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Наша бібліотека –
відкрита й успішна
(есе з погляду власного
професійного життя)
Що потрібно бібліотеці аби бути успішною? Стати доступною, відкритою, вчасно надавати інформацію для студентів і викладачів.
Наша бібліотека має цікаву, багату подіями історію. Розвиваючись, використовуючи сучасні форми роботи, вона стала потужним інформаціиним
центром для набуття знань та проведення наукових досліджень. Це заклад із сучасним внутрішнім
і зовнішнім простором, новими меблями та обладнанням, з особливою енергетикою, спілкуванням
з книгою, обміном інформацією, діалогом бібліотекаря та читача, настроєм, затишком, емоціями...
Хотілося б, щоб і надалі бібліотека не втрачала
свою важливість та необхідність.
Наша бібліотека відповідає всім сучасним вимогам стосовно організації обслуговування користувачів, поєднуючи традиціині джерела інформації з інформаціиними технологіями. Кардинальні
зміни відбулися у 2012 р., коли в роботу було
впроваджено електронну систему видачі книг.
Відтак процес обслуговування читачів пришвидшився, став ефективнішим, якіснішим. Згодом на
абонементах художньої та наукової літератури
організовано
відкритии
доступ до фонду,
завдяки
чому
читачі
мають
змогу вільного
вибору та пошуку літератури.
Доступ до широкого спектру періодичних видань,
яких бібліотека отримує близько 100 назв, дає можливість читачам знаиомитися з науковими дослідженнями та новітніми технологіями і досягненнями в медичніи галузі.
Наша бібліотека відповідає всім вимогам
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якісного забезпечення інформаціиних потреб іноземних студентів.
За останні роки значно покращилась книгозабезпеченість підручниками вітчизняних та зарубіжних видавництв. При бажанні користувачі можуть читати оригінальні та адаптовані художні
твори сучасних і відомих світових авторів англіиською, німецькою, польською та французькою мовами. Навчальна і наукова література іноземними
мовами складає понад 35 тис. пр. Вільно спілкуючись англіиською мовою, працівники відділу проявляють доброзичливість, щирість, повагу. Це дає
можливість порозумітись, налагодити теплі, дружні стосунки, яких студенти, знаходячись далеко
від дому, потребують понад усе. Завдяки встановленому онлаин-зв’язку, відбувається оперативнии
і якіснии взаємозв’язок бібліотекар–читач.
Наша бібліотека плідно співпрацює з науковцями
університету.
Інформаціинобібліографічнии відділ та сектор наукової бібліографії систематично консультує науковців стосовно наповнення інституціиного репозитарію
ВНМУ, узгодження питань наукометрії, надання
дистанціиного доступу до наукометричних баз,
перевірки наукових робіт на плагіат тощо. При
відділі з 2018 р. працює зал електронної інформації, облаштовании атоматизованими робочими
місцями. Тут студенти слухають лекції в реальному часі, науковці беруть участь у тренінгах і онлаин-заходах або працюють індивідально. Наявність навушників, відеокамер, мікрофонів дає можливість дистанціино навчатись, готуватись до
тестів, написання рефератів, підготувати презентацію і відеоматеріал. Студенти самостіино здіиснюють пошук інформації, проте при потребі на
допомогу
завжди
приходить
бібліотекарбібліограф. Користувачам надано доступ до різноманітних міжнародних баз даних, до саитів медичних журналів та електронних бібліотек. Віддалені
користувачі отримують необхідну інформацію на
особисту електронну пошту, через службу
«Віртуальної довідки» або телефоном. За допомогою такого сервісу співробітники не лише опера-
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тивно доводять інформацію до користувача, але и
підтримують постіинии зворотнии зв’язок. Відділ
працює також над виданням бібліогріфічних покажчиків та підготовкою рекомендаціиних і тематичних списків літератури.

Наша бібліотека має простории і світлии читальнии зал, якии приваблює атмосферою затишку
та спокою, привітним і доброзичливим ставленням працівників до студентів. До кожного читача
співробітники шукають індивідуальнии підхід та
відносяться з увагою до кожного їх запиту. Адже
для них є важливою персональна турбота про кожного відвідувача і повага до нього. Особливу турботу було проявлено в умовах карантину, створено в бібліотеці гнучкии графік роботи і оптимальні умови для самостіиної роботи студентів.
В нашіи оновленіи бібліотеці життя протікає
не лише в оточенні книг. Отримавши просторе
приміщення, вона стала «університетською вітальнею», місцем, що об'єднує інтереси різних молодіжних груп; місцем, де реалізовуються різноманітні культурні, інформаціині та дозвіллєві потреби
науковців, лікарів і студентів. Наикращим місцем
став коворкінг-центр бібліотеки, якии об'єднав
студентів для спілкування, навчання, творчої взаємодії та викладачів для проведення науковопрактичних зібрань. Активну участь беруть студенти в роботі студії «Вежа», де кожен може розвинути и розкрити власнии творчии потенціал.

На прикладах нашої діяльності студенти та викладачі ДонНУ імені Василя Стуса й Тульчинського коледжу культури спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» знайомляться зі специфікою
сучасних напрямів її роботи, формами та методами
роботи з читачами, комплексною автоматизацією технологічних бібліотечних процесів. Такі заняття приємно вражають студентів та розкривають багато деталей бібліотечної роботи. Бібліотекарі з задоволенням
діляться з молоддю всіма знаннями й сподіваються,
що гарно подана інформація буде поштовхом для обрання майбутньої професії.
Наша бібліотека активно підтримує контакт зі
своїми читачами через соціальні мережі. Карантинні
обмеження сприяли ефективному використанню інстаграму, фейсбуку, ютубу в інформаційній підтримці користувача. Робота бібліотеки в інтерактивному
медіа-просторі представлена віртуальними виставками, відеоматеріалами, віртуальними екскурсіями, інфографіками, буктрейлерами тощо. Використання
мультимедіа сприяло гарній наочності та позитивно
впливало на ефективну комунікацію.
Працівники нашої бібліотеки доклали чимало зусиль для її розвитку, перетворивши її на сучасні простори, де зручно навчатись і спілкуватись, відпочивати в дружній, щирій атмосфері та з користю проводити свій вільний час.
Тож чи успішна наша бібліотека – беззаперечно
так! Ректор університету В. Мороз, заслухавши звіт
директорки бібліотеки на Вченій раді, неодноразово
вказав на високий рівень досягнень та наголосив, що
бібліотека є найкращим структурним підрозділом
університету. Проректори та члени Вченої ради підтвердили значимість та важливість роботи з науковцями, їх всебічну підтримку і створення належних умов
для якісної роботи; співпрацю з усіма кафедрами університету в організації роботи по формуванню фонду
бібліотеки; відмінну роботу в організації навчання та
дозвілля іноземних студентів; сприяння організації заходів
з підвищення
кваліфікації
курсантів,
що
проходять на базі університету тощо. Великим визнанням
для колективу є Почесна відзнака за подвижницьку
науково-дослідну роботу бібліотеки від Національної
наукової медичної бібліотеки України.
Підготували Удовікова Т. П.,
Головко Н. В.

Досягнення нашої бібліотеки дають змогу ділитися досвідом із маибутніми колегами.
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Інноваційні онлайн-форми
роботи наукової бібліотеки
ДонНУ імені Василя Стуса
В умовах сьогодення, щоб привернути увагу та зацікавленість здобувачів
вищої освіти та науковців Університету до бібліотечних послуг, якісно задовольняти конкретні
інформаціині запити і допомагати орієнтуватися
у бібліотечному фонді, їх не достатньо просто інформувати, а важливо досить вдало вміти презентувати новини та події.
Сучаснии світ висуває все нові вимоги до професіиної компетентності бібліотечних фахівців.
Саме тому працівники наукової бібліотеки
ДонНУ імені Василя Стуса упродовж року активно
працювали над використанням та популяризацією власних інформаціиних ресурсів через впровадження інноваціиних форм та методів роботи.
Адже, особливо у період тривалих карантинних обмежень, позитивнии суспільнии імідж бібліотеки забезпечується належним її позиціонуванням у медіапросторі.
Оскільки нам, бібліотекарям, необхідно звертати увагу не лише на зміст, але и на форму подачі
інформації, упродовж поточного року у науковіи
бібліотеці ДонНУ імені Василя Стуса впроваджено
нові інтерактивні формати комунікації із користувачами, такі як: лонгрід, інтерактивна виставка,
онлаин-години інформаціиної грамотності.
Лонгрід – тип інформації, що має особливии
об’єм та стиль подачі змісту, повинен інтригувати
і одночасно давати розуміння про тематику викладеного матеріалу.
Тематичнии лонгрід з нагоди святкування Дня
Конституції України «Конституціина правотворчість в Україні» (https://bit.ly/3pduGkg) розповідає про шлях держави України до впровадження
власної Конституції та розвиток українського
конституціоналізму, що має глибоке історичне коріння, процес формування державного демократичного устрою і етапи становлення Конституції
вже незалежної України.
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З нагоди Дня незалежності України було підготовлено тематичнии лонгрід «Україна: крізь
плин століть і гомін сьогодення…» (https://
bit.ly/32r0Lfz), якии знаиомить користувачів із основними етапами процесу творення та становлення української держави, знаковими історичними,
політичними датами у житті країни, в т. ч. і останніми революціиними, воєнними подіями у відновленіи незалежніи Україні, містить тематичні фото
-, відео- та ілюстровані матеріали.

Тематичнии лонгрід «Галерея відомих учених:
М. В. Ломоносов», приурочении відзначенню 310-ї
річниці від дня народження всесвітньо відомого
ученого, письменника, історика Михаила Васильовича Ломоносова: (http://y.kondratiuk.tilda.ws/
page23505888.html), містить короткі біографічні
відомості, ілюстровані пам’ятні місцини і фото із
життя Михаила Ломоносова, інформацію про иого
основні наукові досягнення у галузі літератури та
природничих наук, окремі цитати та вислови ученого.
Особливе місце в арсеналі засобів презентації
основної діяльності та інформаціиних ресурсів наукової бібліотеки заимають віртуальні виставки,
які є самостіиною формою популяризації фондів
та інших інформаціиних віддалених ресурсів.
Інтерактивна виставка «Ілон Маск: шлях у фантастичне маибутнє» (https://bit.ly/3EiOlmW) присвячена 50-річчю від дня народження інженера, підприємця, винахідника, інвестора Ілона Маска, наводить основні біографічні відомості із особистого
життя, періоду навчання та кар'єрного успіху видатного та успішного бізнесмена, основні
«крилаті рекомендації» мільярдера сучасникам та
презентує відеофільм «10 думок Ілона Маска».
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Віртуальна
інтерактивна
виставка
«Державотворці: відтінки правди і любові…», присвячена відзначенню Дня незалежності України
(https://bit.ly/32r7g1X), презентує короткі біографічні відомості та відеоматеріали про непрості долі видатних державних та політичних діячів України від періоду Київської Русі до сьогодення, рекомендовании тематичнии список друкованих видань, що висвітлюють діяльність державних керманичів та політичних лідерів нашої Батьківщини.

У навчальному 2021/2022 році ми також вперше розширити канали комунікації зі здобувачами
вищої освіти і науковцями Університету та провели спільно низку онлаин-заходів.
У рамках бібліомарафону #Читаи!_Вивчаи!
_Пізнаваи!, ініціиованого методичним об’єднанням бібліотек закладів вищої освіти міста Вінниці
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, наукова
бібліотека організувала зі здобувачами вищої
освіти 4 курсу кафедри журналістики та соціальних комунікаціи ОП «Журналістика» тематичнии
челендж з популяризації читання, під час якого
студентки ділилися роздумами про прочитані
книжки, які справили на них особливе враження
(https://www.youtube.com/watch?v=gc_m09lJUcA).

У онлаин-форматі на платформі Тeams для здобувачів вищої освіти І-го курсу трьох факультетів:
філологічного, економічного та іноземних мов
Університету проведено інформаціині години на
тему: «Локація: бібліотека. Про бібліотеки і не
тільки…».
До уваги першокурсників було презентовано:
інформацію про структуру бібліотеки та основні
напрями її діяльності, можливості щодо використання віддалених інформаціиних ресурсів НБ
ДонНУ імені Василя Стуса (саиту, електронного
каталогу, Інституціиного репозитарію, Інформаціино-аналітичної бази наукових праць, віртуальної довідки), онлаин-партнерів наукової бібліотеки та інших документних і електронних ресурсів
із питань історії, дослідження, вивчення питань
філології та економіки.
Під час зустрічі обговорювалися і питання щодо необхідності впровадження та реалізації у різних форматах спільних просвітницьких проєктів
зі студентством у подальшому…

Не зважаючи на
всі карантинні обмеження, особливості
дистанційного
навчання, ми намагаємося не втрачати комунікацію зі своїми
користувачами
та,
по мірі своїх можливостей, продовжувати культурну, інформаційну і просвітницьку діяльність наукової
бібліотеки
ДонНУ імені Василя
Стуса в режимі онлайн.
Підготувала Т. І. Міщан

Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Бібліотеки – читачам
Виставки, бесіди, презентації
Виставкова діяльність залишається
важливою складовою роботи Книгозбірні.
В підрозділах бібліотеки оформлялись книжково-ілюстративні виставки до важливих дат і подіи як в Україні, так і в світі: «Ти і я – ми різні і тому разом» (До Дня толерантності), «Ми – вільні» (До дня Гідності та Свободи), «За Україну, за ії долю, за честь і волю» (До
Дня українського козацтва та української армії),
«Конституція України в контексті сучасності» (до
Дня Конституції України», «Скільки мов ти знаєш
– стільки разів ти людина» (До Європеиського дня
мов), «День студента – свято молоді» (До міжнародного дня студентів), «І свічка плакала в скорботі» (до Дня пам’яті жертв голодомору), «Бабин Яртрагедія, історія, пам'ять» та ін.
Науково-технічна бібліотека ВНТУ долучилася
до святкування 30-річчя незалежності України,
зорганізувавши виставку документів «З Днем народження, Україно! Ти у мене єдина». Бібліотекарі
Ольга Немчук і Юлія Горчинська маистерно і щиро
декламували вірші про любов до Батьківщини.

Безумовну перевагу мають віртуальні виставки и презентації, так як для ознаиомлення з ними
користувачі необмежені ні в просторі, ні в часі.
Цьогоріч минуло 400 років з часу битви під Хотином і з нагоди цієї видатної історичної події було підготовлено презентацію «Битва за Центральну Європу», де можна детальніше ознаиомитися з
ходом Хотинської віини.
Презентація «Бабин Яр. Дорога смерті…» створена в пам'ять жертв масових розстрілів, що сталися 80 років тому.
Про організаторів та причини страшної трагедії, про трагічне минуле нашого народу запрошує
ознаиомитись віртуальна виставка-презентація
Бібліопростір. Вип. 11, 2021

«Голодомор: 1932-33 … пам’ять поколінь».

Нобелівська премія – заповітна мрія кожного
вченого. Багато цікавої інформації про нагороду
можна дізнатися з презентації «115 років світового визнання» (до річниці заснування нобелівської
премії).
До Дня винахідника і раціоналізатора на бібліотечному саиті
представлена віртуальна бесіда
«Наивідоміші винаходи
українців», в якіи идеться про наших
співвітчизників –
великих новаторів, винахідників,
імена яких відомі
не тільки в Україні, але і в усьому світі.
У відділах обслуговування розгортались виставки документів на допомогу навчальному процесу, як-от «Експлуатація та ремонт автомобілів»,
«Машинобудування в Україні. Проблеми та перспективи» та ін.
До ювілеїв непересічних людеи працівниками
Бібліотеки створювались віртуальні виставки,
презентації та розгортались традиціині книжково-ілюстративні виставки.
Книжкова виставка «Михаило Остроградськии
– математик, педагог» присвячена 220-річчю з дня
народження видатного
українського
математика, спеціаліста з аналітичної і
небесної
механіки,
математичного аналізу і математичної
фізики, гідромеханіки і балістики.
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Бібліотеки – читачам
Про знаменитого британського фізика, лауреата Нобелівської премії з хімії, якии заиняв поважне місце в історії науки, розповіли книжковоілюстративна виставка та віртуальна презентація
«Ернест Резерфорд – дослідник таємниць атомного ядра» (до 150-річчя з дня народження).

Виставка-презентація «Ігор Савченко. Він – України син» пропонує ознаиомитися з матеріалами
про кінематографічну спадщину українського кінорежисера, сценариста, педагога Ігоря Андріиовича, иого творчі задуми, долю та иого внесок у
розвиток української і світової культури.
З нагоди святкування 155-ї річниці з дня народження М. Грушевського користувачі запрошувались на перегляд віртуальної виставки «Повернув
нації наимення», яка є не тільки вдячною даниною поваги до великого українця, а и прагненням
повніше ознаиомити читачів з інтелектуальним
потенціалом вченого, иого життєвим і творчим
шляхом.
Петро Могила – митрополит Київськии, Галицькии і всієї Русі, екзарх Константинопольського
патріарха, визначнии церковно-культурнии діяч.
З життям та багатогранною діяльністю особистості, яку називають людиною діалогу и дипломатом, знаиомить презентація «Від лицаря до ченця:
пошуки особистості Петра Могили», підготовлену
до ювілеиної дати народження священника.

Цікаві та маловідомі факти про спортивну
кар’єру та життєву позицію відомого українця
розповідається у презентації «Іван Піддубнии –
українськии богатир», створеної до 150-ї річниці з
дня народження силача.
Бібліопростір. Вип. 11, 2021

Підготувала О. М. Цвілишена

8

Бібліотека
Бібліотекавзаємодіє
взаємодіє

Інтелектуальні студентські батли
Бібліотека педуніверситету виступила співорганізатором цікавих та пізнавальних заходів – Всеукраїнських
Digital інтелектуальних студентських
батлів. Було організовано та зареєстровано команди студентів нашого закладу вищої освіти (5-7
осіб), які долучалися до онлаин-зустрічі в Google
Meet і гри на платформі Kahoot.
29 жовтня у рамках #GlobalMILWeek (до Всесвітнього тижня медіиної та інформаціиної грамотності) відбувся ІІІ Всеукраїнськии інтелектуальнии студентськии батл «Велесова Ніч VS Halloween: руинуємо стереотипи про свята». 65 учасників із 12 університетів України руинували стереотипи про свято Хеловін та ознаиомилися із традиціями Велесової ночі – свята, що відзначали наші
предки. Спеціальним гостем батлу була відома українська письменниця у жанрі фентезі – Дара Корніи, яка ознаиомила учасників зі своєю творчістю
та розповіла про свято Осінніх Дідів.

Вінницькии педуніверситет долучився до інтелектуального батлу на платформі Kahoot. Серед
учасників були студенти І курсу фізикоматематичного факультету, викладачі та працівники бібліотеки. І хоча команда не в числі переможців, отримано надзвичаино цікавии досвід, знання та позитивні емоції.
11.11.2021 року команда студентів ВДПУ імені
Михаила Коцюбинського долучилася до онлаинтурніру «#Мова: моя, твоя, наша» у рамках місяця
цифрової грамотності #DigitalMonth_2021. Мета
Бібліопростір. Вип. 11, 2021

заходу – формування навичок і потреби в читанні
серед студентської молоді за допомогою цифрових технологіи, популяризації іміджу бібліотеки
як хабу цифрової освіти, осередку формування
грамотності. Ми взяли участь у проведенні інтерактивної тематичної онлаин-вікторини, створеної
на платформі цифрового інструменту навчання
Kahoot. Із сотні учасників студенти ВДПУ ввіишли
у десятку кращих.

17 листопада команда студентів ВДПУ імені
Михаила Коцюбинського стала учасником Всеукраїнського Digital студентського інтелектуального
турніру «#Код студента: або пан або пропав» на
платформі цифрового інструменту навчання Kahoot серед студентів ЗВО України – 82 учасники. У
батлі взяли участь студенти ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»:
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Бібліотека взаємодіє
Інклюзивна бібліотека
17 листопада 2021 р. бібліотека ВДПУ імені Михаила Коцюбинського долучилася до V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (П’ята школа технологіи
інклюзивної освіти), організованої факультетом дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Директор бібліотеки Білоус В. С. презентувала інтернет-проєкт «БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ –
«ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА»».
День кафедри
10 листопада 2021року в онлаин-режимі відбувся інформаціинии захід "День кафедри" для викладачів кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації. Під час
зустрічі працівники бібліотеки презентували
навчально-методичну літературу та періодичні видання з дисциплін, що викладаються на
кафедрі; проінформували про нові надходження та основні електронні наукові та освітні ресурси бібліотеки; надали інформацію про наукометричні портрети вчених університету.
Спільнии захід бібліотеки та кафедри сприяє
підвищенню рівня інформаціиного забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності
університету та ефективному використанню
фонду книгозбірні.
Академічна доброчесність – запорука якісної освіти
Сьогодні діяльність університетської бібліотеки направлена на впровадження інноваціиних технологіи, модернізацію інформаціино-бібліотечного сервісу. Акценти бібліотеки спрямовуються на формування електронних ресурсів, популяризацію ідеи відкритого доступу, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації (інституціинии репозитаріи), підвищення вебометричного реитингу університету. Особливу увагу бібліотека надає молодому науковцю – магістранту, аспіранту.
1 листопада 2021 р. для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (кафедра психології та соціальної роботи) працівники бібліотеки провели онлаин-захід з основ бібліотечно-бібліографічних знань та наукометрії.
19 листопада працівники бібліотеки взяли участь у науково-методичному семінарі "Академічна доброчесність – запорука успіху науковця" для магістрів факультету філології и журналістики імені Михаила Стельмаха.
На цих заходах директор бібліотеки Білоус В. С. ознаиомила молодих науковців з навичками написання наукових
робіт: що таке академічнии текст; основні етапи написання
академічних текстів; як правильно оформити результати
дослідження; основні вимоги та правила щодо структури і
порядку оформлення наукових робіт; практики написання
якісного тексту. Завідувачка відділу інформаціиних технологіи та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів Наугольних С. Г. розповіла про академічну доброчесність та презентувала основні електронні ресурси та інноваціині сервіси на допомогу молодому науковцю. Про навички аналітично-синтетичної обробки документів та вимоги до оформлення бібліографічних посилань у відповідності державних стандартів повідомила завідувачка інформаціино-бібліографічного відділу Мірохіна Т. В.
Підготувала Л. М. Воробйова
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Успішний проєкт

Наукова бібліотека пише Книгу пам’яті
Столітніи ювілеи цьогоріч відзначає відомии своїми успіхами в Україні та за її межами Вінницькии національнии медичнии університет ім. М. І. Пирогова. Це значна і символічна дата, коли хочеться, дивлячись у маибутнє, озирнутися в минуле. Озирнутися і зупинитися –
згадати, осмислити та віддати шану всім, хто впродовж всього століття передавав свіи досвід і ділився власними здобутками, черпав знання і збагачувався новими вміннями, щоб з невичерпною енергією та відкритим серцем дарувати людству життєдаину силу.
Різним періодам розвитку університету властиві певні досягнення и труднощі, радості и перемоги.
Та незабутньою завжди залишиться Друга світова віина, яка перервала світлі мрії лікарів, науковців,
студентів і працівників університету, внесла гіркі спогади и трагічні сторінки в долю кожного. Всім довелося проити горнила віини, та не всім пощастило повернутися до мирного життя і продовжити працю на благо рідного університету. Про тих, кому не судилося реалізувати власне покликання, нагадує
Обеліск Слави, якии височить на території університету.
Наукова бібліотека свіи обов’язок вбачала в увіковічненні пам’яті всіх, хто кинув виклик ворогу.
Віднині їх імена збережені у 1-и частині видання «Віина проишлась по їхніх долях», яка виишла друком
під назвою «З інституту – на фронт». Иого цінність в тому, що на 650 сторінках об’єднано понад 450 героїчних осіб воєнної епохи. Це ексклюзивнии ресурс, якии містить коротку, але надто важливу інформацію про місце і дату
народження та смерті кожного учасника віини, їхні досягнення в галузі медицини та розвитку університету, розповідь
про боиовии шлях та заслуги перед Батьківщиною. Для детальнішого ознаиомлення із кожною особистістю подається бібліографічнии список літератури.
Ця книга – результат багаторічних напрацювань в рамках
проєкту «Пам’ять університету» працівників бібліотеки
О. Юрчишиної,
В. Кокуса та вінницького краєзнавця
М. Домненка. Іх поєднали жага до вивчення історії рідного
краю, осмислення спадщини університету, відновлення пам’яті, встановлення справедливості.
Важливими джерелами в роботі стали віньєтки та альбоми
випускників довоєнного періоду 1937–1941 рр., які зберігаються у фонді бібліотеки. Світлини кожного викладача і студента були детально вивчені и ідентифіковані з іншими віднаиденими документами. І щоразу кожне обличчя щемливим
болем пронизувало душу. Тож недаремно було приинято єдине рішення: саме ці фотографії стануть заглавними ілюстраціями до кожної особистості, оскільки саме в такому віці вони
пішли на фронт і сміливо подивилися смерті в очі.
Безліч достовірних документів було переглянуто в Державному архіві Вінницької області, архіві
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Значна робота з пошуку наукових
праць та біографічних матеріалів була проведена у фондах бібліотек України, зокрема Наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, Вінницької обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Мурованокуриловецької центральної раионної бібліотеки
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Вінницької області. До нашої пошукової роботи активно долучилася Свістельник І. Р., директорка бібліотеки, кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка Львівського державного університету
фізичної культури імені Івана Боберського.
З часом сліди науково-пошукової роботи вивели на міжнароднии рівень. Активні інтернет-пошуки
на різних саитах, зокрема, Об’єднаної бази даних «Меморіал», «Памֹять народа», «Подвиг народа»,
«Дорога памяти» дали можливість встановити боиові подвиги і нагороди. Зав’язалися контакти із працівниками Державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Мордовія «Ічалковська центральна раионна лікарня» та Кузбаського обласного гепатологічного центру м. Кемерово.
Велике задоволення від усвідомлення ваги своєї праці отримували під час листування із Куровською
(Шлаєн) П. С., яка наразі проживає у США; москвичем Бронштеином О. С., заслуженим лікарем Росіиської
Федерації, професором, академіком Росіиської академії природничих наук, засновником і керівником
клініки ЦЕЛТ; Мартинкевич О., лікаркою-терапевтинею із Білорусі. Із трепетом в серці вони розповідали
про своїх рідних, відправним пунктом на фронт для яких став наш університет.
Давньою дружбою пов’язує бібліотеку із асистенткою кафедри нервових хвороб, медичної генетики і
неирохірургії Дагестанського державного медичного університету (м. Махачкала, Республіка Дагестан)
Манишевою К. Б. викладач наших університетів В. А. Ліхтенштеин. Вперше иого ім’я було вписане в монографію «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова», а тепер заслужено з’явилося на сторінках Книги пам’яті.
Під марш «Прощання слов’янки» прощалися з рідними випускники інституту: родичка Михаила Иолтухівського, професора кафедри нормальної фізіології ВНМУ; батько Нечипорук Ольги, кандидатки медичних наук, доцентки кафедри внутрішньої медицини № 1 ВНМУ; батько Анатолія Загороднього, українського фізика-теоретика, академіка, віцепрезидента та президента Національної академії наук України, директора Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктора фізикоматематичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого
діяча науки і техніки України; дідусь киянки Олени Матвєєвої, лікарки-терапевтині. Під час роботи над
книгою було віднаидено багато родичів, знаиомих, колег учасників віини. Іхні спогади – неоціненнии
внесок в історію університету.
Бібліотека завдячує випускнику Вінницького медичного інституту 1959 р., підполковнику медичної
служби у відставці, отоларингологу вищої кваліфікаціиної категорії із м. Житомира Боржковському О. В. за спогади про Сліпака І. Л., якии очолював бібліотеку медичного інституту протягом 1938–1941 рр. та після демобілізації з лав Радянської Армії – з 1944 по 1965 рік. У наш час важливо поспішати з усноісторичними дослідженнями. Цікаву інформацію ми встигли
отримали від нині уже покіиного вінничанина Бранька Я. А.,
краєзнавця, пошуковця-дослідника, члена Вінницької обласної
організації Українського товариства охорони пам'яток історії
та культури Українського фонду пошуку «Пам’ять», члена Національної спілки краєзнавців України.
Беззаперечнии успіх видання «Віина проишлась по їхніх долях» залежав також від професіиності, компетентності, творчості працівників Наукової бібліотеки. Активно допомагали у пошуку інформації Мазур О., Шпукал М., Лізановська Л., Раздобудько Л., Яковишина Л., Одінцова Н. Максимум зусиль до редагування та дизаинерського оформлення обкладинки та сторінок книги доклали Сухарєва Л., Мельник М., Коваленко В., Бондарчук Я., Кравчук Н., Біловус Г. Обличчям Книги пам’яті є Обеліск Слави – авторське фото Л. Сухарєвої.
Напружена и цілеспрямована робота над книгою «Віина
проишлась по їхніх долях» стерла всі кордони і створила колектив однодумців. Іх об’єднала пам’ять, яка має право на життя. Тільки через повагу до минулого прииде
повага до маибутнього.
Підготувала Н. М. Кравчук
Бібліопростір. Вип. 11, 2021

12

Успішний проєкт
Інформаційно-освітній проєкт
«Науку творять обрані»
Науково-технічна бібліотека и надалі продовжує популяризувати наукові надбання вчених університету, висвітлювати їхню роль в розвитку
науки краю, держави та світу, показати їхнє достоине
місце в світовіи науковіи еліті працювати через інформаціино-освітніи проєкт «Науку творять обрані».
В рамках проєкту Бібліотека готує віртуальні виставки «Штрихи
до портрета вченого», випускає біобібліографічні покажчики серії
«Вчені нашого університету», редагує і поповнює розділ «ВНТУ у
ВІКІПЕДІІ» та ін.
В листопаді була створена віртуальна виставка, присвячена 90річному ювілею професора М. Ф. Друкованого, людини, яка творила
історію нашого університету, заснувала будівельнии факультет.
До 80 річчя з дня народження професора В. М. Кутіна виишов
друком біобібліографічнии покажчик, в якии ввіишли иого основні
друковані праці, матеріали про науково-педагогічну діяльність та
біографічні відомості. Електронну версію покажчика розміщено на
саиті НТБ та в Інституціиному репозитарії ВНТУ.
Щомісяця Бібліотека продовжує інформувати про нові видання
викладачів ВНТУ, якими поповнились бібліотечні фонди.

Краєзнавчий проєкт «Вінниччина: історія, сьогодення, майбутнє»
Проєкт покликании розкривати історію нашої рідної землі, популяризувати видатних краян, виховування поваги до історичної пам’яті та національної культурної спадщини нашого народу.
Наші славні земляки залишали свіи слід в історії міста, країни, людства. Іх іменами названі міста і
селища, вулиці і площі. Отож, Бібліотека продовжує за допомогою
віртуальних бесід циклу «Імена, увічнені у вулицях Вінниці», знаиомити своїх користувачів з такими людьми.
Серед них – конструктор ракетно-космічної техніки, академік
Михаило Кузьмич Янгель. До 110-річчя з дня народження про творця ядерного щита СРСР, людину-легенду говориться у віртуальніи
бесіді: «Иого ракетна величність. Михаило Кузьмич Янгель».
Про Івана Котляревського – класика української літератури, письменника, поета, драматурга, діяча української культури, идеться
у віртуальніи виставці-презентації «Батько українського письменства».
Загалом у Вінниці трохи менше ніж три відсотки вулиць та провулків названо на честь жінок.
Ким були ті жінки, імена яких нанесено на карту нашого міста і
так дбаиливо зберігає історія, розповідають дві частини віртуальних бесід «Жіночі імена на мапі Вінниці».
Цьогоріч наша Бібліотека взяла участь у Всеукраїнському літературному конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки
тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!».
В рамках конкурсу було створено буктреилер на книгу Христини Овад «Полковник Роман Сушко» про відомого віиськового і політичного діяча, одного з організаторів
Січових Стрільців, співзасновників ОУН. Роботу було представлено у номінації «Буктреилери», знятими
за мотивами книг про визначних діячів національно-визвольного руху. Ії можна переглянути на бібліотечному Ютуб-каналі.
Підготовила О. М. Цвілишена
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Бібліотека на допомогу науковцю
У травні та в жовтні-листопаді Бібліотека організувала зустріч з молодими дослідниками
ВНТУ - здобувачами освіти III рівня, а саме: в дистанціиному режимі було проведено Дні
аспіранта «Бібліотека на допомогу інформаціиніи підтримці наукових досліджень».
Увагу учасників заходу було акцентовано на бібліотечному вебсаиті - єдиніи точці доступу до інформаціиних ресурсів та кеису онлаин-послуг, які доступні зареєстрованим користувачам в режимі 24х7. Слід відзначити, що рубрика саиту
«На допомогу досліднику», в якіи зібрано багато корисної інформації, систематично оновлюється та користується великою популярністю, особливо в умовах дистанціиного навчання.
Молоді науковці довідались про міжнародні наукометричні бази даних, до яких має доступ університет,
наукометричні інструменти, системи ідентифікації дослідників тощо. На занятті була піднята тема академічної доброчесності у вищіи освіті та академічного письма, як основної її складової. Також ознаиомилися
присутні з перевагами Відкритого Доступу до науки та з Інституціиним репозитарієм ВНТУ, як одним із
иого шляхів.
Щороку в останніи тиждень жовтня (цьогоріч 2531 жовтня) науково-технічна бібліотека долучається
до відзначення Міжнародного Тижня Відкритого Доступу. В цеи час ми проводимо цілу низку заходів для
наукової спільноти університету, як от: тренінги із само архівування, перегляди вебінарів про роботу з БД
від компаніи-засновників, консультації про використання наукометричних баз даних, ресурсів відкритого
та тестового доступу у НТБ ВНТУ, та ін.
Бібліотека як центр інформаціиної підтримки науки в університеті надає онлаин-доступ до вітчизняних і світових
наукових та освітніх ресурсів, проводить інформаціиноаналітичнии моніторинг і бібліометричнии аналіз публікаціиної
активності викладачів ВНТУ. Крім доступу до БД Web of Science та
Scopus, науковці університету отримали можливість користуватися контентом БД Access Global NewsBank, EBSCOhost, Bentham Science та ін. Доступ до них університет отримує, як учасник проекту
«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» (ELibUkr).
Підготувала О.М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Сміх – це сила від усіх хвороб
Дружня та позитивна атмосфера панує там, де люди усміхаються, де звучить гучнии та веселии сміх. А ще, посміхатись корисно для здоров’я, і студенти-медики знають про це не з чуток. Саме тому 6 жовтня студентськии профком Вінницького медичного університету
ім. М. І. Пирогова на чолі з иого представником Олександром Вороним організували кастинг
стендап-шоу ВНМУ. Для такого мега-позитивного діиства університетська молодь обрала затишнии та
комфортнии простір нашої бібліотеки.
Цікавии розмовнии жанр, якии перекладається як «гумор того, що стоїть». Тому и вимагали від учасників почуття гумору та вміння виступати перед публікую. Студенти, як ніхто, володіють здатністю жартувати, яка втрачається переважно перед іспитами. Хоча, якщо відверто, розповідають студенти и про
випадки, коли саме почуття гумору рятувало їх під час складання екзаменів.
Дружня команда суддів складалася зі студентів 4 курсу Олени Баран, Дмитра Вороного, Олександри
Дідківської та бібліотекарки Ярослави Бондарчук. Приємно и те, що в складі журі та серед учасників шоу
були вірні друзі бібліотеки – вихованці творчої студії «Вежа».
Серед учасників стендап-шоу була харизматична та чарівна Валерія
Кухта – першокурсниця жартувала
про особисте життя та стосунки. Артистичні и креативні студенти 3 курсу Іщук Павло, Полюхович Олег, неповторна Влада Гуменчук смішили
аудиторію розповідями про медицину, студентське життя, навчання, діагнози та історії з медичної практики.
Олексакндр Казановськии вміло скористався власним прізвищем та
представив у форматі стендап розповідь про образ і стиль життя, пов’язании з кіногероєм Джакомо Казанова.
Атмосфера заходу була такою, що
на додаток до основних виступів бажання повеселити публіку виявили
вболівальника та навіть судді. Зокрема, Олена Баран артистистично та у
жартівливіи формі поділилася своїми
спостереженнями стосовно факультетів університету, порівнявши їх зі школою Хогвартс.
Проведении захід має амбітні та виправдані плани, иого організатори планують зробити такии розважальнии формат визначною, цікавою та престижною подією в житті студентської молоді. Проте перш
за все, це гарно проведении час в компанії креативних, сучасних і позитивних людеи, які дивляться на
життя з оптимізмом.
Даруите свою посмішку оточуючим, робіть людеи щасливими, и життя обов’язково усміхнеться Вам!
Підготувала Я. С. Бондарчук
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Українська хустка – вроди жіночої оберіг

На ній і гроно, і пелюстка,
І небо райдуги на ній...
Мов берегиня вроди, хустка
Здавен у нашій стороні.
В. Юхимович «Квітчаста хустка»

7 грудня в Україні відзначається День української хустки. Свято хоч і не офіціине, але особливе. І не
випадково обрали саме цю дату. Адже це день святої Катерини, покровительки жінок та щасливого шлюбу, а ще… саме 7 грудня народилась відома українська художниця, закохана у різнобарв’я квітів, Катерина Білокур.
Хустка – це полотно, на якому пишаються квіти, як на картинах Білокур. У старовинних вишитих хустках в геометричних узорах закодовані окремі символи-обереги (від лихих очеи, від поганої думки).
Традиціина українська хустка – це не минуле, а цілком сучасна, стильна і дивовижна прикраса, яка інколи нагадує справжніи художніи витвір.
Пов’язати хустку правильно – то ціле мистецтво! Колись мав значення спосіб пов’язування хустки –
іноді він був не менш важливим від кольорів та візерунків. Червоні, зелені, жовті, білі хустки підкреслювали вроду молодих дівчат, додавали яскравості и індивідуальності. Чорні хустки, якими б красивими
вони б не були, дівчата не носили.
У Науковіи бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова для працівників книгозбірні був проведении маистерклас із пов’язування хустки – хусткування (https://www.facebook.com/vnmedlib/videos/1062490967880666), якии
провела Гулик Інна – завідувачка відділу культурно-просвітницької роботи. Хустки, які учасниці принесли з дому, для багатьох то пам’ять про мам та бабусь. Розглядалися декілька способів напинання хустки. Тонкі і грубі, шовкові і шерстяні, з тороками і без них. Спробували різні варіанти хусткування. Великі
хустки, розмірами понад метр, колись діставалася із шафи тільки у свята і вив’язувалися із більшими витребеньками, маистерністю та колоритом. Отож, учасниці спробували кінчики хустки викласти обручем,
«косою» над головою, зав’язати «шишками» по обидва боки обличчя. Склавши хустку на квадрат і правильно зав’язавши вузлики, отримали цікавии спосіб, якии створив вушка, кишеньки. Учасниці отримали
масу задоволення від процесу пов’язування хустки, адже багато різних способів хусткування побачили
вперше.
Сьогодні яскраві хустки поступово завоиовують прихильність не тільки українок, а и модниць всього
світу. А отже українське вкотре стає світовим трендом. Збагачуитесь позитивною енергетикою, одягнувши українську хустку!

Підготувала І. В. Гулик
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Місце зустрічі – Бібліотека
#Тиха вечірка
28 серпня бібліотека Вінницького державного педагогічного університету долучилася до
IV Всеукраїнської тихої вечірки в навушниках «Good Silent Party». Гасло вечірки
«Відкритість без меж».
#Тиха вечірка – це радіоакція, яка популяризує бібліотеки та молодіжні ініціативи України з наголосом на інклюзію, толерантність та особистісну свободу. Це перехреснии ефір, якии об’єднав
бібліотеки, музеї та їхніх користувачів по всіи Україні. Головним партнером вечірки було львівське мандрівне радіо Skovoroda, а їхнім робочим маиданчиком була бібліотека у Львові. Бібліотека педуніверситету під’єдналася до радіоефіру, транслювала вечірку з головної локації у своєму приміщенні та організувала паті на свіи смак. Гості вечірки у нашіи бібліотеці слухати мікси сучасної української музики та інтерв’ю з цікавими людьми. Задля цього був потрібен лише смартфон і навушники.

День знань
До Дня знань на території Педагогічного університету були представлені локації всіх факультетів
університету та бібліотеки. Бібліотека організувала книжкову виставку «Педагогічнии університет: історія та сучасність», де була література з історії розвитку університету та сьогодення. На виставці рукотворних робіт з паперу, вишивки, плетіння крючком клуб «Креативне рукоділля», якии працює у бібліотеці,
презентував свої вироби.

Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Місце зустрічі – Бібліотека
Цікаві зустрічі з дитячими письменницями та книгами для дітей
У жовтні в стінах нашої книгозбірні відбулася зустріч з талановитою особистістю, автором збірки
«Вірю, надіюсь, молюсь...», співавтором альманахів «Сила почуттів», «До Святого Миколая» Г. І. РибачукПрач. Галина Іванівна багато мандрувала, але на дании час проживає у місті Вінниця. Письменниця розповіла багато цікавого про себе та свою творчість. Вона вишиває хрестиком,
гладдю, бісером, захоплюється фотографією, безмежно любить онука. Студенти І курсу спеціальності дошкільна та початкова освіта з захватом слухали
розповіді про кажанчиків, грибні історії та багато іншого. Зустріч з дитячою
письменницею проишла в тепліи, душевніи атмосфері.
20 жовтня до бібліотеки ВДПУ ім. Михаила Коцюбинського завітала непересічна особистість, кризовии психолог, еко-активістка, письменниця, поетка,
рукодільниця, казкарка Дар’я Паламарчук. У читальніи електронніи залі зібралися студенти очної форми навчання І курсу спеціальності дошкільна та
початкова освіта, а за допомогою гаджетів слухали розповідь студенти заочного відділення факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної. Зустріч проишла у форматі офлаин та онлаин.

Дар’я презентувала свою першу збірку «Казки про мушельки» із серії «Про природу». Ілюструвала
книгу сама авторка, та це не єдина «фішка» збірки. Аби зробити книгу цікавою для дітеи різного віку, героїв оживили. Іх можна побачити за допомогою мобільного застосунку. Кит і восьминіг у форматі 3D не
лише «плавають» на сторінках книги, а и розмовляють. Студентам і працівникам бібліотеки авторка
продемонструвала як це відбувається.
Персонажів казки вінницької авторки Дар’ї Паламарчук «оживили» за допомогою доповненої реальності. Над розробкою мобільного додатку dd.AR+ у вінницькому центрі візуальних проєктів працювали
три місяці.
Студенти дивилися та слухали про пригоди мушельок із захватом, були дуже вдячні Дар'ї за цікаву
розповідь та інноваціину діяльність у написанні книг для дітеи, за емоціино піднесену атмосферу зустрічі.
Дитяча книга – це особливии світ, якии маленька людина осягає розумом і серцем. Дитяча література є художньою педагогікою дитини, це відкриття у малому космосі космосу великого життя...
1 листопада провіднии бібліотекар відділу обслуговування науковою
та художньою літературою Федорук Б. І. ознаиомила здобувачів вищої
освіти факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної з унікальними виданнями книг для дітеи.
Підготувала Л. М. Воробйова
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Місце зустрічі – Бібліотека
Сучасна бібліотека – центр культурного життя та простір змін
Сучасна бібліотека – це місце зустрічі не тільки з книгою, а и з цікавими людьми, виставками мистецьких виробів, загалом – осередок
культурного дозвілля, саме такою є бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
30 вересня 2021 року в бібліотеці інституту з нагоди Всесвітнього дня туризму відбувся тематичнии захід «Вінницькии
обласнии краєзнавчии музеи – туристична перлина Поділля».
Спікер заходу, Катерина Сичова, завідувач відділу науковоосвітньої, виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею, ознаиомила здобувачів вищої освіти із засадами и напрямками музеиної роботи.
Завдяки застосуванню мультимедіиних матеріалів показала яскраві сторінки музеиного життя та спробувала дати відповідь на питання «чим особливии ВОКМ?». Студенти змогли
особисто взяти участь у музеиному «інтерактиві», якии реалізовується під час проведення тематичних екскурсіи та різних
творчих проєктів як у залах Вінницького обласного краєзнавчого музею, так і поза иого межами. Захід був цікавим і пізнавальним.

Бібліотека ВТЕІ КНТЕУ – це маиданчик для зустрічеи з цікавими творчими людьми. Саме тому, 11 жовтня 2021 року в бібліотеці інституту відбулася авторська презентація книги вінницької письменниці
Наталки Доляк «На «сьомому небі»».
Наталка Доляк – сучасна українська письменниця, журналістка, драматургиня, акторка. Народилася у
Вінниці, де сьогодні проживає. Однак у минулому вимушена була жити у Швеції та Фінляндії. Певнии час
працювала у Вінницькому обласному театрі ляльок (нині Вінницькии академічнии обласнии театр
ляльок «Золотии ключик») та в регіональніи тележурналістиці.
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Місце зустрічі – Бібліотека
Авторка декількох різножанрових
романів, п’єс, кіносценаріїв, у тому числі на історичну тематику, гостросоціальні теми, пов’язані з долею пострадянських біженців у Європі, неодноразова
лауреатка конкурсів «Коронація слова»
та всеукраїнських літературних преміи
імені В. Симоненка та М. Коцюбинського за роман «Загублении між віинами».
Письменниця презентувала учасникам заходу новии детективнии роман
«На «сьомому небі»», події якого відбуваються у Вінниці.
Твір «На «сьомому небі»» - це друга
частина серії про розслідувачку злочинів Зою Кирпач. Вперше вона з'явилась
перед читачами в детективі «Шикарне
життя у Вупперталі».
Авторка заінтригувала шанувальників своєї творчості ідеєю про серію книг
детективного жанру із головною героїнею Зоєю Кирпач.
Романи Наталки Доляк приваблюють тим, що написані живою, красивою, сучасною українською мовою. Зустріч з Наталкою Доляк проишла в тепліи і дружніи атмосфері.
Важливість таких зустрічеи важко переоцінити. Вони допомагають присутнім стати ближчими до літератури; відкрити для себе нові імена; збагнути самодостатність української літератури; побачити красу українського слова.
Ці заходи були цікавими для нас і наших користувачів. Але головним чинником усіх заходів, що відбуваються у нашіи бібліотеці, є цінність відкритого спілкування, якого останнім часом не вистачає людям.

Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Місце зустрічі – Бібліотека
Бібліотека ВНТУ – відкрита для всіх
Частими гостями Бібліотеки є наші друзі – учні Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді. Ліцеїсти взяли участь у літературно-музичному заході, присвяченому Дню українського козацтва «За Україну, за її долю, за честь і волю», що відзначається у велике свято Покрови Пресвятої Богородиці», де дізналися про історію виникнення свята, про традиції відзначення иого в Україні та про те, як
сьогодні українськии народ вшановує своїх захисників.
А в рамках Тижня науки, якии традиціино проходить в Ліцеї, в нашіи Бібліотеці було проведено наукову годину «Наивідоміші винаходи українців», присвячену співвітчизникам – великим новаторам, винахідникам, імена яких відомі не тільки в Україні, але и в усьому світі.
Присутні почули багато нових, маловідомих фактів про українських
винахідників та раціоналізаторів.
До Дня української писемності та мови (9 листопада) Бібліотека з
кафедрою мовознавства зорганізували написання Радіодиктанту національної єдності. Традиціино маиданчиком для написання диктанту стала університетська бібліотека. Другии рік поспіль, в умовах пандемії, диктант пишемо і офлаин в
читальніи залі, і онлаин. До Бібліотеки на акцію єдності, як завше, завітали представники адміністрації
університету. Показовим є те, що кількість учасників, які гуртує Бібліотека разом з кафедрою мовознавства, щоразу збільшується. Активну участь беруть також студенти-іноземці.

Науково-технічна бібліотека ВНТУ долучилася до університетського науково-просвітницького заходу, присвяченого Голодомору-Геноциду українського народу. Ми розповіли слухачам
про те, як Бібліотека вшановує пам'ять жертв наистрашнішої
трагедії в історії України – це и вечори скорботи, документальні
виставки, виставки-презентації, представлені на бібліотечному
саиті. Але основною метою було ознаиомити слухачів з документами про цеи міжнароднии злочин проти української нації, які є
у фондах нашої Бібліотеки і закликати їх до читання.
Чергове заняття з підвищення професіиної маистерності працівників відбулося в нашому колективі, адже Бібліотека – це місце не тільки, де навчають, а и навчаються.
Бібліотекарі поновили свої знання про роботу з інформацією,
основи кібербезпеки та медіиної грамотності, дізналися особливості роботи зі ЗМІ, проишовши тест на
критичне мислення та маніпулятивність и дезінформацію, черговии раз вчилися захищати свої персональні дані та акаунти в соціальних мережах; осягали ази мистецтва публічних виступів.
Не обіишлося и без огляду фахової періодики та новинами в житті бібліотечної спільноти. Колеги багато дізналися про новації в різних галузях бібліотечної справи.
Підготувала О. М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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Сторінка методиста

Наші цінності та пріоритети
Бібліотечна робота сьогодні – яка вона? Якии він – сучаснии бібліотекар? Два головні питання, які задаються перед початком планування фахових заходів та зустрічеи.
З кожним роком можемо говорити про зміни, переформатування, які з часом надають бібліотечніи професії нових ознак та властивостеи. Бібліотекарі надихаються новими можливостями та идуть в ногу з часом, творчо діють. А щоб були б здатні ще здіиснити за умови доступності нових технологіи та інших інноваціиних засобів?
Плануючи власну дистанцію розвитку, бібліотеки почали відмовлятись від результатів на коротких
дистанціях, зосередивши увагу на формуванні стратегіи розвитку з довготривалими перспективами.
Час вимагає змін у методичніи роботі бібліотеки. Підвищити фахову кваліфікацію можна на будьякіи освітніи платформі, та и в Інтернеті можна знаити багато інформації. Головне завдання методистів
допомогти обрати фахівцю професіинии напрямок розвитку, навчити власним досвідом застосовувати
інноваціині технології в роботі. Тому в цьому напрямку не так важливии теоретичнии матеріал, як обмін досвідом та активна участь у практичних тренінгах.
Починається все із засідання методичної ради. Не дивлячись на те, що це традиціині заходи, керівники університетських бібліотек під час визначених зустрічеи пропонують нові шляхи розвитку та вдосконалення, вдаючись до експериментів. Чергова зустріч методичної ради відбулась 15 вересня 2021 р. Як завжди,
години фахового спілкування проишли насичено та
плідно. Зокрема, було узгоджено плани стосовно відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.
Цього року в рамках діяльності МО бібліотек ЗВО
м. Вінниці було проведено бібліомарафон «Читаи. Вивчаи. Пізнаваи». Ідея діиства полягала в популяризації
книги та читання. Для прикладу, відділ літератури іноземними мовами Наукової бібліотеки ВНМУ запропонував до прочитання книгу Люсі-Мод Монтгомері «Енн
із Зелених Дахів», до речі, екранізація на цю книгу також приємно вразить як читача, так і глядача. Події ще
однієї книги було вкладено в сюжет українського драматичного серіалу, історичної саги «І будуть люди». Саме цю книгу Анатолія Дімарова запропонували до читання фахівці бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михаила Коцюбинського. А що скажете, коли книги радять не бібліотекарі, а
читачі? До бібліомарафону долучились сдутентки та
читачки бібліотеки Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ось перелік книг, які їх вразили та надихнули: Тит Нат Хан «Бесстрашие», Віктор
Франкл «Людина у пошуках справжнього сенсу», Теодор Драизер «Американська трагедія», Деніел Кіз «Віини Міллігана», «Таємнича історія Біллі Міллігана»,
Славенка Дракулич «Ніби мене нема(є)».
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Сторінка методиста
Актуальними для бібліотечної спільноти МО бібліотек ЗВО м. Вінниця залишаються науковопрактичні семінари та конференції. Організація такої діяльності дає змогу відкрити для фахівця цінність та важливість свого напрямку роботи. Бібліотекар слухає та аналізує, з’ясовує стан проблеми та
способи їх вирішення, визначає сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи.
Фахова конференція стала приводом для онлаин-зустрічі, яка відбулась 29 жовтня 2021 р. Тема заходу звучала так «Сучасні аспекти оновлення університетських бібліотек». Конференція була цікавою,
жвавою та корисною саме завдяки змістовним доповідям колег: Тетяни Джуринської, провідної бібліотекарки ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва («Етичні норми комунікації в сучасніи бібліотеці»), Валентини Жеребкової, завідувачки відділу комплектування та наукової обробки літератури НТБ ВНТУ («Сучасні напрямки формування інформаціиних ресурсів науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету»), Тетяни Філатової, бібліотекарки І категорії відділу інформаціиних технологіи та
комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів бібліотеки ВДПУ імені Михаила Коцюбинського
(«Наукометричні портрети як електронне портфоліо вчених ВДПУ імені Михаила Коцюбинського»), Тетяни Міщан, директорки Наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса («Впровадження інформаціиноаналітичної бази наукових праць у науковіи бібліотеці ДонНУ імені Василя Стуса»), Вікторії Шаповалової, заступниці директорки з ІТ Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова («Службові бази даних на
допомогу бібліотечному фахівцю: з досвіду роботи Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова»), Інни
Гесаль, заступниці завідувачки бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ («Впровадження електронного документообігу
як важливої складова оновлення університетських бібліотек»), Світлани Наугольних, завідувачки відділу інформаціиних технологіи та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів бібліотеки ВДПУ
імені Михаила Коцюбинського («Інтернет-проєкт бібліотеки Вінницького педуніверситету «Бібліотека
без меж: інклюзивна бібліотека»).

В рамках конференції фаховіи спільноті було презентовано методичні
рекомендації «PR, маркетинг, реклама – інструменти розвитку бібліотеки»,
де представлено тенденції розвитку репутаціиного менеджменту та приклади иого практичного використання в бібліотечніи діяльності.
Практична діяльність МО бібліотек ЗВО м. Вінниця характеризується
різноманітністю форм та змісту, створюються методичні продукти різного
тематичного спрямування. Разом із традиціиними напрямками роботи, такими як аналіз, моніторинг діяльності, впровадження інноваціи, підготовка
тренінгів та методичних матеріалів розвивається проєктна діяльність, PR
та реклама. Звісно, у перегонах за вдосконаленням звітність та цифрові показники мають значення, проте наибільше значення має результат, особистісні емоції та відчуття кожного члена професіиного товариства. Саме така
атмосфера співпраці мотивує до народження нових ідеи, бажання розвиватись, надихає на творчість та креатив. Все разом це небаидужість до своєї
праці та питань її вдосконалення.
Підготувала Я. С. Бондарчук
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Час на добро

Творити добрі справи – це просто
Творити дива може кожнии! Новорічні свята приносять у кожен дім світло, радість і надію
на краще. У ці дні турботою можна огорнути не тільки близьких нам людеи, а и тих, хто позбавлении родинного тепла. Особливо на диво чекають діти. Цього року колектив Наукової
бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова долучився благодіиної акції «Теплі долоньки», яку до
дня Святого Миколая щорічно організовує Комітет волонтерства та доброчинності студентського самоврядування нашого університету. На зібрані бібліотекарями кошти були закуплені канцтовари, ігри
для розвитку, книжки, солодощі та засоби гігієни для дітеи-сиріт і дітеи, позбавлених батьківського
піклування спеціалізованої школи-інтернату с. Котюжани Мурованокуриловського раиону.

Підготувала І. В. Гулик
Акція доброти
26 листопада працівники бібліотеки разом
із
волонтерською
організацією
"Автомаидан Вінниці" зібрали допомогу для
бідних та малозабезпечених сімеи, дітеисиріт. Бібліотекарі принесли одяг та взуття
різних розмірів. Ця акція спрямована на допомогу наибільш незахищеним верствам населення, щоб подарувати дітям крихітку щастя.

Підготувала Л. М. Воробйова
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Поринаємо у творчість

Робота роботою, а хобі треба мати
Так вважає наша колежанка Олена Письменна. Ми з нею повністю погоджуємося, і хочемо
трішки розповісти про її захоплення.
Олена Павлівна – гарнии фахівець, чудова господиня, творча особистість. А головне - мати
трьох дітеи. Та на все в неї вистачає часу. Має золоті руки і хист до прекрасного. Жінка вишиває, в’яже, робить іграшки, вироби з дерева. Важко знаити таку техніку рукоділля, з
якою б не вправилась би наша Олена.
Та останнім часом все більше захоплюється різноманітними поробками.
Як розказує сама Олена Павлівна, «все почалося з дитячих поробок для школи». Як гарна мати і рукодільниця, вона завжди намагалася допомогти дітям у їхніх творчих завданнях. Отримані дітьми відмінні оцінки та похвала учителів надихали її. Маючи вільну хвилинку, Олена береться за рукоділля.
Яких тільки поробок немає в її доробку!
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Поринаємо у творчість
Олена Павлівна захоплюється технікою декупажу. Ці прекрасні доробки прикрашають не тільки хату
господині, але и надають тепло і затишок робочому місцю, адже на її робочому столі коробки для картотек всі декупажовані. А ще вони є незабутніми подарунками друзям та колегам.
Ось таку ми маємо колежанку – і працівниця гарна, і маистриня чудова. Напередодні новорічних
свят Олена Павлівна знаиомить нас з тематичною колекцією «Свято наближається!»

Підготувала О. М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 11, 2021
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З Різдвом Христовим
та Новим Роком!

Шановні колеги та друзі!
Вітаємо вас з новорічними святами.
Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю,
домівки поповняться добром та радістю!
Нехай новий рік буде щедрим на визначні події
та добрі справи,
наповнить силами для нових звершень
та професійних досягнень.
Щастя, позитиву, добра вам та успіхів!

Наукова бібліотека
ВНМУ ім. М. І. Пирогова
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