
Соборність  рідної землі –  

основа нації й  народу 

 

 

Яка ж вдалась сьогодні днина, 

Що хочеться співать пісень! 

Моя соборна Україна 

Знов зустрічає новий день ! 

 

        22 січня в Україні відзначається величне національне свято – День 

Соборності. Щороку в цей день український народ iз вдячністю згадує 

тих героїв, якi боролися за об’єднання усiх нацiонально-демократичних 

сил українства, хто словом i ділом намагався вiдродити незалежну 

Соборну Українську державу. 

      З цієї нагоди в читальному залі   бібліотеки  Ковельського  фахового 

медичного  колледжу  діє  книжкова виставка, присвячена  Дню Соборності.   

Її мета - поглибити знання молоді про історію виникнення свята Соборності 

України та Свободи, виховувати патріотичні почуття,  повагу до державних 



свят та  викликати інтерес до вивчення історії України. А також виставка 

знайомить з літературою,  яка розповідає про досягнення українського 

народу, про здобуті ордени доблесних воїнів, про мужній дух українського 

народу, знайомить читачів з  діячами, які боролись за об’єднання всіх 

демократичних сил  словом і багнетом, намагаючись відродити незалежну, 

соборну, українську державу. Патріотичне виховання є одним з пріоритетних   

напрямків  роботи бібліотеки. 

 

 

 

 

 



Соборна Україна 

Лунає пісня солов'їна 

І вітер віє степовий. 

Моя соборна Україна 

Знов зустрічає день новий. 

Послухай, брате-українцю, 

Хоч історично склалось так, 

Що територія різниться, 

Одна земля у нас, однак. 

Ми з вами – це одне єдине, 

Ми – це родина: ти і я. 

Дві сторони у України, 

Та Україна в нас одна. 

А ми усі сини і дочки, 

Неначе в морі кораблі, 

Розкидані по всіх куточках 

Всеукраїнської землі. 

А наша єдність нездоланна, 

Бо в нас тече козацька кров. 

За скільки літ нас не здолали, 

А отже вистоїмо знов. 

Яка ж вдалась сьогодні днина! 

Що хочеться співать пісень 

Моя соборна Україна 

Знов зустрічає новий день. 

 

 

 

 

 

 



ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ СІЧНЯ 

Нам сестричка нині розказала, 

Що колись давно (я добре знаю) — 

У зимовий ранок засіяло 

Сонце волі у моєму Краю. 

Вийшли люди на майдан Софії, 

Де колись лунала княжа слава 

Хтось сказав: "Сповнились ваші мрії! 

Україна вільна вже Держава!" 

Хтось сказав, і всі почули люди, 

З Києва аж по самі Карпати: 

"Україна є, була і буде! 

Вже її нікому не здолати!" 

Нам сестричка розказала нині, 

І сама я це вже добре знаю: 

Знов прийде чарівна ця хвилина 

В Українському моєму Краю. 

Як тоді, зійдуться ранком люди, 

Пролунають знов слова палкії, 

Запанує наша воля всюди 

І заграє грімко дзвін Софії! 

                      Леся Храплива-Щур 

 

 

 

  

  


