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Тридцятиріччя Незалежності України
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її
солов'їну.
В. Сосюра

Щороку українська громадськість відзначає 1 вересня День знань. Це не просто початок
нового навчального року, а начало нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і перемог.
Державним святом цей день проголошено 1 вересня 1984 року.

Традиційний Перший урок у навчальних закладах цьогоріч присвячується 30-й річниці
Незалежності України.
Здавна українці боронили свої свободи та права, повсякчас стикаючись із зовнішнім
опором та внутрішніми незгодами. У боротьбі народилася i загартувалася нація сміливих
та щирих людей, які живуть у прекрасній країні.
30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя: ми стали вільною
та незалежною Україною! 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла
історичний документ виняткового значення для долі українського народу - Акт
проголошення незалежності України.
Не менш важливим було прийняття 28 червня 1996 року ще одного документа, який
закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення,
принципи організації та діяльності державних органів, права та обов’язки громадян Конституції України.
Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас - тестуванням на зрілість,
на терпіння, на толерантність.
1 вересня працівники бібліотеки запросили на зустріч зі студентами коледжу директора
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комунального закладу «Ветеранський простір» Рівненської обласної ради Яковлеву
Ольгу Іванівну.
Виступаючи перед студентами (гр. ПТБ-9,кл. кер. Музика Н.І., гр.ФБС-11, кл. кер.
Самсон Л.І.), гостя зазначила, що наша держава - це країна, де найбільше любили волю і
найменше знали її, країна, яка дала світові безліч талановитих доньок і синів, що
прославляли свою Батьківщину далеко за межами держави. Ольга Іванівна звернула
увагу присутніх на те, що сучасна незалежна Україна є спадкоємицею багатовікового
державотворчого досвіду.
Метою виховного заходу було ознайомити студентів з основними державотворчими
свідченнями становлення незалежності України, формувати розуміння їх причетності до
подій, що звершилися і відбуваються в Україні сьогодні, а також згадати історичні
персоналії, які активно долучились до утвердження незалежності нашої держави.
Доповненням до заходу стала книжкова виставка «Величний День».
Презентовані на виставці видання містять послідовний виклад перебігу історичних подій
на території України від найдавніших часів до сьогодення.

Завідувач бібліотеки Хома Є.С.
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