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Усе, що робить нас Українцями 

Можна все на світі вибирати сину 

Вибрати не можна тільки Батьківщину 

Василь Симоненко 

 

Усе, що робить нас українцями 

 

Книжки, які допоможуть розширити знання про Україну, глибше пізнати 

історію, щоб усім серцем і душею долучитися до них та відчути себе 

справжніми патріотами, представлені на віртуальній виставці, яку 

підготували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

Експозиція приурочена 30-й річниці Незалежності України. 

«30 років тому нездійснена мрія багатьох поколінь втілилася в життя: ми 

стали вільною та незалежною Україною! Нашому поколінню випало складне 

і відповідальне завдання – відродження державності, нації. Тож проймімося 

цією благородною метою і пам'ятаймо: за нас цього ніхто не зробить. І щоб 

повною мірою осягнути свій історичний обов'язок, відчуймо себе 

українцями», − наголошують у бібліотеці й подають добірку книжок про 

історію і традиції України. 

Серед запропонованої літератури книжка Юрія Шаповала «Держава. 

Ілюстрована енциклопедія України». Вона входить до серії видань, що 

знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та 

побутом українського народу. Книжка містить унікальні фотодокументи, а 

яскравий дизайн робить її універсальною і цікавою для читача. 

«Символи українства» − це художньо-інформаційний довідник, в якому 

автор Анатолій Багнюк у популярній формі розкриває значення і зміст 

античних, християнських та національних символів і образів, що належать до 

основи української духовності. 



У книжці «Україна» показано історичні шляхи українського народу до 

національно-державної самостійності і суверенітету більш ніж у тисячолітній 

ретроспективі. Упорядниками видання є В. Томазов, О. Ясь. У ньому в 

концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. Засобами 

візуального відтворення висвітлено найголовніші події та процеси 

української історії, представлено визначних історичних особистостей, 

відомих діячів науки, освіти і культури. Є репродукції як добре знаних, так і 

маловідомих ілюстративних матеріалів. 

Про національні символи, культуру, фольклорно-етнографічні 

особливості, традиції та досягнення українців можна отримати інформацію, 

прочитавши «Абетку України» Ірини Татаренко. У виданні є відносини про 

визначні місця різних куточків країни. До слова, книжка написана у форматі 

абетки-словника в алфавітному порядку. Вона об'єднала під своєю 

обкладинкою відомості, легенди і факти, завдяки яким кожен читач дістане 

унікальну нагоду познайомитися з культурою та історією нашої славетної 

держави. 

Із повним переліком видань, які представлені на віртуальній виставці 

«Україна. Все, що робить нас українцями», можна ознайомитися на сайті 

книгозбірні. 


