ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

Напевно в Україні не знайдеться жодної людини, яка не була б знайома із творчістю генія
українського народу, великого Кобзаря, талановитого художника, незрівнянного поета і
письменника – Тараса Григоровича Шевченка.
Його ім’я відоме далеко за межами нашої країни, його твори перекладають десятками мов,
його цитати є вкрай актуальними сьогодні.
«Не дуріте самі себе, учітесь , читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.»
«І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся –
поборете. Вам Бог помагає! За вас правда , за вас слава і воля святая!»
«Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай!»
Традиція вшановувати пам’ять Тараса Шевченка в березні вже звична не тільки в усіх
куточках України, а й у Новороздільському політехнічному коледжі.
З цієї нагоди студентство навчального закладу відвідало Національний академічний театр ім.
Марії Заньковецької, щоб переглянути яскраву виставу приурочену Дню народженню
письменника.
Львівський драматичний театр був одним з перших, хто представив публіці свого «Назара
Стодолю» ( прем’єра відбулася 22 грудня 2013 року).
Режисер-постановник - лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка Федір Стригун у
своїй постановці вистави велику увагу приділив побуту, способу мислення людей в Україні у
XVII ст., цим самим зміг показати молодому поколінню історію нашого народу, звичаї і
традиції, силу чоловічої дружби і справжнє почуття двох закоханих людей.

Захоплююча гра акторів, які відтворили життя молоді того часу, - співанки, колядки, ігри та
веселощі, дала замислитись сучасній молоді над тим, що розширювати свій кругозір можна
не тільки, занурившись і загубившись у павутині інтернету і соціальних мереж, а й живим
спілкуванням. Що дружба, повага і любов не залежить від натискання кількох клавіш на
клавіатурі, а від життєвих реалій, які вимагають терпіння, розуму, живих, не електронних,
почуттів.
В цьому і переконались студенти нашого коледжу, які повернулися з поїздки задоволені і
збагачені новими враженнями.
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