
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек 

Дорогі колеги, працівники бібліотек та фахівці бібліотечної справи! 

 

Від імені Президії Асоціації бібліотек України, Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського та Інформаційно-бібліотечної ради прийміть 

найщиріші вітання з нагоди нашого професійного свята – Всеукраїнського дня 

бібліотек, приуроченого до 100 річного ювілею. 

Бібліотеки – це невичерпне джерело знань, храм духовності, пам’ять нації. 

Головними рисами у характеристиці Бібліотеки і Книги мудрець Борхес вважав 

їхню безкінечність і вічність. Бібліотека завжди була найкоротшим шляхом до 

безсмертя. Жагуча пристрасть до збирання манускриптів Ашшурбаніпала в 

Ниневії, Птоломея II у Александрії і Евмена II у Пергамі забезпечили безсмертя 

не тільки їм самим, а й містам, в яких вони заснували бібліотеки.  

Бібліотекарями стародавнього світу були вчені, філософи, мудреці, відомі 

особистості з ореолом обраності. Батько бібліографії Каллімах залишив після 

себе понад 800 робіт з історії, граматики, поезії. Відомий вчений та філософ 

Ерастофен понад 40 років очолював Александрійську бібліотеку, розробив 

основи географії і склав карту світу. Філософ Конфуцій крім багатьох посад, які 

він обіймав, був також головним хранителем імператорської бібліотеки. 

Засновниками бібліотек і книжкових колекцій в Україні були такі видатні 

особистості, як князь Святослав, Володимир Мономах, Ярослав Мудрий, 

митрополити Іларіон та Феодосій Печерський, Петро Могила, Петро 

Сагайдачний, Іван Мазепа.  

Нашій бібліотеці 100 років. Сучасна НБУВ – це не лише зібрання текстів та 

документів, це великий світ соціальних комунікацій, місце, де люди 

зустрічаються, шукають відповіді на насущні життєві питання. Сьогодні 

майбутнє лише за тими бібліотеками, які поєднують традиційну культуру 

спілкування з книгою з новими інформаційними технологіями. В цьому я 

вбачаю стратегічний напрям розвитку українських бібліотек і перспективи 

зміцнення інформаційного та культурного співробітництва з бібліотеками та 

інформаційними центрами інших країн.  

Наше життя, наша діяльність на бібліотечній ниві у цифрову епоху дозволяє 

оптимістично дивитися у майбутнє книги та її користувачів. Віддано працюючи 

у великих і малих, універсальних і спеціальних бібліотеках, виконуючи почесну 

функцію сполучної ланки між всіма верствами суспільства та друкованим 

словом, Ви сприяєте використанню всіх багатств бібліотек для формування 

високоерудованої, гармонійно розвиненої, соціально-активної особистості, 

свідомого громадянина незалежної України.  
У цей святковий день хочу привітати усіх працівників бібліотек, подякувати їм за 

професіоналізм, безмежну відданість своїй професії, побажати міцного здоров’я, 

великих творчих успіхів, натхнення. Благополуччя, добра, щастя Вам і Вашим 

родинам! 


