ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 160-ї річниці від народження
українського письменника Івана Яковича Франка (1856 - 1916)
23 серпня 2016 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, пров. Текстильників, 1) буде відкрито документальну
виставку до 160-ї річниці від народження українського письменника Івана
Яковича Франка. Виставку підготовлено на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 120-р «Про затвердження плану
з підготовки та проведення заходів, присвячених ушануванню пам'яті Івана
Франка».
На виставці будуть експонуватися документи архівних фондів
Чернівецького університету та Квестури поліції м. Чернівці, а також
фотодокументи та друковані матеріали науково-довідкової бібліотеки
держархіву Чернівецької області за 1874 – 1932 рр., що висвітлюють
життєвий і творчий шлях Івана Яковича Франка.
Серед документів виставки – витяг зі списку студентів Чернівецького
університету, серед яких значиться Іван Франко (1891); звернення виборчого
комітету з закликом голосувати за кандидата до парламенту Івана Франка зі
Львова (1895). На виставці зокрема представлена низка фотодокументів –
репродукцій чисельних прижиттєвих фотографій Івана Франка з соратниками
та послідовниками, а також публікації та повідомлення періодичної преси
Галичини і Буковини про І. Франка; опубліковані поетичні твори І. Франка.
Довідка:
Іван Якович Франко – видатний український поет і письменник.
Народився 27 серпня 1856 р. в с. Нагуєвичі на Львівщині. Освіту здобув у
Дрогобицькій гімназії (1867 - 1875); з 1875 р. студент філософського
факультету Львівського університету, після двох арештів, у 1891 р.
завершив здобуття вищої освіти у Чернівецькому університеті. З 1874 р.
друкується у пресі; у 1876 р. видає першу поетичну збірку. Співзасновник
демократичного журналу «Громадський друг»; з 1881 р. бере активну
участь у виданні журналу «Світ»; постійний дописувач львівських видань
«Діло» та «Зоря». 1892 р. у Віденському університеті здобув ступінь
доктора філологічних наук. Помер 28 травня 1916 р.
Автор чисельних поетичних збірок, найвідоміші з яких: «З вершин і
низин», «Вічний революціонер», «Каменярі», «Зів'яле литстя», «Мій
Ізмарагд» та ін.; понад 100 оповідань, новел, 10 повістей, романів. Майстер
соціально-психологічної та історичної драми й комедії («Украдене щастя»,
«Сон князя Святослава», «Учитель», «Останній крейцар», «Кам'яна душа»).
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