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«Запалімо серця для України»
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14.00 год.; юн.б-ка.
На екрані весь час висвітлюються події Євромайдану, АТО.
Ірина Марусин. Вірш «Як Батьківщини син…»
Хвилина мовчання.
Ведуча. Усім героям Небесної Сотні Майдану, усім, хто сьогодні бореться із
сепаратистами та російським агресором, не шкодуючи життя, уміс, хто
проливає кров заради незалежності України присвячується ось ця книга альманах літературної студії «Бистрінь» ім.. Нестора Чира «Запалімо серця
для України».
Г. Чуревич. Нестор Чир. «Запалім серця для України».
Ведуча. Наша країна, мирна, спокійна, яка ніколи ні на кого не нападала,
переживає важкі часи. За краще європейське майбутнє, за прагнення до
життя з цивілізованим світом полягла Небесна Сотня, гинуть кращі сини
країни, захищаючи її територіальну цілісність від нахабного агресора. Ми
всі намагаємось допомогти, хто чим може. Літстудійці «Бистріні» вирішили
допомогти Словом, бо воно, Слово має велику силу. Мріється, що ця книга,
написана з любов»ю. стане для бійців АТО своєрідним оберегом, втіхою,
розрадою, додасть сили духу і впевненості до перемоги.
Оксана Андрухович. Вірш «Друже».
Ведуча. У спільному творчому доробку літературної студії понад 40 книг. Це
– антології, альманахи, збірки окремих авторів. Як народжувалась саме ця?
Спитаємо в керівника літстудії О. Букатюка, редактор М. Гордєєвої та автора
ідеї і переднього слова Р. Бенюка.
Короткий виступ О. Букатюка, М. Гордєєвої та Р. Бенюка.

Ведуча. До альманаху увійшли поетичні й прозові
твори___________літстудійців, в яких – біль і надія, роздуми й тривоги, гнів
і сподівання, щирі патріотичні почуття.
О. Букатюк. «Дмитрові В»юннику»
Я. Гайдаш. «Забракло слів»
М. Гордєєва. «Поети на барикадах»
М. Єрмакович. «Пробач, матусю».
Пісня____________________________________________ у виконанні В.
Чудновського.
Ведуча. Альманах вийшов друком у ЗАТ «Надвірнянська друкарня».
Запрошую до слова керівника Т. Ціховського.
Виступ Ціховського.
Ведуча. «В моєму серці рвана рана,
Бо все життя тепер – війна…»
Ще недавно ми мирно жили, мріяли, надіялись, а тепер …
Р. Грушецька. Вірш Р. Бенюка «Брат на брата»
Г. Чуревич. Вірш С. Писуляка «Я йшов у ніч…»
О. Сорохманюк «Смута»
Ведуча. Спочатку було Слово.
І Слово було – Україна.
Це Слово завжди у Господа
Й не сходить із уст його. (О. Букатюк).
І це Слово підхопили поети, письменники. І цим Словом «на всі часи і на всі
покоління»
славлять Бога і Україну і тих героїв, які так люблять свою землю, що
віддають за неї свої життя.
Ганна Попович. «Лист пораненому майданівцю»
А. Любецький. «Не зрадив»
Віктор Чудновський. Пісня_________________________________________

Ведуча. Книга вийшла друком за фінансового сприяння колективу
Державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство», керівник
Руслан Осташук, підприємства «ОДЕК», керівник Мар»яна Ільницька. Також
автори висловлюють вдячність редактору районної газети «Народна Воля»
Івану Гриджуку, колективу міської бібліотеки для юнацтва та Степанові
Писуляку.
Слово має Іван Гриджук
Галина Ільків
Ведуча. Вірші, прошиті кулями,
Знову ідуть у бій.
Ворогу очі муляли
Переродились в тобі (О. Букатюк)
В. Процюк «Закон сіяння»
С. Ткачук «Боже милий! Це ж яка руїна!»
В.
чудн.______________________________________________________________
______
Ведуча. Жінка і війна… Мама і війна… Українська жінка, мати… Скільки
випробувань за століття історії! Скільки сліз, пекучого болю. І далі не кінець.
Що відчуває мати, яка проводжає сина на ту кляту війну? Хто годен
розрадити материнський біль втрати дитини? Хто і що загоїть душевну муку?
Питання, питання…
М. Стефурак. «Журавлики-журавочки»
Галина Дем»янчук читає вірш І. Цимбалюк «Божевільно стискала…»
Ведуча. Можливо, ми сьогодні не згадали усіх авторів альманаху, але я
впевнена, що читача зворушить проза Галини Христан, Уляни ГрицюкВовчанин, Олі Пилип»як, дебют Олі Марунчак, Іри Шкрумеляк.
О. Букатюк. Сьогодні в нашому залі присутній волонтер Віталій Котляров.
Ми хочемо через Вас передати бійцям АТО нашу книгу…
Передає книги, може Котляров виступить.

Пісня, присвячена загиблим в АТО у вик. польського гурту «Еней»
(мультимедійно)
І. Цимбалюк Вірш «Зорі моляться…»
О. Пилип»як «Не плач, моя Україно»
О. Букатюк. Свої серця надією кріпіть,
Не дозволяйте Звіру вбити віру.
Голгота часу. Стації століть.
Любов здолає цей кремлівський вірус.
Слава Україні!
Зал: Героям слава!

