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Історія дня          

            14 січня - Новий Рік за старим стилем або свято Василя 
  Це одне із трьох Великих зимових свят: Різдво, свято 

Святого Василя й Водохреща. Святитель Василь Вели-

кий, поряд із святителем Миколаєм Чудотворцем, здавна 

користувався особливим шануванням у середовищі схід-

нослов’янського віруючого люду.   У деяких сім'ях свят-

кування Старого Нового року відбувається навіть більш 

пишно, оскільки до 7 січня віруючі люди дотримуються 

посту, а отже, не можуть погуляти від душі на Новий рік. 

У багатьох регіонах України, Росії та Білорусії в ніч на 

14 січня заведено засівати будинки рідних і близьких 

пшеницею. Ця традиція символізує побажання щедрого 

врожаю та достатку в родині.                     

 

День Соборності України 
Згідно з офіційними джерелами, 22 січня 1918 року Центральна Рада на IV універсалі проголо-

сила, що відтепер Україна є незалежною державою. Через 

рік, 22 січня 1919 року підписали Акт злуки Української 

Народної Республіки (УНР) та Західно -Української На-

родної Республіки (ЗУНР). Це означало, що республіки 

об'єднуються і створюють єдину державу. Пізніше домов-

леність назвали "Акт Злуки". Незважаючи на підписаний 

акт, об'єднання територій не відбулося, але така дія істот-

но вплинула на політичну ситуацію в країні. У 1990 році, 

напередодні річниці, між Києвом і Львовом десятки ти-

сяч людей, тримаючись за руки, вишикувалися в "живий 

ланцюг". Така акція підтверджувала стійкість і єдність 

українського народу. У 1999 році чинний президент Леонід Кучма офіційно встановив свято 22 

січня, як День Соборності України. 13 листопада 2021 року президент Петро Порошенко засну-

вав 2 свята: День Соборності України (22 січня) та День Гідності та Свободи України (21 листо-

пада). До Дня Соборності України підготовлена тематична книжкова виставка, з якою ознайо-

мила здобувачів  освіти коледжу «Синергія» бібліотекар Саєнко С.В.  24 січня в читальній залі 

бібліотеки була проведена виховна година (класний керівник - Кваша Н.В.). Учні підготували 

повідомлення, подивилися відео про історичні події щодо об'єднання українських земель та 

становлення української державності. 

                             Ернест Хемінгуей «Старий і море» 
               70 років з дня написання 

Знаменитий письменник Ернест Хемінгуей був вельми непро-

стою особистістю, а життя його було сповнене пригод, у яких 

він і шукав своє натхнення. Часом у його книгах складно від-

різнити правду від вигадки, але дослідники біографії Хемін-

гуея зазвичай сходяться на думці, що він завуальовано пода-

вав реальні події в обгортці з придуманих ним деталей. Ер-

нест Хемінгуей був нерозважливо сміливою людиною. Він пе-

режив п’ять воєн, чотири рази потрапляв в автокатастрофи, 

двічі мало не загинув у результаті авіакатастроф. Бився на 

рингу із суперниками значно сильнішими за себе — просто 

так, з принципу, входив до левів у клітку, брав участь у кори-

ді. Він двічі був поранений на полюванні, ледь не згорів у пожежі. Катався на гірських лижах, 

відмінно плавав, стріляв, і, звичайно, ловив рибу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Після початку Першої Світової війни, 19 -річний Хемінгуей захотів піти на фронт доброволь-

цем, але його забракувала призовна комісія через слабкий зір. Але той усе ж домігся свого, влаш-

тувавшись шофером у Червоному хресті на італійському фронті. На фронті він отримав медаль 

за те, що витягнув з-під вогню пораненого солдата на своїй спині, незважаючи на те, що й сам 

був важко поранений. Рятуючи пораненого солдата, Хемінгуей отримав понад дві сотні ран, з 

яких хірурги дістали 28 осколків, але майбутній письменник вижив. Коліно Хемінгуея було зни-

щено кулею, тому письменнику поставили алюмінієвий протез. Хемінгуей повернувся в Штати 

героєм, оскільки він став першим американцем, пораненим у боях на італійській території. Сам 

Ернест вважав, що зробив дурість, пішовши на війну. 1953 року Ернест Хемінгуей отримав за 

повість «Старий і море» Пулітцерівську премію. Ця робота також вплинула на присудження пи-

сьменнику Нобелівської премії з літератури за 1954 рік. Після виходу повісті «Старий і море» 

особливо хитрі кубинські рибалки обманювали довірливих туристів, представляючись тим са-

мим старцем із повісті. Деякі самозванці розповідали навіть, що ідею книжки Хемінгуею підказа-

ли саме вони, а жадібний автор із ними не поділився. Популярність книг Хемінгуея не раз грала 

з ним злий жарт. У розпал Великої Депресії, коли в Штатах люди заробляли як могли, по країні 

став роз’їжджати фальшивий Хемінгуей. Шахрай, зовні схожий на письменника, видавав себе за 

нього, проводив зустрічі з читачами — за гроші, на платній же основі давав автографи й навіть 

займав, користуючись чужою репутацією.  Двійник не просто псував його репутацію, він ще і 

створював непотрібні міфи. Обурений до глибини душі Хемінгуей вирушив по слідах самозван-

ця, щоби зловити його й передати в руки поліції, але не досяг успіху — очевидно, той у якийсь 

момент зрозумів, що зайшов занадто далеко, і зник. 

Книги - ювіляри  

    Людину можна знищити, але перемогти її неможливо.   

    Людина народжується не для поразки. 

                                                                                         ЕРНЕСТ  ХЕМІНГУЕЙ 



День Соборності України – це свято, 

що покликане нагадати про єдність і 

незалежність українського народу  

Хроніка подій                                                   З Днем Соборності, єднаймося за волю! 

                                                             
                                                                          

Майорить над нами синій стяг 

 

З жовтими достиглими полями, 

 

У віршах оспіваний й піснях. 

 

 

 

 

 

                                                             

Зичимо в цей день добра та миру, 

 

Злагоди братерської навіки, 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                   

Посміхайтесь і радійте    щиро, 

 

                                                                                                                   

Воля наша без границь довіку! 

Історія дня         

             27 січня  - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
 

У 2005 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 

27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокос-

ту: саме цього дня радянські війська визволили в’яз-

нів Освенциму — найбільшого нацистського табору 

смерті. За час його існування тут загинуло, за різни-

ми оцінками, від 1,5 до 2,2 мільйона людей. Загалом 

жертвами нацистського режиму стали майже 6 міль-

йонів представ-

ників цього древ-

нього народу, з 

яких понад 1,5 мільйона — діти. Звірі з людськими 

обличчями винищували євреїв різними способами: 3 

мільйони умертвили в газо-

вих камерах, близько 2 міль-

йонів розстріляли, сотні ти-

сяч померли від голоду, ви-

снаження, примусової праці 

або екстремальних життєвих 

умов, в яких вони були зму-

шені перебувати.  За інформацією ізраїльського Національного 

меморіалу Катастрофи та Героїзму «Яд Вашем», Праведниками 

народів світу прийнято вважати осіб, 

які за своєю національністю не були 

євреями, але з ризиком для свого життя 

рятували євреїв в роки Другої світової 

війни. Церемонія з надання звання 

Праведника народів світу в Україні вперше відбулася у вересні 

1991 року. За кількістю таких осіб Україна посідає четверте міс-

це серед світових держав після Польщі, Нідерландів і Франції. 

За найсвіжішими даними 

від 1 січня 2020 року, 2659 

громадян України удостоє-

ні звання «Праведника на-

родів світу». Проте ці циф-

ри, як стверджує директор 

Українського інституту ви-

вчення Голокосту «Ткума» Ігор Щупак, не відобража-

ють реальної картини порятунку євреїв, жертв Голо-

косту.  В бібліотеці коледжу «Синергія» бібліотекар 

Саєнко С.В. провела бесіду із здобувачами освіти 22-ї 

групи про трагічні події Голокосту. Учні   ознайоми-

лися з тематичною книжковою виставкою.    

               


