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.
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