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У травні 2015 року у Науковій бібліотеці ЗНТУ проведено

низку заходів до Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначаються
8 – 9 травня всією українською спільнотою.

Увазі користувачів бібліотеки були представлені книжкові
експозиції , приурочені до роковин. У тому числі й віртуальна виставка
«Слава народу-переможцю!», яку підготували співробітники залу
гуманітарних наук.

Абонементом художньої літератури також було підготовлено
тематичну книжкову виставку та було проведено майстер-клас з
виготовлення маків – символів пам’яті про загиблих і флешмоб
«Даруймо маки усім, хто пам'ять загиблих шанує…». Активну участь у
цих заходах прийняли студенти груп ГФ-313, ГФ-323 та бібліотекарі
вишу.



Червоний мак —

символ пам'яті жертв Першої
світової війни, а згодом — жертв
усіх воєн (військових та
цивільних), починаючи із 1914
року.



У Європі і Канаді з часу закінчення Першої світової війни мак
символізує память про загиблих на полях битв. Цей символ закріпився
після публікації знаменитого військового вірша Джона МакКрея «На
полях Фландрії». Саме цими квітами поросли поля бельгійської Фландрії,
де розгорталися найбільш кровопролитні бої тієї війни.



На полях Фландрії поміж хрестами

Гойдає вітер мак рядами,
Щоб знали місце, де ми є;
Там жайвір ноту дістає
Ледь чутно між гармат місцями.

Нас більш нема. Хоч цими днями
Жили, стрічали сонце з вами.
А зараз ложе в нас он де
На полях Фландрії.

Забудьте чвари з ворогами,
Слабкими кидаєм рукам
Вам факел, хай снаги дає
Без клятви не заснем ніде,
Хоч маки і ростуть над нами
На полях Фландрії.

Джон Маккрей , 1915 р.





Цьогоріч Україна вже вдруге використовує

цю символіку. Дизайн українського червоного маку
розроблено за сприяння Українського інституту
національної пам'яті та Національної телекомпанії
України. Автором символу є харківський дизайнер
Сергій Мішакін.

Графічне зображення є своєрідною алюзією:
з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого —
кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщено
дати початку і закінчення Другої світової війни (1939
та 1945) та гасло «Ніколи знову».



У Древній Греції мак присвячували
декільком богам. Гіпнос — бог сну та його рідний
брат Танотос — бог смерті зображувались із вінками
з квітів маку.

Морфей — бог сновидінь жив у царстві сну
серед маків і кожен раз доторкався до сплячого
одним з його квітів, навіваючи приємні марення.

Богиня ночі — Нюкта вдягалась в гірлянди із макових квітів;
богиня жатви та родючості Деметра (у римлян — Церера) заспокоювалась
маковим соком, коли Плутон викрав в підземне царство її дочку
Персефону. Статуї Деметри і Церери прикрашались вінками з колосся та
маку.

Мак символізує спогади, тишу, сон. В грецьских міфах мак —
емблема Гіпноса, бога сна, та Морфея, бога сновидінь, оскільки мак
сприяв поринанню у сон. До речі, дві квітки мака присутні на гербі
Асоціації анестезіологів Великобританії та Ірландії.



Та червоний мак не лише Європейський, але й Український
символ.

В українській міфології мак має дуже багато значень. Це
символ сонця, безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної
краси, волі, гордості, сну, оберегу від нечистої сили.

З давніх-давен на Україні святили мак і ним обсівали
людей і худобу, бо вірили, - що мак має чарівну силу,
яка захищає від усякого зла.



У нас в давнину існувало повір’я: маки
цвітуть там, де була пролита козацька кров.

Дівчата, в сім’ї яких був загиблий, з
любов’ю і сумом вишивали узори маку на
сорочках, а на голови клали віночки з семи маків,
присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід.









6 травня у бібліотеці було проведено майстер-клас із
виготовлення маків – всесвітньо прийнятого символу цих днів.

У виготовленні маків приймали участь студенти груп ГФ-
313, ГФ-323 та бібліотекарі. Учасники майстер-класу дізналися
багато цікавого про про історію виникнення символу пам'яті -
червоного маку і долучилися до його виготовлення.



Бібліотекар Наталя
Пилипенко, що керувала
майстер-класом, крок за
кроком розповіла та показала
як виготовити мак своїми
руками.

Та щоб майстер-клас
видався цікавим,
захоплюючим й корисним,
Наталя запропонувала
учасникам заходу зробити
декілька варіантів цих
чарівних квіточок, різних за
ступенем складності.



Серед виготовлених квітів були маки з двостороннього паперу,
з атласних стрічок, органзи, фетру, і навіть з фізалісу.















Працюючи над виготовленням квітки, кожен учасник
вкладав у неї душу, розум, свою енергетику.



















Найбільшої уваги було приділено саме квіточкам з фетру, які
були створені за схемою дизайнера Сергія Мішакіна та призначалися для
ветеранів війни та усіх, хто шанує пам'ять про загиблих.



















8 травня на ганку університету відбувся флеш-моб

«Даруємо маки усім, хто пам'ять загиблих шанує».





Студенти дарували всім маки-броші та зичили міцного
здоров’я, миру та злагоди.



















Ветерани війни, що завітали до університету на святковий концерт,
були розчулені та приємно вражені нашим привітанням і також побажали
учасникам акції щастя, здоров’я, успіхів у навчанні та мирного неба над
головою.






