«Не питай, що твоя батьківщина може зробити
для тебе, запитай,
що ти можеш зробити для своєї батьківщини».
Це слова з інаугураційної промови 35-го президента США Джона Кеннеді
– найславетнішої промови в історії американської політики. Але вони були
сказані в Америці й досить давно, а в Україні ще кілька років тому багато хто
задавався серйозними питаннями: чи існує патріотизм у наш час? Чим є
патріотизм – модою чи невід’ємною складовою самосвідомості нації? Проте,
події останнього часу надали докази наявності в українців щирого й діяльного
патріотизму.
Ми живемо у третьому тисячолітті, у складну й суперечливу добу, коли у
багатьох людей зростає національна самосвідомість, інтерес та повага до
національної культури, історії свого народу і, перш за все, до мови.
Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи виховання патріотизму
молоді як почуття і як базової якості особистості. Україна має давні і величні
культуру, історію, досвід державницького життя, які спроможні стати потужним
джерелом і міцним підґрунтям для виховання дітей і молоді.
Хочеться вірити, що патріотів України буде ставати дедалі більше. Фахівці
Державної бібліотеки України для юнацтва докладають до цього неабияких
зусиль.
8 листопада з їх ініціативи в
Укрінформі відбулася цікава і змістовна
дискусія «Патріотизм – мода чи
самосвідомість
нації?»
Відкрив
обговорення
директор
бібліотеки,
кандидат педагогічних наук, доцент
Георгій Саприкін, який розповів про
діяльність бібліотеки з патріотичного
виховання молоді. У дискусії брали
участь:
Володимир
Гонський
–
заслужений діяч мистецтв України,
відомий публіцист, громадський діяч, поет, бард, «голос» Майдану, який
виступив з доповіддю «Патріотизм – рушійна сила формування людини і нації»;
Микола Ляхович, колишній політв’язень, а зараз начальник відділу національнопатріотичного виховання молоді Міністерства молоді та спорту України, який
розглянув ціннісні орієнтири молоді та подарував у фонд бібліотеки книжки з
цієї тематики. Патріотичним екскурсіям Україною був присвячений виступ
Сергія Бахіна – редактора, PR-журналіста газетно-журнального видавництва при
Міністерстві культури України; про проблеми і практичні дії з виховання
молодих учасників АТО повідомив президент благодійного фонду «Єдність
побратимів» Костянтин Вінніченко. На завершення дискусії кліп і патріотичну
пісню під гітару презентувала Світлана Мирвода, кандидат наук з державного
управляння, заслужена артистка України, яка неодноразово побувала в зоні АТО
і виконувала пісні для воїнів. Активну участь в обговоренні брала заступник
директора з виховної роботи з гімназії № 179 Світлана Богдан.

А 9 листопада до бібліотеки завітало на
захід понад 120 учнів навчальних закладів
Голосіївського району, щоб почути виступ
заступника директора з науково-методичної
роботи ДБУ для юнацтва Тетяни Сопової про
патріотичні настрої молоді та поспілкуватися з
«голосом» Майдану Володимиром Гонським,
який провів майстер-клас з патріотичного
виховання та своїми піснями підняв дух
слухачів, Костянтином Вінніченком та Юрієм
Герасимчуком – головою ради ветеранів та учасників АТО Голосіївського
району. Вони розповіли, про патріотизм українців і героїзм українських вояків
під час АТО, про біль і горе матерів, дружин, дітей, про надію та віру в перемогу
українських воїнів добра і світла.
Закінчився
захід
невеликою
концертною
програмою.
Ангеліна
Гридковець проникливо заспівала пісню
«Біля тополі»; зразковий ансамбль народного
танцю гімназії № 59 ім. О. Бойченка
«Посмішка сонця» (художній керівник Л. І.
Жулинська ) продемонстрував яскраву
патріотичну хореографічну композицію
«Два кольори»; танець «Я повернуся!»
показали Вадим Шалина та Анастасія Шеверун з Центру
військово-патріотичного та спортивного виховання
«Десантник» (художній керівник – Н. С. Блінова );
вихованці дитячо-юнацького клубу «Олімпія» зворушливо
виконали: пісню «Київ» – Анастасія Цимбал, вірш «Мово
моя» – Ганна Товщик, пісню «Про Україну» – Аліна
Онуфрієва та пісню «Мамо, мене до казки запроси» –
Ангеліна Бондаренко.
Тож сподіватимемося, що вогники патріотизму все
яскравіше палатиме в серцях українців, що кожен буде впевнений у собі і в
світлому майбутньому, а ми, зі свого боку, зробимо все, аби ці сподівання стали
реальністю!
Любов Драпалюк,
відділ зв’язків з громадськістю
ДБУ для юнацтва
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