Вельмишановні колеги! Дорогі друзі!
Колектив Національної наукової медичної бібліотеки України надсилає щирі
вітання і сердечні побажання з нагоди 100-річного ювілею вашої бібліотеки.
Ця знаменна подія є слушною нагодою, щоб оцінити ваші визначні здобутки і
вклад ваших кваліфікованих працівників у неосяжний простір скарбниці знань, у все
нове, прогресивне, що гарантує високу якість бібліотечно-інформаційного
обслуговування користувачів.
Національна бібліотеки України імені В.І. Вернадського добре відома читачам
як головна всеукраїнська книгозбірня, комплексний науково-інформаційний,
науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, з
найбільшим за обсягом документно-інформаційним ресурсом книгосховищ України.
Ви - той могутній фундамент світової та вітчизняної наукової думки, що збирається,
зберігається, опрацьовується та доводиться до відома численних користувачів з
незмінною повагою та любов’ю.
Ми горді нашими партнерськими відносинами і щиро вдячні вам за
багаторічну плідну співпрацю, що поєднує дві наші потужні бібліотеки, діяльність
яких досягла міжнародного значення і світового визнання. Між нашими
бібліотеками простягнулися перевірені часом мости співдружності. Часто ваші
зарубіжні гості та партнери стають друзями та партнерами нашої бібліотеки. Так
збагачується світовий інформаційний простір через партнерство з бібліотеками
інших країн.
Вже понад 40 років, на постійній основі у нас з вами ведеться активний
книгообмін, здійснено багато цікавих проектів, проводяться спільні професійні
заходи - конференції, семінари, наради, круглі столи. Важлива для нас є взаємодія в
ретроспективному пошуку та доукомплектуванні фондів нашої бібліотеки
виданнями Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Значущим
вкладом в скарбницю документальної пам’яті нашого народу є активна співпраця з
питань національної бібліографії та розробки регламентуючої документації в галузі
бібліографознавства, цієї важливої складовою системи інформації не тільки
України а і світового інформаційного простору. Адже цінні фонди Вашої бібліотеки
слугують джерельною
базою
для
історіографічних,
біографічних та
біобібліографічних досліджень нашої бібліотеки. Скарбниця знань, яку ви створили,
служила і служить не одному поколінню фахівців.
За всіма досягненнями напрочуд творчого, енергійного бібліотечного
колективу стоять справжні професіонали, які всі знання і фахову майстерність
віддають улюбленій справі - утвердженню гуманістичних цінностей нації,
збагаченню української наукової думки!
Зі славетним ювілеєм вас!!! Нехай ваша бібліотека, що вже дійшла віку
мудрості, досягне справжнього козацького довголіття, набираючи міці!
Допитливих і вдячних вам читачів, бажання ділитися з ними душевним теплом
та набутою мудрістю!
Пишаємося вами і вкладаємо у привітання тепло своїх сердець, шану та
повагу! Щасти вам!!!
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