Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
Ім. П. А. Загребельного

Книги-ювіляри

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
Ім. П. А. Загребельного

Книги-ювіляри

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
Ім. П. А. Загребельного

Книги-ювіляри

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
Ім. П. А. Загребельного

Книги-ювіляри

«Дума про невмирущого»
П. А. Загребельного –
60 років (1957)

«Дума про невмирущого»
П. А. Загребельного –
60 років (1957)

«Дума про невмирущого»
П. А. Загребельного –
60 років (1957)

«Дума про невмирущого»
П. А. Загребельного –
60 років (1957)

Повість
"Дума
про
невмирущого" розповідає про
трагічну долю українського
юнака Андрія Яковенка, яка
стала символом гідності й
непереможності людського духу.
В шістнадцять років він
добровольцем пішов на фронт.
Він мріяв бути вченим, а став
солдатом, зустрівся віч-на-віч з
війною і не відступив, мужньо
бився з фашистами, захищаючи
рідну землю, батька й матір,
свою кохану.
Тяжкопораненим
він
потрапив у полон, та й там, у
нелюдських умовах концтаборів,
не припинив боротьби, вмирав,
повертався до життя і знову
вмирав, але не підкорився…
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Твір написаний на одному
подиху. Життєва та емоційна
дума.
Про
цю
історію
недокiнченого життя, про подвиг
молодого радянського солдата,
який загинув у фашистському
концтаборі читайте у бібліотеках
нашого району.
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