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20 квітня в школі №277 відбувся вечір пам’яті, присвячений 30-річчю
Чорнобильської катастрофи, який було підготовлено працівниками
бібліотеки №151 спільно з Фондом інвалідів Чорнобиля та учнями і
вчителями школи.
В цей день зібралися люди різних поколінь, щоб віддати шану тим, хто
30 років тому, жертвуючи своїм здоров’ям і життям, рятував світ від
катастрофи планетарного масштабу. Учасники заходу мали нагоду
зустрітися з мешканцями нашого району: Могильчуком Петром
Сергійовичем, який в ту ніч, 26 квітня 1986 року, працював старшим
черговим електромонтером блоку на ЧАЕС та Бахмуровою Альбіною
Олександрівною – начальником водно-хімічної лабораторії хімічного
цеху станції. Нікого з присутніх не залишила байдужими розповідь
ліквідаторів про те, як вони боролися із катастрофою та як в перші
хвилини вступили в нерівний бій з реактором. Із сумом і болем в серці
згадували друзів-ліквідаторів, яких уже ніколи не буде з нами.
Завідуюча бібліотекою №151 – Думанська Т.А. провела для присутніх
бібліографічний огляд книги Світлани Алексієвич «Чорнобильська
молитва». Школярі з увагою та допитливістю слухали про те, що книгу
написала Нобелівська лауреатка 2015 року, яка отримала премію «за її
багатоголосу творчість – пам’ятник стражданню і мужності в наш час».
Ця книга стала сповіддю багатьох людей про катастрофу, що
зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління.
Бібліотекар розповіла, що роман створений на основі інтерв’ю з
очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії, ліквідаторами
та їх близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією
територій, «самоселами» , посадовцями та дітьми, котрі знали, що
народилися вже приреченими. Слухали про саркофаг, якою ціною
людських життів його будували.
Школярі підготовили вірші, співали пісні та слухали вірші свого учителя
історії Притики Івана Степановича про рідний край, любов до України
та тугу за тим куточком, де жив, зростав, але ніколи вже не зможе
побувати – бо нині це «зона».
Чорнобильська трагедія сколихнула увесь світ і змусила переглянути
своє ставлення до мирного атому. Головне, щоб люди пам’ятали про цю
подію та наслідки, що спричиняє вибух атомної енергії.
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