
Шановні працівники бібліотеки 

Новоушицького коледжу ПДАТУ 

та всі пошановувачі її 

величності «КНИГА»!  

 
                                         30 Вересня – Всеукраїнський день бібліотек! 

Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про 
визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. 

Справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні 

збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути 

обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу. 

Щирі слова подяки хочу висловити бібліотекарям нашого коледжу, які відділи бібліотечній справі багато літ свого 

життя та вважають свою роботу покликанням душі.  

Це є творчі і талановиті люди, які шанують своїх користувачів та вміють організувати справжнє свято для наших 

студентів. 

Дехто стверджує, що в наш бурхливий час новітніх інформаційних технологій книга втрачає свою  роль та місію у 

суспільстві. Та я впевнений, що це не так, адже книги були і будуть ядром бібліотеки.  

Бажаю Вам, шановні бібліотекарі Любове Леонідівно, Галино Василівно, Людмило Миколаївно, творчої наснаги, 

міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. 

За дорученням студентсько-викладацького колективу,  директор коледжу О.М. Альльонов 



Шановні бібліотекарі та всі 

пошановувачі її величності 

«КНИГА»! 

 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек! 

 
Бібліотека… Серце завмира, 

Коли пірнаю в тишу таємничу, 

Святилище пізнання і добра,  

Що в майбуття через минуле кличе.  

 

І осягнути незбагненну суть   

Світобудови прагну заповзято, 

Коли мені з полиці дістають 

Важкі томи Плутарха і Сократа. 

 

 

 

 

Немов надійний лоцман в морі книг, 

Бібліотекар взяв штурвал у руки. 

Розкуто мчить моїх фантазій бриг  

Крізь холоди занепаду й розлуки. 

 

І поки є ти, сховище книжок, 

І поки ти людей рятуєш свято, 

Мене не знищить соціальний шок, 

Як час не вбив Плутарха і Сократа. 

 

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть! 

Високий дух летітиме далеко… 

Аби сказати: «Зупинися, мить!» 

Кажу лише: «Живи, бібліотеко!» 

Дякуємо Вам за щоденну невтомну працю !                                  
 З  повагою студенти коледжу. 


