Відкриття обласної новорічно-різвяної виставки
«Новорічна композиція»
Кожного року приходить період, коли атмосфера наповнюється
передчуттям чогось особливого і святкового. Це наближаються різдвяні та
новорічні свята. В романтичному настрої світять яскравими вогнями різдвяні
ярмарки, настає час очікування найбільш чудової пори року. Світ поступово
повертається від напруженого ритму буденних днів до приємного
передріздвяного шуму і турбот. Різдвяні свята, безумовно, мають свої
особливі запахи, з яким вони асоціюються у нас ще з дитинства. І самі
новорічні аромати – це запах мандаринів і, звичайно ж, справжньої живої
ялинки. Це омбре, яке зачаровує та наповнює кімнату передчуттям свята, а
нас – з головою занурює в той час, коли ми ще вірили в святого Миколая, а
не виконували його повноваження.
Щорічно комунальним закладом «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» проводиться обласна
традиційна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція», урочисте
відкриття якої відбулось 18 грудня 2020 року в Чернівецькому обласному
краєзнавчому музеї. Захід проводиться з метою пропаганди серед молоді
бережливого ставлення до природи, до багатовікових традицій українського
народу. Виставку організували: комунальний заклад «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», Департамент
освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Чернівецький обласний
краєзнавчий музей.
На урочисте відкриття були також запрошені: Яворська Ірина
Тодорівна, директорка Чернівецького обласного краєзнавчого музею, Собко
Тарас Михайлович, головний спеціаліст обласного управління лісового та
мисливського господарства, Каменецький Василь Миколайович, заступник
начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання
використання природних ресурсів та погоджень управління екології та
природних ресурсів Чернівецької облжержадміністрації.
Організатори виставки та запрошені гості закликали всіх мешканців
нашого краю зберегти лісові красуні, адже можна прикрасити будинок
оригінальним ялинковим букетом, створеним власними руками, не рубаючи
все дерево. Новорічні композиції прекрасно вписуються в сучасний інтер'єр.
Вони прикрашають новорічні столи, підносяться як подарунки. Їх можна
поставити на обідній чи книжковий стіл, сервант, книжкову полицю,
телевізор. Останнім часом вже і в Україні є така послуга - продаж ялинок в
горщиках. Живу ялинку навесні можна висадити в грунт.

Вихованці Чернівецького ОЦЕНТУМ, в свою чергу, дали такі
поради із збереження ялинок:
1. Створити в квартирі новорічний настрій за допомогою декількох
ялинових або соснових гілочок, шишок. Прикрасити їх сріблястим дощиком,
кольоровими кульками або цікавими прикрасами, зробленими своїми руками.
2. Виготовити новорічні композиції: настільні, настінні, підвісні,
композиції на підлозі. Взяти участь
у новорічно-різдвяній виставці
«Новорічна композиція».
3. Виготовити „ сніжні букети", «вкриті інеєм» гілки , міні - ялинки.
4. Виростити ялинку самим.
До уваги відвідувачів! Краєзнавчий музей працює . Експозиції можна
оглянути, з дотриманням санітарних умов. Новорічна виставка працюватиме
до 18 січня 2021 року. Отож запрошуємо всіх бажаючих відвідати її та
набратись позитивної енергії від краси, створеної дитячими руками в час
передріздвяних свят.

