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«Мир твори, начиная з души...»

Приємно відзначити, що до вже добре відомих авторів (літераторів) м. Прилуки приєдналася багатообіцяюча поетеса Світлана Коробова, корінна прилучанка. Колишня вчителька російської мови і літератури ЗОШ №1 - вчитель за покликанням, бо любила дітей як своїх.
Друге покликання у Світлани Владиславівни - поетична творчість, крізь яку вона висловлює свій ліричний струмінь, трепетну любов до природи, витончене бачення краси до навколишнього світу. Так народжується її поетичне слово. ЇЇ твори бентежать читача, вони правдиві й добрі, несуть радість і насолоду, щирі і задушевні.
Такі по-справжньому талановиті люди виникають у літературному просторі не часто. Не так багато з них намагаються творити дитячу літературу. У книзі «Синеглазое счастье» поетеса зазначає: «Я 
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На сторінках газет і журналів

1. З Божою вірою [Текст] /С. Коробова- Пивоварова // Просто клас! - 2011р. - 15 вересня. –  С. 2.
2. Мне некогда грустить. Я не грущу [Текст] / С. Коробова-Пивоварова //В двух словах. - 2011р. - 3 березня. – С. 13. 
3. Пам’яті Куриленка [Текст] / С. Коробова-Пивоварова // Просто клас! - 2011р. - 22 вересня. – С. 6. 
4. Поезія в стінах виховно-трудової колонії [Текст] / С. Коробова-Пивоварова // Тиждень. - 2011р. - 30 березня. – С. 4.
5. У серпня є своя краса [Текст] / С. Коробова-Пивоварова // Просто клас! - 2011р. - 11 вересня. – С. 2.
6. Холоне кров [Текст] / С. Коробова- Пивоварова // В двух словах. - 2011р. - 24 листопада. – С. 2.
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Твори, які увійшли до збірок

1. Стихи [Текст] // Поэт года. Книга восьмая. - М.: Литературный клуб, 2012. – С. - 272-275.
2. Любовь и память [Текст]: стихи // Краски жизни. Кн. 12 / Сост. Л.М. Кузьминская. - М.: «Литера М», 2012. - С. 100-105.
3. «Я молюсь за тебя» [Текст]: стихи // Стихотворный светоч / Сост. Л.М. Кузьминская. - Рязань: «Литера М», 2012. - С. 91-94.
4. Стихи [Текст] // Лик: Сб. литер. произв. - Ленинск-Кузнецкий: Литературная газета «Лик», 2012. - С. 31-50.
5. Вірші [Текст] // Куриленко, М. Іоасаф, святитель прилуцької землі / М. Куриленко. - Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2011. - С.22-25.
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стремилась рассказать о той радости, которую нам дает особенный детский мир». І їй це вдалось.
Віршоване чуттєве слово С. Коробової- Пивоварової – російською мовою. Але письменниця, розуміючи свою соціальну роль і громадську відповідальність, підтримує і зміцнює сьогодні рідномовну літературу, дбає про молодше покоління, його віру у власну країну, і дбає про його майбутнє.
С.В. Коробова-Пивоварова щиро говорить правду і знаходить для цього потрібні слова, вкладаючи в них все багатство своєї души.
Нещодавно Світлана Коробова отримала приємну звістку з Росії: її вірші надруковані в бібліотеці літературної газети «Лик». Збірник літературних творів, який видано в місті Ленінськ-Кузнецьк, вміщує вже відомі прилучанам твори Світлани Владиславівни: «Нелюбимая», «Героям Великой Отечественной», «Моя любовь» та інші.
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Чимало своїх творів поетеса розміщує на знаному літературному порталі «Стихи.ру», де представлена творчість більше п’ятисот тисяч авторів. Вірші нашої землячки не залишилися поза увагою авторитетного журі, що оцінює майстерність авторів порталу. Тож Світлана Коробова номінована на премію «Поэт года-2012» (про це свідчить і спеціальний диплом порталу «Стихи.ру»), а її вірші надруковані у збірнику «Национальная литературная премия «Поэт года-2012».
Росія «дала добро» поезіям Коробової і в місті Рязань, де видано збірник «Стихотворный Светоч». Книга вийшла в аторській редакції Лариси Кузьмінської, Президента Фонду сприяння розвитку сучасної поезії «Светоч». Залишається тільки порадіти за талановиту прилучанку та побажати їй нових творчих злетів і перемог.
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10. По другую сторону от Бога [Текст]: вірші / Світлана Коробова. -Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2012. - 95 с.
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11. Симфонія життя [Текст]: вірші / Світлана Коробова. - Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2012. - 63 с.
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7. Метелик-хвалько [Текст]: вірші для малят / Світлана Коробова. -Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. - 24 с.
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8. «Я чую твій голос» [Текст]: вірші / Світлана Коробова. - Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2011. - 60 с.
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9. Свіжі перли [Текст]: вірші для дітей / Світлана Коробова. - К.: Видавець Карпенко В., 2012. - 44 с.
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Біографія
Коробова (Пивоварова) Світлана Владиславівна народилася в м. Прилуки Чернігівської області 3 жовтня 1962 року. Середню освіту здобула у загальноосвітній школі № 9, після закінчення навчалася у Прилуцькому педучилищі, потім закінчила Ніжинський педінститут. Працювала вчителем російської мови і літератури у школі-гімназії № 1 протягом 25 років. Поезією почала захоплюватися ще з шкільних років. Перші вірші написані в початкових класах. Сьогодні С.В. Коробова-Пивоварова є автором 10 поетичних збірок, 11 готується до виходу. Поезія надійно увійшла у життя Світлани і нині ділить з нею смуток і радість, щастя і біль.
С.В. Коробова-Пивоварова пише вірші не тільки для дорослих, але й для малят. Її дитячі книжечки завжди потрібні і запитані, допомагають батькам у вихованні власних дітей та вихователям дитячих садків, педагогам. Також вони користуються великою популярністю серед дітей, учнів, студентів і всіх, хто любить поезію. Книги С. Коробової-Пивоварової налаштовують читачів на добро, ліричний настрій та красу. Сьогодні Світлана Владиславівна повна творчих планів. Має 4 синів та онука. Вона відвідує школи, спілкується з дітьми, читає їм свої вірші, намагаючись виховати у дітей любов до художнього слова.
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Твори С. Коробової. Окремі видання.
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1. «Моя душа жива и безразмерна - весь мир в нее могла бы я вложить.» [Текст]: вірші / Світлана Коробова. - Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2009. - 109 с.
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2. «А я бы выбрала любовь...» [Текст]: вірші / Світлана Коробова. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. - 132 с.
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3. Синеглазое счастье [Текст]: вірші/ Світлана Коробова. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. - 60 с.
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4. Забвенья нет [Текст]: зб. віршів про Вел. Вітч. Війну / Світлана Коробова. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. - 68 с.
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5. Чарівний мішок [Текст]: вірші для малят / Світлана Коробова. - К.: Видавець Карпенко В., 2012. - 48 с.
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6. Пахне літо [Текст]: вірші для малят / Світлана Коробова. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. - 16 с.
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