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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть щирі вітання від Президії Національної академії аграрних наук
України зі сторічним ювілеєм!
Пройшовши складний еволюційний шлях становлення та розвитку шцші
склалася і входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світ
Впродовж свого вікового існування за різних історичних, політичних,
економічних обставин не змінювала сутності своєї діяльності і як науково-дослідний
та методичний центр завжди опікувалася питанням збереження, створення і
використання документно-інформаційних ресурсів
і сьогодні це найбільша
бібліотека України.
Бібліотека завжди була і залишається провідним закладом, який становить
основу культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури, адже бібліотека - це
не лише джерело знань, це - потужний інструмент формування високої духовності
та моралі. Дві сили найбільш успішно сприяють вихованню культурної особистості:
мистецтво й наука. Обидві ці сили поєднані у книзі.
Активно запроваджуючи у свою діяльність нові технології, бібліотека наразі є
головним науково-інформаційний центром держави, якому притаманна динаміка
розвитку, це центр інтелектуального і духовного життя, затребуваний вимогами
часу та користувачів. Заслуга цьому - самовіддана праця висококваліфікованого
персоналу, фахівців нової формації - вже не тільки хранителів документного
культурного надбання і знавців книг, але й аналітиків, які вміють здійснювати
пошук і оцінку якості інформаційних ресурсів з урахуванням потреб і запитів
користувачів, інформаційних навігаторів і посередників в системі соціальних
комунікацій. Переконаний, що ваша відданість справі і надалі буде запорукою
популяризації української культури, науки, освіти, виробництва.
Маємо сподівання на подальші плідні творчі зв'язки з Вами і переконані, що
спільними зусиллями ми забезпечимо поступальне оновлення вітчизняної
бібліотечної галузі, впровадимо сучасні бібліотечно-інформаційні та інноваційні
технології, підвищимо соціальний статус вітчизняних бібліотек.
Нехай праця вінчається трудовими перемогами, збагачується натхненням задля
вагомих здобутків Вашого колективу. Нехай Ваші справи будуть непідвладні часу та
зміні поколінь та гідним внеском у розбудові нашої держави на шляху до справжніх
європейських цінностей.
Бажаємо всьому колективу міцного здоров'я, терпимого сьс щення, щедрого
майбутнього, творчого пошуку і натхнення на ниві збереженн їічних духовних
цінностей та генетичної ідентифікації української нації у вигзі [і КНИГИ.
З повагою Президент НААН,
академік НААН

