НЕЗАБУТНЄ
28 жовтня у читальній залі кафедри етики, естетики та історії культури НТУ «ХПІ» відбулося відкриття виставки «Незабутнє» за результатами фотоконкурсу «Пам’ятники військової слави. 1941-1945». Організаторами цього заходу, присвяченого 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, виступили Етнографічний музей «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» й Академія військовоісторичних наук і козацтва Генерального Штабу Слобожанського Козацького війська (президент Академії А.В. Кіпенський – декан факультету інтегральної підготовки НТУ «ХПІ»). Проведення конкурсу підтримали
профспілковий комітет студентів та орган студентського самоврядування
«Студентський альянс» нашого університету.
У конкурсі взяли участь 70 студентів та співробітників з ЕК, МТ, О,
ЕМ, БФ, ЕІМ та АП факультетів. Справжньою окрасою виставки стали два
планшети з колекцією календариків, присвячених пам’ятникам Великої Вітчизняної війни. Її представив керівник Кімнати бойової слави Покотилівського ліцею «Промінь» В.Ф. Зінченко. Володимир Федорович привітав
усіх присутніх зі святом та розповів про цю унікальну колекцію. Це, наприклад, календарики з піснями та плакатами воєнних років, з зображенням міст-героїв та ін.

Під час відкриття виставки «Незабутнє»

На виставці були знімки пам’ятників з різних регіонів України, але переважно – зі східних областей. Мета проекту – звернути увагу на пам’ятники
тієї страшної війни – місця скорботи та поваги до загиблих. На жаль, в
останній час у деяких представників сучасної молоді притупилося сприйняття цих сакральних місць – почастішали випадки варварського ставлення до
цих пам’яток історії. Але це жодним чином не стосується учасників конкурсу. У своїх есеях та історичних довідках про пам’ятники вони виражають
пошану до героїв, тих, хто ціною свого життя завоював мир на нашій землі.
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Деякі з фоторобіт, які були представлені на конкурс «Незабутнє»

_______________________________________________________________
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Дуже цікаві думки висловили переможці конкурсу Марія Куценко
(ЕК-54), Дар’я Грибинюк (ЕК-54), Володимир Якунін (МТ-33б), Валентин
Рябоштан (МТ-33а), Альбіна Шейн (ЕК-54) та Анастасія Арестова (ЕК-14),
а також старший викладач кафедри етики, естетики та історії культури, кандидат історичних наук В.В. Маліков.
Усі студенти та співробітники університету, які представили свої роботи на виставку, отримали від Академії військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ дипломи переможців та сертифікати учасників виставки
«Незабутнє».
Безумовно, виставка має величезний історичний та інформаційний
потенціал. Це унікальна можливість для молоді дізнатися про трагічне історичне минуле країни, пов’язане з роками Великої Вітчизняної війни.
Директор Етнографічного музею
«Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича
доц. М.М. Красиков

ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
День философии празднует весь мир в третий четверг ноября. Философия привлекает практически всех, кто бережно относится к интеллектуальным способностям обсуждать мир и человека. Философия символизирует мудрость, к которой тянется каждый, кто удивляется, восхищается,
задает вопросы. Аристотель утверждал, что философия возникла как результат удивления. И это действительно так. Даже если человек не считает
себя философом, то процесс удивления тянет за собой целую вереницу вопросов, попыток поиска ответов на них, что прямо или косвенно погружает
человека в философский дискурс.
С 2002 года ЮНЕСКО в нашу жизнь официально был введен праздник – День Философии. Он позволяет в разнообразии мира увидеть то, что
способствует его сближению, – интеллектуальные возможности, способности, связи, приобщающие людей к философскому наследию. Любой вызов
– природный, социальный, культурный, политический – мы воспринимаем
как точки наивысшего напряжения мысли. Поэтому неслучайно Аристотель связывал состояние постоянного вопрошания с работой мысли. Именно философия учит нас мыслить о наших знаниях, чувствах, позициях,
мечтах и о нас самих.
Если обратиться к истории философии, то на протяжении всего своего существования философия предлагает человечеству категории, над которыми задумывается она сама и приглашает к их обсуждению всех, у кого
они вызывают интерес.
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