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В  книзі зібрані творчі роботи студентів Київського національного університету культури і мистецтв, що стали результа-
том вивчення ними курсу «Філософія». В них студенти розмірковують над смисложиттєвими проблемами шляхом обґрунту-
вання філософських змістів, які вони змогли побачити в літерах. Кожна літера постає як найбільш філософська літера україн-
ської абетки. (Українська абетка в книзі доповнена також деякими літерами інших алфавітів.) Книга оформлена малюнками 
студентів, особливе місце серед яких посідають роботи студентів спеціальності «графічний дизайн», а також ілюстраціями з 
графічної серії «Українська абетка» (1917 року), що стала творчим злетом відомого українського художника-графіка Георгія 
Нарбута. Книга розрахована на читачів різного віку, вона для тих, хто здатен побачити велике у малому, хто має віру в те, що 
істина існує і її варто шукати. 

 Дане видання може стати в нагоді студентам-графікам при вивченні ними таких профільних дисциплін, як: «Шрифт», 
«Летерінг». 

На 1-й стор. обкладинки використано:
- Георгій Нарбут. «А». Аркуш «Української абетки». 1917 р. Туш, перо. Фрагмент. 
- Рафаель Санті. Фреска «Афінська школа» в станці делла Сеньятура Ватиканського палацу із зображенням Платона і Арі-

стотеля. 1511 р. Фрагмент.
- Альбрехт Дюрер. «Меланхолія». 1514 р. Гравюра.
- Малюнки студентів КНУКІМ: «А» – Михайлова Анна, «А» – Юрченко Катерина, «В» – Жбанкова Галина, «Є» – Корчак 

Діана, «Ж» – Приступюк Анастасія, «І» – Джишкаріані Микола, «С» – Сербіна Дар’я, «О», «Я» – Глущенко Валерія. 
На 4-й стор. обкладинки використано: 
- Георгій Нарбут. «И, І». Аркуш «Української абетки». 1917 р. Туш, перо. Фрагмент. 
- Огюст Роден. «Мислитель». 1880–1882 рр. Бронза.
- Ж. Л. Давид. «Смерть Сократа». 1787 р. Полотно, олія.
- Малюнки студентів КНУКІМ: «Б» – Маковецька Анастасія, «В» – Москалько Анна, «В» – Данилова Елизавета,  «Є» – На-

горнюк Георгій, «Є» – Корчак Діана, «Щ» – Соколов Владислав, «Я» – Максимчук Анастасія. 
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