НА ШЛЯХУ ДО СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.

22 січня 1919 року ввійшло до національного календаря як велике
державне свято – День Соборності України. Щороку в цей день український народ із
вдячністю згадує тих героїв, які словом і багнетом намагалися відродити незалежну
соборну українську державу. Саме 22 січня, 100 років тому, було проголошено Акт
Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Офіційно ж в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.
Реальна соборність України сьогодні означає не просто підпорядкованість
українських земель, а громадянське порозуміння усіх регіонів нашої країни. Це
національна ідея, яка зумовлює консолідацію українців. Адже всі ми є єдиним
народом. Відчуття єдності допомагає нам будувати свою державу, свою правду і
свою волю, як заповідав Великий Кобзар українського народу Тарас Григорович
Шевченко. Бо саме в єдності - наша сила і наше майбутнє!
Патріотичне виховання є одним з пріоритетних напрямків роботи
бібліотеки, тож пропонуємо до Вашої уваги книжкову інсталяцію.
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Чекаємо всіх у стінах нашого книжкового храму!

