
До Дня захисника України,
Дня Українського козацтва,
Дня Покрови Пресвятої Богородиці
та Дня Хмельницького національного університету

"ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ДОЛЮ, ЗА ЧЕСТЬ І ВОЛЮ..."
патріота Української держави, активного провідника
національної ідеї в науковій бібліотеці четвертий рік
поспіль діє проект національно-патріотичного
виховання «Ти - одна й неподільна, Україно моя
вільна». Проект передбачає використання
різноманітних форм і методів просвітницької роботи
під час підготовки та відзначення пам'ятних дат,
державних свят тощо.

До цих визначних дат для студентів-
першокурсників книгозбірня підготувала низку
просвітницьких заходів, серед яких: патріотичні
години "Національні символи України", "За Україну, за
її долю, за честь і волю", "Рідна земле моя, ти козацькою
славою щедра...", уроки краєзнавства "Хмельницький
національний університет: історія та сьогодення",
екскурс у минуле — "Тої слави козацької повік не
забудем", години історичної пам'яті: "Історія
української державності", "Живи та міцній, Українська
державо", "Нема любові понад ту, що окропила кров'ю
Крути...", "Велична українська історія — князь
Ярослав Мудрий" та ін. Привернуть увагу читачів і
книжково-ілюстровані виставки, які розгорнуті в
читальних залах та на абонементах: "Служити Вітчизні
вірою і правдою", "Доля народу — правда історії"",
"Україна — країна козацтва", "Хмельницький
національний університет — шлях до визнання", "До
вершин знань — з науковими працями викладачів
Хмельницького національного університету" та ін.

З нагоди дня Українського козацтва у рамках
відзначення 56 річниці з дня заснування
Хмельницького національного університету кафедра
української філології гуманітарно-педагогічного
факультету, наукова бібліотека, студентський
літературний театр "Глорія" заснували Фестиваль
патріотичного Українського Слова. До участі у
фестивалі запрошені учні навчальних закладів міста
Хмельницького та студенти Хмельницького
національного університету. У рамках Фестивалю
передбачені виступи та майстер-класи відомих
науковців і митців Хмельниччини, літературно-
мистецька програма СЛТ «Глорія» і конкурсна
програма.

Засновники-організатори та партнери Фестивалю
патріотичного Українського Слова у такий спосіб
сподіваються духовно об'єднати представників різних
поколінь і національностей, громадян-патріотів,
слухачів підготовчого відділення ХНУ з Камеруну,
Сенегалу, Афганістану, Ємену, Саудівської Аравії,
Китаю українською національною ідеєю, що
розгортається у часі та просторі культурно-історичного
поступу України: від козацьких часів до героїки
сьогодення.

Вітаємо рідний університет, захисників Вітчизни,
весь український народ зі святом Покрови Пресвятої
Богородиці. Бажаємо миру, добра, здоров'я, родинної
злагоди, щастя й нових звершень у благородній справі
служіння Україні.

О. М. Великосельська,
бібліотекар

14 жовтня є особливим днем для українців. Цей
день поєднав у собі три значущих підстави вважати
його святковим: релігійним, державним,
ідеологічним. Водночас з Днем Покрови Пресвятої
Богородиці та Днем Українського козацтва на
державному рівні відзначається цього дня і День
захисника України. Саме у цей день святкує своє 56
річчя від дня заснування і рідна Альма-Матер —
Хмельницький національний університет.

День українського козацтва - це данина всім
козакам, які зробили величезний внесок у формування
української народності та досягнення Україною своєї
незалежності. Саме виникнення козацтва допомогло
консолідувати українців в боротьбі проти численних
ворогів, які неодноразово намагалися завоювати
українські землі. Саме з козацького роду вийшли відомі
всьому світу діячі національного відродження та
визвольного руху України. Символічно і закономірно,
що після перемоги Революції Гідності, 14 жовтня на
державному рівні відзначається і як День захисника
України. Це свято встановлено Указом Президента
України у 2014 році з метою вшанування мужності та
героїзму захисників незалежності і територіальної
цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, зміцнення патріотичного духу в
суспільстві. У своєму зверненні до народу Петро
Порошенко зазначив: "Уже багато років поспіль 14
жовтня ми відзначаємо величне християнське свято
Покрови Пресвятої Богородиці. Упродовж століть воно
набуло особливо важливого змісту, оскільки пов'язане
із боротьбою за свободу та порятунком від ворогів.
Волелюбні козаки, які зі зброєю в руках боронили свою
Вітчизну та віру, були переконані, що Свята Покрова
охороняє їх, а Божу Матір вважали своєю заступницею.

Нині, коли на східних теренах України точиться
боротьба за незалежність і суверенітет держави, маємо
бути гідними спадкоємцями духовних цінностей та
продовжувачами багатих традицій і славних справ
предків. Цим зумовлено рішення встановити День
захисника України саме 14 жовтня, який має стати
святковим для сучасних воїнів та суспільства в цілому.
Він має символізувати нерозривний зв'язок усіх
поколінь захисників України".

З метою створення цілісної системи національно-
патріотичного виховання студентської молоді
університету та формування свідомого громадянина,


