"Харків — козацьке місто"
( до Дня захисника України)
Любіть Україну
( В. Сосюра)
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами…

13 жовтня у бібліотеці ХНЕУ ім. С. Кузнеця
відбувся 19-й випуск "Культурної хвилі ХНЕУ":
"Харків — козацьке місто"
(до Дня захисника України).
Життя мертвих продовжується в пам'яті живих.
(Цицерон)
Захід почався з хвилини мовчання за всіх загиблих захисників України. В Книгу
Пам'яті полеглих за Україну занесено 3170 загиблих воїна. Серед загиблих є багато
слобожан, ми пам'ятаємо про кожного.
Співробітники бібліотеки читали українську поезію до святкової дати. Звучали вірші
Сергія Жадана, Валерії Жукової, Наталії Мазур, Володимира Сосюри.
(Сергій Жадан)
Все, як сто років тОму.
Час рухається по колу.
Військо вантажиться до вагону,
щоби вертатись додому.

І потяг з різним народом
вивозить важкі валізи,
ніби срібним болючим дротом
зшиває глибокі надрізи.

Снуються вечірні тіні.
Зроджуються таємниці.
Знову історія країни
твориться вздовж залізниці.

Гоїть надріз за надрізом,
лікує небес екземи,
скріплює рейок холодним залізом
податливі чорноземи.

Тут триває торгівля
і передаються новини.
Тримає разом вокзальна покрівля
людей цієї країни.

Рідна моя, єдина,
моя вірна, солодка,
коли безкінечна година,
коли ніжність коротка,

Стоять при своїй печалі,
якої позбутись не в змозі,
ховаються всю ніч на вокзалі,
наче в церкві старій при облозі.

коли стільки всього простого,
і складного не менше.
Не змінюється нічого.
Добре, що все, як уперше.

Війна триває сторіччя,
і триватиме ще віками,
пильно дивляться тобі в обличчя
проповідники з провідниками.

читала Романюк В.І.

В складний для України часи нам варто молитися
за Батьківщину й наших захисників.

Молитва за Україну (автор В. Жукова)
Захистіть Вас, пращури, молю
Україну-Матінку мою.
Від глумління зради та вогню
Збережіть синів її в бою.
Захистіть нас в цю лиху годину,
Бо за волю знову люди гинуть.
Дайте на майбутнє нам надію...
В нашу українську світлу мрію
Завжди в серці віра буде жити.
Наш народ катам не підкорити!
Слава Україні і Героям Слава!
З попілу відродимо вільною Державу.
Один одному дамо ми для злуки руки,
Підведемося з колін для дітей й онуків.
У любові злагоді хай зростають діти
Вчаться Україною гідно володіти.
читала Солодовнікова Н.М.

"А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По
ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона
загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни" (Ліна Костенко).

Кіборги (автор Наталя Мазур)
Ця війна змінила багатьох,
Ця війна змінила Україну.
Кіборги. Донецьк. Аеропорт,
Що перетворився на руїну.
Трупний запах, порох і вогонь,
Смерть приносять гради, міни, танки.
Піт із чорних, випалених скронь…
Глина, гільзи, попіл і уламки…
Та стоять: Дев`ятий, Ворон, Гном,
Абрикос, Богема, Маршал, Цезар...
А над ними – небо полотном,
А у них життя на вістрі леза.

То чиїсь батьки, брати, сини
З Харкова, із Києва, зі Львова.
Шахтарі, таксисти… В час війни
Кіборгами стали тимчасово.
Каска, бронник, берці, автомат,
Друг надійний, що прикриє спину.
Доброволець, патріот, солдат,

Наш Герой і гордість України!
читала Ільїна Т.Б.

Про українського поета Володимира Сосюру як діяча
вільного козацтва, бійця армії УНР доповідала завідувач відділу
наукового опрацювання документів і організації каталогів
Бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця Ірина Герасимівна Сергієнко. Вона
привела факти життя поета, мешканця Донбасу, викладені ним
самим у автобіографічній повісті «Третя рота». Лунала
неперевершена поезія Володимира Сосюри про любов до
України, природу і кохання: «Облітають квіти…», «Гайдамака»,
«І пішов я тоді до Петлюри…», «Любіть Україну» та ін.
***
То не вітер віє із тьми-домовини,
То не сови будять помертвілий край.
Чую плач і стогін з милої Вкраїни...
Знов москаль мордує мій коханий край.
Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить,
Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.
І в сльозах кривавих думи мої й ночі,
І в сльозах кривавих воля золота...
Гей ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...
Вже в свій край холодний утіка москаль.
Скоро встане сонце, і загинуть тучі,
Як загине в серці днів моїх печаль.
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Відповідальні за випуск
« Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця»
завідувач сектору культурно-просвітньої роботи відділу
обслуговування користувачів Романюк В. І.
Упорядник фотозвіту провідний бібліотекар Солодовнікова Н.М.

Слава Україні! Героям слава!

