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З нагоди дня народження нашої країни, в приміщенні центральної районної бібліотеки
відкрито виставку «Ми віримо в Україну, як в життя», де представлено друковані
видання, в яких відтворено події багатовікової історії нашого народу : Скіфія, Київське
князівство,героїчні подвиги козаків, історичні портрети яскравих володарів гетьманської
булави, українська революція 1917-1921 р.р., УПА, Революція Гідності, та багато інших
подій давньої і зовсім недавньої історії. Книги насичені цікавими, часто унікальними
фактами, доповнені ілюстраціями. Автори подають і своє бачення подій, аналізують їх.
Видання варті уваги і дають змогу доторкнутися до історії всім, хто цікавиться своїм
корінням, долею своєї держави. Наявність на мапі світу незалежної України є
закономірним у процесі відновлення історичної справедливості. Мільйони патріотів
віддали свої життя за свободу нашої вітчизни. І зараз наші мужні воїни воюють на сході
України також за те, щоб ми залишались вільними і незалежними. І саме цим подіям
присвячено окремий розділ нашої виставки. Тут зібрано книги про мужність, неймовірний
героїзм і людяність українських солдат і офіцерів – книги, які читаються на одному
подиху. Це книги про справжні події, реальні факти, від яких мурашки по тілу і серце
холоне. Це книги не тільки стільки про війну, вони про любов і зраду, пристрасть і
ненависть, лють і ніжність, відчай, біль і смерть.

А ще тут представлено інформацію про Героїв, які жили і працювали на Кореччині та
віддали життя, захищаючи східні кордон своєї незалежної держави. Запрошуємо всіх,
хто хоче більше дізнатись про історію України, відвідати нашу книгозбірню та
ознайомитись з книжковою виставкою. А для тих, хто любить відкривати для себе нові
місця, які вражають і захоплюють, хто хоче ближче познайомитись з Україною та
дізнатись, наскільки дивовижною є наша країна з її яскравою різноманітною природою, з
її унікальними мистецькими та історичними пам’ятками, з її щирими, працелюбними,
яскравими людьми, пропонуємо переглянути виставку фотоальбомів «Славен край наш –
Україна»
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