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БібліоАс

Інформаційний листок Бібліотеки ВДПУ

Скарби бібліотек з їх мудрими томами
Пережили всіх воєн грізні драми,
Минають зваби всіх марнот земних,
А істини живуть в одежі книг.
Хай славляться творці розумних книг,
Ті,що живуть у часі разом з нами,
І ті, що душ своїх нетлінними скарбами
Із небуття навчають нас, живих…

Доброго дня, шановні колеги!
Президія Української бібліотечної асоціації та Виконавчий офіс УБА щиро
вітає всіх читачів та працівників бібліотек зі святом - Всеукраїнським днем бібліотек! “Бібліотек@: створи своє майбутнє!” - під таким гаслом проходить професійне життя нашої спільноти у цьому році. В ньому закладено глибинний сенс лише з інформацією, книгою, юіюліотекою створюється успішне майбутнє кожної людини і всього суспільства...

Шановні колеги, працівники бібліотек України! Прийміть вітання від коллективу Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинськогоі від мене особисто з нагоди
професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек. Від щирого серця бажаю вам,міцного здоров’я, щасливої долі, відчуття справжнього задоволення від своєї роботи та нових успіхів на ниві
просвітницького служіння людям, уведення в діяльність бібліотек інноваційних технологій, поваги і вдячності від користувачів вашої книгозбірні та нагород від держави за вашу сумлінну працю.
Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек!
Ми віддаємо належне тим, хто обрав професію бібліотекаря і присвятив їй життя. Ми горді
тим, що бібліотеки навчальних закладів намагаються не лише йти в ногу з часом — вони
не бояться випереджати час, упроваджують інновації. Тож побажаймо один одному невичерпного оптимізму, віри у власні сили і можливості! Нехай доля посилає нам турботливих
опікунів і щедрих меценатів. Нехай міцне здоров’я і гарний настрій, доброзичливість колег
і вдячність користувачів стануть запорукою нашого професійного успіху!
Колектив НТБ ВНТУ

Дорогі колеги! Цього чудового дня, що налитий багатством осінніх кольорів, вітаємо Вас з професійним святом, святом духовності, мудрості,
знань! Зичиммо Вам здоров’я на довгі роки, нових творчих здобутків,
енергії, наполегливості, непохитної віри у свою велику мету! Нехай увінчуються успіхом всі Ваші справи і починання!
З повагою, колектив бібліотеки ВНАУ
Дорогi друзi, колеги! Щиро вiтаємо Вас з професiйним святом! Бажаeмо творчостi i натхнення, щастя, добробуту та любовi Вам i вашим родинам. Наше свято
спiвпадає з християнським святом Вiри, Надiї, Любовi та iхньоi матерi Софiї. Тож
вiри Вам у власнi сили, надiї на те, що наша праця буде достойно визнана, любовi
наших користувачiв і мудростi у здійсненні великих планів!
Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. Пирогова
Вельмишановні колеги! Вітаємо Вас із Всеукраїнським Днем бібліотек! Бажаємо іти в ногу з часом, отримуючи радість від улюбленої справи. Нехай
Ваша праця і ерудиція будуть завжди визнаними! Інтелектуальних пошуків,
духовно-емоційної реалізації! Успіхів, процвітання, доброго здоров’я, щастя і
благополуччя!
З повагою, колектив
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, директор Н. І. Морозова
Книги - кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від
покоління до покоління. Ф. Бекон
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