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«…Все відцвітає, і жовкне, і гине,

Вітром розноситься, ніби сміття…

Тільки родина – як вічна зернина,

На невмирущому полі життя.

Родина, родина – від батька до сина,

Від матері доні добро передам.

Родина, родина – це вся Україна

З глибоким корінням, з високим гіллям. »

В. Крищенко

Одним із найбільш приємних для всієї родини свят варто назвати

День Сім’ї.

І не важливо, в якому статусі перебуває людина, і скільки їй років,

адже цей день – прекрасна нагода згадати тих, хто тебе народив, тих

кого ти полюбив, привів на світ чи назвав своєю родиною.



КОЛИ ЦЕЙ ДЕНЬ?

15 травня – це міжнародне свято. Міжнародний день сім’ї

встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається

щорічно. Свято було запроваджено через стурбованість світової

спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі

виховання підростаючого покоління. Воно покликане звернути увагу

громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї, протистояти

сімейному насиллю, заохочувати до усиновлення.

8 липня – це суто українське, і ще дуже молоде свято. Указ Президента

"Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят“

підписаний 30 грудня 2011року. Цю дату відзначають тільки в Україні.

Варто відзначити, що День сім'ї припадає на день Петра і Февронії,

покровителів сім'ї та шлюбу. Їх шлюб є зразком християнського шлюбу.

Офіційна назва свята – Український День родини.



ПАТРІОТИЧНІСТЬ СВЯТА

Хоча День Родини часто сприймається як

сугубо окреме свято сім’ї, проте варто

вникнути в його суть більш глибоко. В

духовному плані сім’єю можуть стати не

лише кровно споріднені люди, але й ті, хто

разом працює, однаково мислить, займається

спільною справою, відвідує спільні храми,

проживає на одній території, допомагає у

вирішенні якогось завдання. Родиною можна

назвати і усіх українців чи усіх жителів

країни.

День Родини – ще одна нагода згадати

своїх пращурів, історію, відомих

особистостей, котрі прославили країну, а

також тих братів та сестер, котрі поклали

життя своє заради порятунку співвітчизни-

ків.



ЯК СВЯТКУВАТИ?

Оскільки день Родини – ще доволі «молоде» свято, то точно встановлених

традицій його відзначення ще не сформувалось. Більшість родин

самостійно придумує, як провести цей день. Сьогодні є безліч варіантів

зробити дозвілля оригінальним та незабутнім.

Мабуть, перш ніж говорити про основні

традиції святкування дня сім’ї в Україні,

слід згадати про основну традицію –

провести цей святковий день разом, у

сімейному колі, відклавши всі свої справи і

проблеми. Іноді, у такому бурхливому та

неспокійному вирі життя люди забувають

про близьких, про щире спілкування,

веселощі – а день сім’ї – чудовий привід

про це згадати і відсвяткувати разом з

родиною.



Родина – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на

чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може

існувати людина.

Сім’я – наш надійний притулок у безмежному і не завжди дружньому

світі. І кожен із нас обов’язково має вносити свій вклад у щастя своєї

родини.

Сім’я як основний елемент

суспільства була і залишається

берегинею людських цінностей,

культури та історичної спадкоємності

поколінь, чинником стабільності та

розвитку.

Із сім’ї починається життя людини,

тут відбувається формування її як

громадянина.

Увазі користувачів пропонується різноманітна література, яка 

є у фонді бібліотеки та стосується сім’ї, шлюбу, виховання, 

дозвілля тощо.
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