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Війна – акумуляція сили народу. Вона породжує сплеск у багатьох галузях, а не лишень у військовому                
промислі. В вирішальний час усі наснажені патріотизмом прошарки суспільства долучаються на           
своєму рівні до всенародної справи, і далеко не останню роль у цьому грає мистецтво. Оспівуючи               
будні та перемоги свого війська, митці працюють на сьогодення та на майбутнє – підтримують бойовий               
дух і пишуть історію.  
 
Українську культуру також у різні віки збагачувала боротьба. Свідчення цьому – багатий пласт             
козацьких пісень, а впродовж минулого століття – стрілецьких і повстанських. Покладені на музику ті              
вірші з окопів не обмежені громадянською тематикою. Часто це непересічні ліричні шедеври, романси             
тощо. Яку творчість уже проявила сучасна українська війна? Що забули на передовій поети?             
Творець у людині проявляється в різний час, особливо – в екстремальний. 30 липня люди, що бувають                
на передовій, читатимуть свої вірші. Хтось із них воював, хтось лікував, хтось допомагав споряджати              
військових, а хтось – оповіщав і висвітлював. А крім того, всі вони змогли вдихнути масиви своїх                
переживань – у творчість.  
 
Своєю творчістю поділяться такі поети: 
Зоряна Паламарчук, громадська діячка; 
Олена Задорожна, журналістка, волонтерка; 
Тетяна Ярошенко, психологиня, волонтерка, активістка, інструкторка домедичної допомоги; 
Влад Сорд, учасник бойових дій на сході України, співзасновник видавництва “Дім Химер”.  

 

Музей Майдану збирає літературу! Одним із підрозділів закладу є Бібліотека Музею Майдану –             
наступниця громадської ініціативи "Бібліотека Майдану". Майданівську книгозбірню, що діяла у вигляді           
буккросингу, тепер поповнюють виданнями про демократію, народний спротив, боротьбу за свободу           
людей і народів. У першу чергу – науковими та художніми книжками про революції останніх десятиліть.               
Майже 200 назв із колекції – присвячені Революції Гідності. Це найповніше зібрання книжок про              
Євромайдан. Музей дякує кожному, хто дарує тематичні видання та всім, хто повідомляє про ті, які ще                
не стали надбанням бібліотеки. 

 

Вхід вільний, однак обмежена кількість місць. Про намір бути повідомте в анкеті, і до зустрічі в                
Інфоцентрі Музею Майдану! 

Організатор: Національний музей Революції Гідності.  
Контакти: 0962133390, 0935037288, maidanmuseum@gmail.com  
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