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Шановні колеги!
Колектив ФНПТБ України від щ ирого серця вітає вас із 100-річчям з дня
заснування Н аціональної бібліотеки України імені <В. І. (Вернадськрго!
Сьогодні ваша бібліотека- є провідним науковим, культурним, освітнім
закладом, що активно впливає на розвит ок, бібліотечної справи, бере участ ь у
розробленні засадничих профільних документів загальнодерж авного рівня, сприяє
розвит ку науки та суспільства, співпрацює з національними бібліотеками країн
світ у.
‘бібліотека з честю носить ім'я організатора і першого голови-президента
У країнської академ ії н а ук видатного вченого, корифея української науки
(В, І . (Вернадськрго. ідеї як ого досі актуальні для всього людства.
За роки існування бібліотеки було сформовано унікальний документний фонд,
частина як ого м ає виняткове історичне і науково-культурне значення. Іфе —
унікальні
Колекції/ кни?ккрві пам'ятки, цінні й рідкісні видання, артефакти, що становлять
національне надбання, є духовним скарбом світ ової культури.
Інтелектуальна еліта: видатні вчені, непересічні особистості, а також^
науковці і фахівці, викладачі, аспіранти і студенти корист ую т ься універсальними
інформаційними ресурсам и, невтомно продовжують працювати у стінах бібліотеки
з першоджерелами м удрост і і знань. Широкий діапазон послуг, інноваційні
технології, що заст осовує в добу цифрових технологій ваша бібліотека, надають
можливість найвибагливішому читачеві оперативно знаходити необхідну
інформацію, набувати знань з глобальних світових інформаційних джерел.
У ст вореном у науковому прост орі щорічно збираєт ься бібліотечна спільнота для
обговорення важливих професійних питань сьогодення, визначення стратегічного
бачення напрямів діяльност і бібліотечно-інформаційнихустанов.
Юокррінні перет ворення та успіш ний розвит ок, НБУВ стали можливими
завдяки самовідданій праці її очільників та багатьох поколінь бібліотекарів, долі
якцх вплетені в історію країни. (Працівники ФНШ1Ь України - ваші однодумці,
високо цінують довгі роки т існої і плідної співпраці, щирість і надійність ділових
стосунків, й сподівают ься на новий ім пул ьсу взаємодіїміж<унашимиустановами.
У ці ювілейні дні бажаємо вашому висококваліфікованому колективу
допитливих і вдячних читачів, нових творчих здобутків, наснаги і невичерпного
джерела ваш ої працелюбності для здійснення всіхпрагнень та задумів, м иру і злагоди
у нашій країні та ваш ихродинах м іцного здоров'я й щастя в особист ом у ж^итті.
(Від колективу ©7/97Й
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