання і захоплення від віршів та пісень колеги, рідні та друзі.
Вона ж, в свою чергу, подарувала кожному присутньому свою книгу з диском.
Побажаємо Ользі Валентинівні Тагліной подальшого творчого натхнення та
успіхів!
Щербак Людмила

