
ДОРОГІ КОЛЕГИ!

Колектив Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника сердечно вітає усю наукову і біб
ліотечну громаду зі 100-літнім Ювілеєм від дня заснування 
найбільшої і найславетнішої української книгозбірні — 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського!

Поздоровляємо генерального директора, члена-корес- 
пондента НАН України Дубровіну Любов Андріївну, усіх 
керівників та співробітників Бібліотеки, членів дорадчих 
органів, партнерів, меценатів, а також численних читачів в 
Україні та поза її межами.

Ми вітаємо всіх продовжувачів цього столітнього чину, 
покликаного до життя такою омріяною мільйонами україн
ців українською національною Державою.

Сьогодні віддаємо належне тому внескові у станов
лення і розвиток Бібліотеки, що його зробили видатні 
українські учені — академік В. Вернадський, академіки 
А. Кримський, С. Єфремов, професор М. Грушевський.

Національна Бібліотека української Держави прожила 
століття, суголосне з історією свого народу — Народу, чию 
мудрість оберігала й примножувала, для кого несла наукове 
і культурне полум'я, освічуючи і просвічуючи громадян, 
даючи їм міцну джерельну базу для наукових досліджень і 
поживу для усвідомлення своєї національної гідності.

Переживши трагедію Другої світової війни, епоху 
тоталітаризму, зміну назв і підпорядкувань, Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського нині є флагма
ном у бібліотечній справі, скарбницею безцінних зібрань і 
колекцій, установою, що акумулює сучасні знання і є одним 
із репрезентантів українських наукових досягнень у світі.

Сторіччя Бібліотеки припало на важкий для України 
час, коли тисячі її читачів змушені взяти зброю до рук і 
захищати цілісність Батьківщини, найбільший культурний 
та науковий скарб якої лежить саме у її сховищах.



Упродовж десятиліть, що минули, сотні бібліотекарів 
і наукових працівників зберігали, досліджували, розкри
вали та популяризували документальну спадщину 
українського народу. Своєю копіткою щоденною 
працею вони й надалі помножують знання, що проростуть 
у думках, словах, у наукових працях сучасних і прийдешніх 
поколінь читачів, у світогляді вільних людей. На папері чи 
новітніх носіях, вони прославлятимуть людський розум і 
національний дух та його унікальність у світовому вимірі.

Потужна науково-дослідницька праця, видавнича 
діяльність, бази даних, цифрові бібліотеки, участь у 
багатьох європейських і світових проектах, плідна спів
праця з українськими та зарубіжними культурними і нау
ковими інституціями, сотні тисяч читачів, забезпечення 
широкого доступу до онлайн-ресурсів дають всі підстави 
для оптимістичного майбутнього книгозбірні.

Запорукою цього майбутнього є виразне усвідомлення 
українцями ролі, що її покликана відігравати у суспільстві 
Національна бібліотека, її культурної та цивілізаційної 
місії. Як національне надбання, нині установа-Ювіляр як 
ніколи потребує від держави належного захисту й опіки.

Від усього серця бажаємо колективу Бібліотеки успіхів 
на ниві захисту української національної спадщини, 
пошани, довіри та підтримки громадськості, плідної 
наукової і видавничої діяльності, міцного здоров'я й про
цвітання працівникам та їх родинам!
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