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абуть, не знайдеться на світі великої повноводної річки, яка б не брала свій початок із маленького струмка, так і поступ кожної країни складається з рішучих кроків сильних і вольових
особистостей, які знайшли себе в розвитку улюбленої справи.
Україна багата на різні блага, але найбільшим скарбом є люди, розумні та працьовиті, яких невдачі
не ламають, а гартують, які, попри різні випробування долі, дбають про високий інтелектуальний
і духовний розвиток.
Із маловідомими, але наповненими цінним досвідом історіями про українців ми ознайомилися,
працюючи над низкою праць, присвячених ювілеям провідних вишів України. З вивченням кожної біографії виникало усвідомлення того, що історичний та економічний розвиток країни важливо
висвітлювати крізь призму фахового становлення наших сучасників. Такий досвід приведе до кращого
розуміння того, як формується ідентичність щасливих та успішних українців, що допомагає їм досягати мети, які риси в собі розвивають і якими цінностями керуються.
Книга «101 історія успіху, народжена в Україні» розповідає про відважних і завзятих людей, яких
об’єднує активна життєва позиція та непохитна віра. На сторінках цього видання — людські долі, пронизані звитягою та сповнені шани до культурних надбань нашої Батьківщини. Це історії про харизматичних і мужніх особистостей, які знають ціну сумлінної праці, історії, де основною мірою успіху є
постійний саморозвиток, історії тих, хто зберіг вірність покликанню.
Очевидно, що з висоти життєвого досвіду успішних людей ми маємо чудову можливість знайти
ключі до власної унікальності, перетворюючи випробування на цінні уроки. Знайомство з цим виданням не лише розширить горизонти можливостей, а й наповнить глибиною індивідуального світосприйняття тих, хто прагне наблизитись до своєї мети.
Висловлюємо подяку кожному учаснику проєкту за те, що Ви поділилися шляхом свого професійного становлення, за те, що багато років підтримуєте українську книгу, за те, що невтомною працею
примножуєте славу рідної землі. Щиро віримо, що потужне джерело Вашого натхнення, майстерність,
незламний оптимізм і творча життєдайна енергія стануть яскравим прикладом самовдосконалення.
Адже для свідомих громадян, які будуватимуть прийдешнє суспільство, важливо відкритися новому
досвіду, гармонійно поєднуючи його з національною спадщиною, в якій сила та мудрість поколінь.
Закарбовуючи на скрижалях історії знаменну дату 30-річчя незалежності України та сміливо вдивляючись у майбутнє, так важливо об’єднатися довкола спільних цінностей задля миру, розвитку та
світлого майбутнього нашої Батьківщини.
Колектив ТОВ «Логос Київ»
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