
 
Книжкова виставка: 

“Свято єдності духу українського народу” 
(28 років Незалежності України) 

                                                      

     Ніхто нам не збудує держави, коли ми 

самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не 
зробить нації, коли ми самі нацією не 
схочемо бути. 

Липинський В. К. 
 

 

 

    24 серпня 1991 року був прийнятий Акт проголошення Незалежності України. День 
Незалежності України – важливий день для кожного українця, для тих, хто вважає себе патріотом 
України, стоїть на захисті українських кордонів, вболіває за Батьківщину та примножує її здобутки 

відданою працею. Це свято, яке укріплює націю, виражає дух народу, символізує його славне 
минуле, сьогодення й майбутнє. Багато століть український народ боровся за право 
господарювати на рідній землі, мріяв про незалежну й самостійну українську державу.                                                             
Нехай кожен з нас, прагнучи жити у вільній і демократичній державі, втілює свої мрії в 
конкретних справах. Найважливішим і найпотрібнішим побажанням для нас сьогодні є побажання 
миру. Нехай на нашій землі засяє сонце злагоди, достатку і процвітання, а небо над Україною 
завжди буде яскраво-блакитним і безхмарним. 

 



 
Література: 

Книги: 

 
     Аркас, М. М.  

Історія України-Русі  / М.М. Аркас; Пер.слово П.М. Гвоздецького. - 3-е факс.изд. - К. :   
Вища шк., 1993. - 414 с.   63.3(4Укр)А82 

 
Історія України-Русі — популярний нарис історії України митця та громадського діяча 

Миколи Аркаса. Книга складається з передмов, вступу та кількох розділів-періодів, що  

охоплюють періоди історії від прадавніх часів до початку XX століття. 

 
 

 

      Грушевский, М. С. 
     Очерк истории украинского народа  / М.С. Грушевский. - К. : Лыбидь, 1990. - 400 с. -    

     (“Памятники исторической мысли Украины”).   63.3(4Укр)/Г91 
 

      У книзі відомого українського історика М. С. Грушевського (1866-1934) у нарисовій формі       
      викладається історія українського народу з часів Київської держави до початку XX в.    

      Пропонуються оригінальні трактування найважливіших історичних подій, характеристики   
      видатних діячів національної історії. Текст пам'ятника супроводжується великим науково- 

      довідковим апаратом. 

 

  
Національний атлас України: атлас / Нац. АН України ; ред. І. С. Руденко. - К. :    

  Картографія, 2007. - 440 с. : іл.   65/Н 35  

 
   Національний атлас України — науково-довідкове офіційне державне видання, в якому   

   інтегровані новітні знання та інформація про Україну. 
   Атлас характеризує природні умови і ресурси України, її екологічну ситуацію, населення,   

   економіку, історію. 
 



 
                

             Нащадки Святої Трійці : генеза укр. держ. символіки.- К., 1992.- 85с. : іл.. – (Історія.     
Нація. Культура).  63.3.(4Укр)/Н37 

 
 Українська державна символіка, – як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в   

 УНР, – відображає традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом   
тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства.   

Ключем до її розуміння є чільний її символ, нині відомий під назвою "Тризуб". Попри десятки   
досліджень, семантика знаку, його сакральне приховане значення не є очевидним. Тому   

більшість дослідників і розпочинає свою роботу зі спроб розгадати таємницю знаку. 
 

 

Пасічник, М. С.  
 Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні 

перспективи: навчальний посібник / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 
735 с.   63.3(4Укр)/П 19 

  У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від найдавніших 
часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та 

релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужиткового 
мистецтва. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто 

цікавиться історією України. 
 

 
    

    Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. 
    Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Харків: ВД «Школа»,       

    2007. – 592 с.    63.3(4УКР)/П 30 

     Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної      
    України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до    

    незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі. 
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