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18 березня 2019 року студенти 4 курсу правового відділення коледжу Сумського
національного аграрного університету відвідали пересувну виставку під назвою «Донбас:
перепрочитання образу». Виставка знаходиться у Сумській обласній універсальній
науковій бібліотеці.

Виставку організував Український інститут національної пам'яті. Виставка є банерною і
вона показує історико-культурне значення території Донбасу з давніх давен і по
сьогодення. У виставці були використані матеріали з фондів Центрального Державного
архіву, громадських об'єднань України, Галузевого Державного архіву СБУ та
Державного архіву Донецької області.

Студентам були до вподоби такі банери:

«Після Голодомору», на якому зазначені факти про нелегке життя людей під час
Голодомору та жахливі наслідки, які настали після нього;

«Етнічне різнобарв'я українського Донбасу», де містилося багато інформації про людей,
які проживали та проживають на території Донбасу, як вони формувалися упродовж
тривалого історичного розвитку, як вони формували свою культуру, мову і як вони
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вшановували пам'ять своїх пращурів;

«Загадковий скіфський Шолом», де було зазначено, що у давнину на території сучасного
Донбасу проживали могутні племена царських скіфів. До речі, скіфи по собі залишили не
лише знамениті кургани та «звіриний стиль» у мистецтві, статуї «кам'яних баб», а й
багато загадок, до яких і відноситься скіфський Шолом;

«За крок до незалежності», на якому розповідалося про життя людей до незалежності
України, як люди боролися за надану незалежність, як вони кортіли її отримати і що для
цього робили;

«Як працював Донецький КБД», де було продемонстровано документи Донецького КБД.

Організатори виставки стверджують, що головною метою цієї виставки є формування
образу Донбасу як невід'ємної частини України, без реінтеграції якої неможливі ані
консолідація української політичної нації, ані Соборна українська держава.

Радимо відвідати виставку «Донбас: перепрочитання образу», яка буде тривати до 10
квітня 2019 року. Так як виставка пересувна, то після 10 квітня вона буде показана у всіх
районах Сумської області
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