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такий складний для нашої держави час, ко вона за власні кошти авторської команди Сло
ли серця українців переповнюють тривога в'янського коледжу НАУ, до якої ввійшли заступник
та біль за майбутнє своєї країни, як ніколи
начальника коледжу з навчальної роботи Т. Лисак,
гостро постала проблема патріотичного виховання
завідувач бібліотеки С. Фірсова, бібліотекарі О. Забумолоді. Сьогодні молоді люди мають чітко окреслити
рунова та О. Шевченко, курсанти групи 1Е(0)15
свою позицію щодо розбудови та
К. Фірсова і Р. Новіков, начальник
захисту української державності.
прес-служби
95-ї аеромобільної
Патріотизм, духовність, любов до
бригади Р. Запорожченко, підпол
своєї родини та рідної землі - голов
ковник військової частини 3 0 3 5
ні пріоритети у вихованні молоді.
М. Гринишин.
Свідома особистість, яка не хоче від
У книзі подано біографії вояків,
чувати себе перекотиполем чи люди
які загинули під час визволення
ною нізвідки, повинна шукати в іс
м. Слов'янська та району. Д ж е р е л а ,
торії коріння своєї нації, осмислю
на яких базується видання, - це
Працівники коледжу
вати її минуле, знаходити відповіді
вирізки з газет, записи розповідей
та їх д р у з і військові
на багато питань сучасності. Про
бійців, які перебували поруч зі
цеси національно-культурного відродження, онов своїми побратимами, листи членів родин загиблих
лення і переосмислення життя в нашій державі вима героїв. Книга - данина пам'яті вірним присязі, від
гають, зокрема, і нового бачення виховання студентів. важним патріотам України, котрі віддали своє ж и т т я
Для колективу Слов'янського коледжу Національ за мир у своїй країні. Нині вже вийшло третє ви
ного авіаційного університету (НАУ) патріотичний дання збірки, перероблене і доповнене.
напрям роботи був і залишається пріоритетним.
Також нами було видано пам'ятні листівки із фо
Тому ми дружимо з військовими, разом проводимо то та інформацією про кожного загиблого за
інформаційно-просвітницькі виховні
шшш:
і
С л о в ' я н с ь к вояка із 95-ї аеромо
години, зустрічі з цікавими людьми,
більної бригади (м. Ж и т о м и р ) , яка
презентації, бесіди, екскурсії.
першою зайшла в місто після звіль
5 липня 2016 р. виповнилося два
нення. Четвертий рік на Донеччи
роки, як звільнили м. Слов'янськ від
ні триває війна, четвертий рік немає
терористів. Цей день дав нам мрію на
спокою на землі нашого краю. 12 квіт
мирне життя, спокійний сон без стрі
ня - день, який змінив історію
лянини і вибухів. На жаль, за нашу
Слов'янська, поділивши її, як кажуть,
свободу та мирне небо віддали своє
на «до» і «після». І тільки 5 л и п н я ,
життя вояки, іноді зовсім юні, котрим
через 85 днів окупації, над містом за
У звільненому Слов'янську
виповнилося лише 18 років. І ми вирі
майорів Д е р ж а в н и й прапор України.
шили розпочати літопис пам'яті тих хто загинув
Тому ми вирішили, що про подвиги не тільки заги
визволяючи наше місто. Це літопис про героїв україн блих героїв повинна знати наша молодь, і почали
ського духу. Зберігати пам'ять про їхню звитягу - то працювати над ще одним соці
наш обов'язок. Гасло «Слава Україні! Героям слава!»
альним проектом - книгою «Наші
перестало бути просто вітанням, це вже віддання ша друзі військові». До неї ввійшли
ни найкращим, які в найважливіший момент історії біографії і фото вояків, наших
нашої держави не злякалися і пожертвували собою друзів, патріотів своєї землі, які
заради своєї Батьківщини, що є свідченням справж допомагали нам у скрутний мо
нього патріотичного подвигу. Коли перед очима по мент, а т а к о ж вірші, пісні.
стають кадри з новин, фото по
Над книгою працює авторська
ранених та загиблих героїв, то
команда проекту - заступник на
переконуєшся, що вислів «душу чальника коледжу з навчальної
й тіло ми положим за нашу сво роботи Т. Лисак, завідувач бібліо
боду» став для багатьох укра теки коледжу С. Фірсова, бібліотекарі О. Забурунова
їнців не просто словами з гімну... та О. Шевченко.
19 квітня 2016 р. вийшла
Ми дуже вдячні за сприяння у створенні книги
у світ книга «Пам'ять жива»,
бійцям та керівництву військових частин, які із задо
презентація котрої відбулася
воленням, щирим і відкритим серцем завжди готові
8 червня того ж року. Видана відгукнутися на наше прохання допомогти.
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