« А сотню вже зустріли небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав,
І з кров`ю перемішана сльоза…»

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
У ці дні в Україні й світі
запалюють
свічки та моляться,
прощаючись з усіма загиблими на
Майдані.
19 лютого
2015 р.
в
бібліотеці Економічного інституту
ДВНЗ «КНУ» відбувся вечір - реквієм
пам`яті Героїв Небесної сотні.
В читальному залі
бібліотеки (пл. Визволення, 2 ) інституту було
зведено імпровізовану стіну пам`яті, яку вінчав Прапор України.
Вечір відкрила зав. сектором обслуговування бібліотеки А. П.
БУДАСОВА. «Ми в скорботі й з великою нашою вдячністю згадуємо Героїв
Небесної сотні»,- відзначила вона. «Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі
схилити низько голови перед пам’яттю людей, яких було вбито у мирний,
цивілізований час ХХІ століття. Вшануємо Героїв Майдану, впавших за світле
майбутнє України хвилиною мовчання.» (Хвилина мовчання)
Тихо і зворушливо лунала музика ( студ. Яценко В.), з вуст студентів
факультету економіки підприємництва та права ( декан - Сагайдак М.П. , заст.
декана - Овчаренко В.В.) Романа Баршинського, Олени Киричок, Владислава
Сковоронського, звучали проникливі вірші та пісні про любов до рідної країни,
свободу, героїзм, людську гідність та патріотизм.
Студентки Катерина Шулакова, Вікторія Волкотруб та Аліна Кузьміч
розповіли біографії перших Героїв Небесної сотні - Сергія Нігояна, Юрія
Вербицького, Михайла Жизневського.
З великою зацікавленістю присутні сприймали виступи голови Асоціації
літераторів Криворіжжя Стецюка В.В.,
письменниці, журналіста, громадської
діячки Колєснік Н.А., кореспондента газети «Промінь просвіти», секретаря
міського правозахисного центру Кривди В.О., активістів Майдану Кірєєва
Є.Є., Унгурян О.Д.
Вечір пройшов напружено та хвилююче.
Завершився вечір під хвилюючу мелодію гімну Небесної сотні «Гей, плине
кача».
На згадку про вечір гостям та учасникам були вручені ілюстровані книги
про Криворізький економічний інститут.
«Герої Небесної сотні мають стати прикладом для кожного свідомого
українця, ми маємо робити все від нас залежне, щоби ті смерті не були марними», такими словами завершила вечір заступник директора наукової бібліотеки ДВНЗ
«КНУ» О.О. Картечева.
Головний бібліотекар

Чала С.І.

