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Бібліотеки – читачам

Виставкова зала
раритетних видань
Перлиною фонду бібліотеки ВДПУ
імені Михаила Коцюбинського є
фонд цінних і рідкісних книг, якии
нараховує 1510 примірників. У цьому році п’ятирічнии ювілеи святкує иого своєрідна візитна
картка − Виставкова зала раритетних видань, де
можна ознаиомитися з історією її Величності
Книги з прадавніх часів до сьогодення, від папірусів до сучасних електронних видань.
Основу фонду Виставкової зали складають раритетні видання бібліотеки: книжкові колекції
рідкісних і цінних видань (книги до 1917 р.); колекції викладачів університету; факсимільні і мініатюрні видання; унікальні дарунки авторів та
видавців; книги з автографами авторів; цінні видання з педагогіки та психології; видання краєзнавчого характеру тощо. Основним завданням
Виставкової зали є популяризація та вивчення
культурних цінностеи, що зберігаються у фондах
бібліотеки нашого вишу, розширення доступу до
книжкових колекціи. Просвітницька мета Виставкової зали – розкриття ролі книги в духовніи сфері людської цивілізації, збереження книжкових
пам’яток для наступних поколінь, сприяння науково-дослідніи роботі науковців університету в
галузі історії, літературознавства, краєзнавства і
ознаиомлення студентів, викладачів та гостеи
університету з унікальними виданнями бібліотеки.
До уваги відвідувачів запропоновано перегляд раритетних видань, які є наиціннішим багатством книгозбірні. Це подаровані бібліотеці
книги, які містять унікальні екслібриси, печатки,
автографи видавців та авторів; видання, що
представляють різні формати та зразки поліграфічного мистецтва; прижиттєві видання українських та зарубіжних класиків літератури:
М. Коцюбинського, І. Франка, П. Куліша, Й. Гете,
Г. Ібсена, М. Лермонтова; книга видатного чеського педагога, мислителя Яна Коменського
«Велика дидактика», італіиського педагога Марії
Бібліопростір. Вип. 8, 2019

Монтесорі «Дом ребенка», педагогічні твори В.
Стоюнина, К. Ушинського та ін.
Цінним подарунком з дарчим надписом є двотомне видання «Опыт истории Харьковского университета» (до 100-річного ювілею вишу). Автор –
професор Дмитро Іванович Багаліи, українськии
історик, філософ та громадськии діяч, ректор Харківського університету, неперевершении знавець
історії Слобожанщини, авторитетнии дослідник
історії Лівобережжя, Південної України, фахівець у
галузі архівної справи, історіографії та джерелознавства.
У музеї є цікаві експонати з колекції мініатюрних видань та малоформатних книг розміром
100х100 мм, зокрема, колекція «Мудрість народна» (прислів’я та приказки народів світу). Під
склом демонструється факсимільне видання
“Ізборника Святослава” 1073 року – сучасна копія
старовинного видання з чудовими кольоровими
ілюстраціями та обкладинкою. Історична література представлена у музеї книгами кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «Киевская старина», «Йстория украинского народа» А. Єфименка, «Архив юго-западнои России», «Очерки народнои жизни в Малороссии» та
ін.
Наистарішою книгою у фонді бібліотеки є Статут Великого князівства Литовського – переклад із
польської мови 1811 р. Документ двомовнии. Це
типова пам’ятка феодального права, яка забезпечувала правову охорону прав і привілеїв стану шляхти, особливо верхівки класу феодалів-магнатів, обмежувала права простих вільних людеи і закріплювала безправ’я людеи залежних і челяді невільної.
Так, мисливськии собака оцінювався в 2 рази дорожче за «мужика тяглового». Селяни, які прожили
на землі феодала понад 10 років, ставали кріпаками. Право спадщини належало синам, дочки могли
одержати не більше четвертини маина у вигляді
приданого.
Особливу увагу відвідувачів привертають книги-експонати, виставлені у відкритии доступ. Це
ювілеині книги: «Великая реформа» (до 50-річчя
відміни кріпосного права у Росіиськіи імперії) та
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«Отечественная
воина 1812 года» (до
100-річчя перемоги
у віині з Наполеоном). Видання цікаві
бездоганним оформленням з різьбленими краями сторінок,
дагеротипами історичних діячів того часу, захищених папіросним папером, а також фотографією
маєтку князів Грохольських (у сучасніи Вінниці –
територія обласного клінічного ендокринологічного диспансеру).
Перлина цінного та рідкісного фонду бібліотеки ВДПУ − “Енциклопедичнии словник Брокгауза
і Єфрона”. Він виишов у світ в Петербурзі у 18901907 рр. і складається з 82 основних і 4 додаткових
напівтомів.
Енциклопедія містить 121240 статеи, 7800 ілюстраціи і 235 карт з
усіх галузеи знань
кінця XIX – початку XX століття.

Над виданням співпрацювали видатні вчені
Д. І. Менделєєв, О. О. Ковалевськии, В. І. Вернадськии, А. М. Бекетов та ін. Подавали інформацію до словника и українські діячі І. Я. Франко,
М. Ф. Сумцов,
Д. О. Граве,
Д. І. Багаліи,
А. Ю. Кримськии, П. А. Тутковськии. За багатством довідкового матеріалу і науковим рівнем,
особливо з циклу фізико-математичних і природничих наук, словник посідав чільне місце серед
тогочасних енциклопедичних видань. Насичении
великим фактичним матеріалом, бібліографічними відомостями, він зберігає свою довідковонаукову цінність до теперішнього часу. Видання
сприяє відновленню перерваного зв’язку часів,
відродженню ідеї спадкоємності духовної культури сьогодення і минулого.
У фонді бібліотеки є 3 комплекти унікального
видання, якому в цьому році виповнюється 130
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років з часу видання. У Виставковіи залі раритетних видань до цієї дати створено композицію, де
увазі відвідувачів презентовано цікаві відомості
про історію створення словника та демонстрацію
окремих томів і статеи різнопланового характеру.
Кожен рік Виставкову залу відвідують гості з
Вінниці та інших областеи України, а також із зарубіжних країн. У цьому році проведено екскурсії для
делегації з Польського університету на чолі з професором-істориком, слухачів курсів підвищення
кваліфікації, колег-бібліотекарів з різних куточків
України, гостеи факультету математики, фізики,
комп’ютерних наук і технологіи, факультету історії, права і публічного управління.
Наприкінці травня до Виставкової зали завітали студенти з Китаю, які навчаються в нашому університеті. Під час екскурсії
вони довідалися про унікальні видання бібліотечних фондів нашого університету та
мали можливість доторкнутися до раритетних видань
бібліотеки. До відзначення
Року Китаю в Україні у Виставковіи залі було створено
тематичну виставку.

Активно відвідують музеи і наші студенти. У
жовтні цього року з раритетними виданнями знаиомилися студенти факультету філології і журналістики імені Михаила Стельмаха, студенти факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної.
Виставкова зала раритетних видань здіиснює
просвітницьку роботу різними формами і методами, зокрема, організацією різноманітних екскурсіи
та виставок. Працівники бібліотеки докладають
зусиль, щоб зберегти вітчизняні культурні цінності, підвищувати інтерес до книги як джерела знань
та феномену людської культури.
Підготувала І. Остапчук
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Бібліографічні перспективи

Цікаво про бібліографію
Ефективна діяльність НБ ДонНУ
здіиснювалася в напрямі якісного і
оперативного бібліотечно-інформаціиного обслуговування здобувачів освіти, професорсько-викладацького складу
та інших категоріи читачів. У рамках довідковобібліографічної діяльності науковою бібліотекою продовжувалася активна робота над:
наповненням бази даних електронного каталогу бібліотеки;
формуванням аналітичних анотованих бібліографічних покажчиків: «Сучасна вища школа:
виклики, реалії та перспективи (ІІ півріччя 2019
року)»; «Донецькии національнии університет
імені Василя Стуса в інформаціиному просторі
2019 року (ІІ півріччя)»;
підготовкою на замовлення факультетів університету рекомендаціиних списків літератури на
теми: «Захист прав на торговельні марки»,
«Поведінкова економіка», «Мовознавчии аспект
психолінгвістичних досліджень», «Захист ділової
репутації », «Комп’ютерна лінгвістика» та ін.;
бібліографічною реєстрацією наукової продукції університету.
З метою презентації інформаціиного потенціалу
бібліотеки,
для
студентівпершокурсників у
читальних залах
проведено
цикл
занять з інформаціиної культури
«Через читання –
до
інформації,
знань, духовності».
Корисним та цікавим для студентської молоді, балакаврів та магістрів став цикл бібліографічних уроків на тему: «Структура бібліографічного опису та вимоги до складання списків
використаної літератури».
Підготувала Т. І. Міщан
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Бібліотека навчає основам
інформаційної культури
Одним з основних напрямів діяльності науково-технічної бібліотеки
залишається формування інформаціиної культури користувачів. У новому навчальному році університетська бібліотека провела цикл занять
з «Основ інформаціиної культури» з
першокурсниками
університету.
На лекціях слухачі знаиомилися
зі структурою бібліотеки, її саитом – єдиною точкою доступу до
е-ресурсів і портфелю онлаин-послуг: віртуальної довідки, замовлення та доставки документів, визначення індексів УДК та
ін.
Першокурсники навчалися пошуку документів в
традиціиному та
електронному
(ЕК) каталогах. Побачили переваги ЕК, пошук в
якому можливии в режимі 7х24х365.
Студенти-дипломники під час чергових практичних занять в бібліотеці навчалися працювати
з бібліотечним довідково-бібліографічним
апаратом.
Вони
були запрошені до
роботи в читальному залі дипломного проєктування, де надається
необхідна інформаціина допомога.
Підготувала О. М. Цвілишена
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Бібліотека взаємодіє

Педагогічна практика
У системі професіиної підготовки маибутніх учителів важлива роль належить педагогічніи практиці. Вона є органічною частиною навчально-виховного процесу, забезпечуючи
поєднання теоретичної підготовки маибутніх учителів з їх практичною діяльністю у навчально-виховних закладах. Під час педагогічної практики студенти шляхом особистого
досвіду у школі оволодівають уміннями та навичками викладання свого предмета і виховання учнів,
навчаються самостіино і творчо застосовувати знання, здобуті у процесі навчання в педагогічному університеті. Діяльність студентів під час педагогічної практики є аналогом професіиної діяльності вчителя, вона відповідає змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах
школи, характеризується тим же розмаїттям відносин (з учнями, їхніми батьками, учителями, студентами) і функціи, що и діяльність учителя. Тому ця діяльність повинна базуватися на професіиних знаннях, спиратися на певнии теоретичнии фундамент.
Бібліотека ВДПУ активно допомагає студентам університету в проходженні педагогічної практики.
У 2019 році проведено 33 заходи щодо педагогічної
практики. Щоб полегшити студентам пошук джерел, бібліотекарі підбирають навчально-методичну літературу
та періодичні видання з конкретних дисциплін, де можна знаити сучасні рекомендації до проведення уроків в
школі, розробки кращих уроків, якими діляться освітяни з усієї України.
Методичні розробки уроків дають змогу студенту
використовувати набутии досвід роботи учителів та
створювати свої моделі, вносити свої корективи та творчі уміння у проведенні сучасного уроку з предметних
рубрик. Бібліотекарі на прохання викладачів, які відповідають за проведення педагогічної практики, готують
добірки літератури, з якими відвідують конференції з
педпрактики і детально інформують студентів про літературу з різних навчальних дисциплін та надають інформацію виховного спрямування.
Зазвичаи, ці добірки залишаються в читальніи залі, де студент може скористатися необхідною літературою або зробити її ксерокопію. Такии метод роботи з користувачами допомагає їм у вирішенні
проблеми економії часу та самостіиного аналізу навчально-методичних посібників. Студенти ІІІ-ІV курсів та магістранти залюбки користуються добірками для підготовки власних уроків та виховних заходів.
Підготувала Л. Мельнікова
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Теплі зустрічі та шановні гості
Позитивом, новими знаннями та гарним настроєм були сповнені професіині зустрічі в бібліотеці ВНМУ
ім. М. І. Пирогова. І це не дивно, адже
в цьому році університетську бібліотеку відвідували шановні і добрі друзі з різних куточків Вінниччини та України.
Бібліотека гостинно зустрічала викладачів та
студентів Тульчинського коледжу культури, які
навчаються за спеціальністю «Інформаціина, бібліотечна та архівна справа». Зустріч з бібліотечними фахівцями передбачала ознаиомлення
першокурсників зі специфікою сучасних напрямів роботи бібліотеки закладу вищої освіти, її
відділами, формами та методами роботи з читачами, використанням різноманітних електронних сервісів у роботі.

30 жовтня 2019 р. бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова приимала шанованих гостеи – колег з Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. Професіине товариство ознаиомилося з
діяльністю, простором та атмосферою бібліотеки
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Директор бібліотеки, Неліна Миколаївна Кравчук, провела цікаву та змістовну екскурсію, до якої долучилися працівники
відділів, розповідаючи про специфіку роботи бібліотеки закладу вищої освіти.

14 листопада 2019 р. бібліотека Вінницького
національного
медичного
університету
ім. М. І. Пирогова зустрічала колег з бібліотеки
Національного медичного університету імені
Бібліопростір. Вип. 8, 2019

О. О. Богомольця, які завітали з метою вивчення
досвіду роботи нашої бібліотеки. Директор бібліотеки провела екскурсію, познаиомивши гостеи з діяльністю кожного структурного підрозділу. В процесі розмови обговорили питання організації обслуговування, обліку фонду, створення
комфортних умов для користувачів тощо.
Колеги цікавились особливостями роботи нашої бібліотеки в галузі наукометрії. Працівники
інформаціино-бібліографічного відділу розповіли про роботу над коригуванням профілів університету та дослідників у наукометричних базах
Scopus, Web of Science, Google Scholar; поділилися
інформацією, яка представлена на саиті бібліотеки у розділі «Рекомендації науковцю»: інструкції
по роботі в Publons, Orcid, Scopus, Google Scholar
та іншими матеріалами на допомогу науководослідницькіи діяльності.
Приємно вразила колег значна науководослідна робота бібліотеки в галузі історикомедичного краєзнавства. Бібліотечні працівники
познаиомилися з напрацьованою роками методикою краєзнавчої роботи бібліотеки, зокрема, методами пошукової, науково-дослідницької роботи; з краєзнавчим проектом «Пам’ять університету» та иого напрямками.
Дізнавшись, що цьогоріч бібліотека отримала
перемогу в конкурсі «Бюджет міських ініціатив»
– видання книги «Вінниця – місто послідовників
М. І. Пирогова», забажали взяти участь у аналогічному конкурсі.

Дружніми, теплими та насиченими були зустрічі з гостями. Усім запам’ятались години навчань, професіиних розмов, запитань та
відповідеи. Впевнено можна сказати, що позитивні, повні вражень та нових знань професіині
зустрічі завжди мотивують та надихають на нові
ідеї.
Підготувала М. І. Мельник
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Бібліотека – майданчик
студентських активностей
Бібліотека університу є локацією
проведення студентських інженерних змагань EBEC Vinnytsia. Протягом тижня з 18 по 22 листопада вже втретє читальні зали НТБ стали маиданчиком для втілення маибутніми інженерами своїх креативних задумів.
Тут народжувалися нові ідеї, розроблялися
нові стратегії, які повинні забезпечувати ефективні та оптимальні рішення представлених
проблем, проектувалися пристрої, які б виконували поставлені завдання.

і перспективно. Це високии старт в доросле життя» постіино оновлюється та доповнюється інформаціиними джерелами з посиланнями на повні тексти.
Бібліотека налагодила тісні зв’язки з Подільським науково-технічним ліцеєм для обдарованої
молоді. Це була спільна ініціатива університетської бібліотеки та керівництва ліцею.
Ліцеїсти побували в університетськіи бібліотеці, де для них підготували цікаву та пізнавальну розповідь про наш університет та бібліотеку, а
також учні зареєструвалися як читачі Бібліотеки.
Є надія, що згодом стануть і студентами університету. Плануються спільні заходи і надалі.

В жовтні навчалися в нашіи бібліотеці маи бутні фахівці з інформаціиної, бібліотечної та архівної справи, нині студенти-четвертокурсники
ДонНУ. Студентам розповіли про університетську
бібліотеку, яка сьогодні є не лише місцем зібрання книг, але и мозковим осередком університету,
якии знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів ВНТУ. Показали як бібліотека сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців та здіиснює інформаціину підтримку освітньої, науково-дослідної, просвітницької діяльності університету на основі поєднання традиціиних
та новітніх інформаціино-бібліотечних технологіи.

Тиждень швейцарського кіно
В жовтні Бібліотека запросила всіх бажаючих,
насамперед
університетську
молодь,
на
«Тиждень швеицарського кіно», якии організувала завдяки посольству Швеицарії в Україні, компанії Arthouse Traffic та Українськіи бібліотечніи
асоціації. В рамках Фестивалю відбувся показ
наиактуальніших швеицарських художніх фільмів останніх років – фільмів-номінантів Канського кінофестивалю та кінофестивалю в Локарно,
таких, що змушують задуматись над багатьма
проблемами людства: соціальними, психологічними, екологічними.

Профорієнтаційна робота
Бібліотека університету не залишається осторонь профорієнтаціиної роботи. Рубрика бібліотечного саиту «Маибутньому студенту (обери
свою професію): студент ВНТУ – це престижно
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Бібліотека в житті університету
У вересні Бібліотека прииняла безпосередню участь у проведенні урочистостеи з нагоди відкриття на головному навчальному корпусі ВНТУ барельєфу екс-ректору Івану Васильовичу Кузьміну.
Директор науково-технічної бібліотеки ВНТУ Тетяна Притуляк згадала про поетичнии талант видатного ректора: «Іван Васильович називав бібліотеку храмом знань. Саме в Бібліотеці відбулася
остання публічна зустріч Івана Васильовича зі студентством та колективом університету». Працівники НТБ створили ролик-відеосупровід заходу, а також читали вірші цієї великої людини.

«ВНТУ & НТБ – ОСВІТА, НАУКА, УСПІХ» - саме під цим гаслом цьогоріч Бібліотека долучилася до
святкування Дня університету. Таку назву носила також книжкова інсталяція, створена креативними
бібліотекарями.

Присутні на святі зацікавилися жартівливою книжковою виставкою «Книга наи, наи, наи…». На ніи
були представлені книги: «наиміцніша», «наистильніша», «наипохмуріша», «наидуховніша» та ін. Всі
видання викликали значнии інтерес студентської молоді.
В листопаді Бібліотека долучилася до святкування Днів факультетів – ФІРЕН та ФБТЕГП, організувавши виставки наукових публікаціи вчених факультетів та підготувавши презентацію-відеоряд з
історії.

Підготувала О. М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова – переможець конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив»
Сучасні бібліотеки України активно працюють в напрямку проєктної діяльності. Участь в
такого роду ініціативах фактично є простором нових можливостеи для бібліотек. Такии
вид діяльності сприяє появі цікавих та важливих ідеи, нових та актуальних бібліотечноінформаціиних продуктів та ресурсів.
У травні 2019 р. бібліотека ВНМУ вперше подала на розгляд Експертної групи свіи проєкт «Вінниця
– місто послідовників М. І. Пирогова». Загалом, до голосування було допущено 36 проєктів: 28 великих
та 8 малих, з яких мешканці Вінниці обирали наикращі.
6 листопада відбулося засідання координаціиної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив
Вінницької міської ОТГ», під час якого стали відомі переможці, серед яких і бібліотека ВНМУ
ім. М. І. Пирогова.
Виборювати перемогу було не надто просто. 3 липня під час ярмарку проєктів Вінницької міської
ради, якии відбувся у хабі «Місто змістів» бібліотека презентувала проєкт представникам виконавчих
органів міської ради та відстояла право проєкту на участь у конкурсі. Чимало запитань було поставлено до автора проєкту щодо иого доцільності, відповідності стратегічним пріоритетам і цілям
розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади; затребуваності проєкту цільовою
аудиторією, переваг та реалізації в разі перемоги. Проєкт було схвалено та допущено на загальноміське голосування.
Наступним етапом роботи було рекламування, поширення інформації про проєкт «Вінниця – місто
послідовників М. І. Пирогова» – видання книги про видатних лікарів, чиє життя та діяльність пов’язані
з містом.

На офіціиніи сторінці бібліотеки в мережі Facebook оновлювався контент з інформування про
проєкт та цікавою інформацією, якою будуть наповнені сторінки книги. Таким чином, онлаин користувачі мали можливість отримати частину цікавої, достовірної и актуальної інформації про видатних
діячів медицини Вінниці та розширити власні знання з історії медицини краю.
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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На саиті міської Ради всі бажаючі вінничани могли познаиомитися зі сторінками маибутнього видання; для обговорення громадськістю в соціальних мережах Facebook та Instagram були підготовлені
біобібліографічні матеріали про видатних лікарів, зокрема, про науковців ВНМУ ім. М. І. Пирогова, які
ввіидуть до маибутньої книги.
Голосування за проєкти відбувалося з 1 по 15 жовтня 2019 р. За проєкт «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» вінничани віддали 665 голосів (офлаин – 571 голосів, онлаин – 94 голоси).
Видання книги «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» стане своєрідною культурною візитівкою міста в галузі медицини та туризму, сприятиме інтелектуальному розвитку вінничан, розширенню їх знань про відомих лікарів, які зробили вагомии внесок в розвиток медицини України і світу
та возвеличили професію лікаря.
Реалізація проєктів бібліотечної спільноти не лише корисна и важлива для громади та користувачів, а и ефективно сприяє підвищенню іміджу бібліотеки в суспільстві.

Підготувала О. А. Юрчишина
Інформаційно-освітній проект «Науку творять обрані»
Основною метою проєкту є популяризація наукових надбань вчених університету, висвітлення їхньої ролі в розвитку науки краю, держави та світу, їхнє достоине місце в
світовіи науковіи еліті.
В рамках проєкту «Науку творять обрані» університетська бібліотека підготувала віртуальну виставку «Штрихи до портрета вченого.
Леонтьєв Василь Олександрович (до 70-річчя від дня народження)» з
нагоди ювілею науковця.
Бібліотека щомісяця інформує про нові видання викладачів ВНТУ,
якими поповнились бібліотечні фонди.
Розділ даного проєкту «ВНТУ у ВІКІПЕДІІ», якии покликании представляти науковии потенціал університету в віртуальному інформаціиному середовищі вільної інтернет-енциклопедії, поповнився сторінками вчених університету - професорів, докторів технічних наук
О. В. Бісікала, Р. Д. Ісковича-Лотоцького, В. С. Осадчука.

Підготувала О. М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Демонстраційна зала в бібліотеці
Вінницького національного аграрного університету
До 37-річчя Вінницького національного аграрного університету за ініціативи та сприяння
Президента університету Григорія Калетніка було відкрито демонстраціину залу наукових
досягнень науково-педагогічних та педагогічних працівників ВНАУ та Консорціуму, яка є
структурним підрозділом бібліотеки.
Тут представлені підручники, навчальні посібники, монографії, публікації в українських та іноземних виданнях, індексованих в Scopus та Web of Science. Для пошуку інформації облаштовано автоматизовані робочі місця, що надають можливість оперативно знаити та роздрукувати потрібнии матеріал.

Калетнік Г. М. (Президент ВНАУ), Лутковська С. М. (директор бібліотеки), Гончарук І. В. (проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності), представники TISK

Колесник Т. В. (заст. декана ф-ту менеджменту та
права), Калетнік Г. М. (Президент ВНАУ),
Лутковська С. М. (директор бібліотеки)

Щербатюк Л. С. (зав. відділу комплектування та обробки літератури),
Колесник Т. В. (заст. декана ф-ту менеджменту та права),
Калетнік Г. М. (Президент ВНАУ), Лутковська С. М. (директор бібліотеки),
Пришляк В. М. (доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу)

Підготувала Н. А. Непорочна
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Відкритий простір до наукових знань
Бібліотеки провідних університетів світу потужно розвиваються як сучасні інтелектуальні центри. В свою чергу бібліотеки закладів вищої освіти м. Вінниці також орієнтуються
на світові тенденції та кращі професіині практики, впроваджуючи та вдосконалюючи наукову та освітню діяльність, яка відповідає потребам науковців та студентів.
В жовтні-листопаді в бібліотеці ВНТУ відбулися Дні дипломника та Дні аспіранта. Розглядались питання доброчесності у вищіи освіті, академічного письма як її складової та просвітницької ролі бібліотеки у формуванні культури академічної доброчесності серед університетської спільноти. Учасники заходів мали змогу ознаиомитися з документами виставок «Оpen Аccess: культура публікації, доступу та захисту наукової інформації», «Академічна доброчесність та університет» и «Фахові періодичні видання».
Низку заходів для наукової спільноти університету було організовано в рамках проведення Міжнародного Тижня Відкритого Доступу, якии увесь світ традиціино відзначає в останніи тиждень жовтня
(цьогоріч 21-27 жовтня). Бібліотека долучилася до цієї події, організувавши лекції -презентації на тему
Відкритого доступу до науки, консультації науковцям, тренінги із самоархівування та швидкої публікації праць в репозитарії та ін. У ці дні Бібліотека також приєдналась до Всеукраїнського флешмобу Open
Access week in Ukraine, закликаючи наукову спільноту приєднатися до Руху Відкритого Доступу і Зробити Доступ до Знань Вільним.
Створюючи відеоролик на підтримку Руху Відкритого Доступу, бібліотека ВНТУ представила власне
розуміння відкритості знань, звернула увагу на важливі аспекти відкритого доступу. З 2015 р. бібліотека долучається до ініціатив вільного доступу до науки. Власним прикладом спонукаючи до розвитку відкритої науки, адже працівники бібліотеки мають профілі в Open Access Ukraine. Також у відеороботі презентовано діяльність сектору підтримки наукових досліджень університету та інституціиного репозитарію. Представлено роботу в напрямку популяризації наукових надбань вчених університету в відкритому доступі. Долучившись до флешмобу, бібліотека ВНТУ закликала усіх небаидужих спільними зусиллями забезпечити рівні умови доступу до знань.

Бібліотека надає онлаин доступ до вітчизняних і світових наукових та освітніх ресурсів, проводить
інформаціино-аналітичнии моніторинг і бібліометричнии аналіз публікаціиної активності викладачів
ВНТУ. Крім доступу до БД Web of Science та Scopus, науковці університету в жовтні-грудні мали можливість користуватися контентом БД EBSCOhost та Statista, доступ до яких університет отримав як учасник
проєкту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» (ELibUkr). У
вересні-грудні Бібліотека організовувала в Електронному читальному залі колективні перегляди інформаціино-освітніх вебінарів. Зокрема, у вересні запрошували взяти участь у вебінарі, присвяченому методологічним особивостям реитингу U-Multirank, а в жовтні-листопаді – у серії вебінарів про можливості
платформи Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності.

Підготувала О. М. Цвілишена
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Гортаючи сторінки історії...
Краєзнавча робота є однією з провідних напрямків діяльності
сучасних бібліотек. Формування краєзнавчого фонду та систематизація краєзнавчих знань стає основою цікавих проектів,
що популяризують історію краю. Зберігаючи пам’ять про відомих людей, які працювали в різних сферах, розвивали славний
подільський край, бібліотекарі долучаються до відновлення
історичної пам’яті громади та її національної свідомості.
Краєзнавчі Інтернет-проєкти
бібліотеки Вінницького
педуніверситету
Краєзнавчии напрямок – один з пріоритетів просвітницької діяльності
бібліотеки. Особлива увага приділяється формуванню та наданню зручного доступу до краєзнавчого Інтернет-контенту бібліотеки.
Зокрема, «Карта саиту бібліотеки» включає розділ «Краєзнавчі ресурси», якии групує посилання
на всі краєзнавчі вебресурси бібліотеки, незалежно
від місця їх розміщення в мережі Інтернет.

В архіві представлено понад 1600 бібліографічних джерел, в тому числі – понад 55 джерел на базі
Інституціиного репозитарію (маиже 500 звернень
в 2019 р.)
В довіднику представлено понад 280 біографіи,
маиже 200 – з фото або ілюстраціями (понад 1400
звернень в 2019 р.)
Бібліотека формує та щомісячно оновлює краєзнавчии інформаціино-бібліографічнии ресурс
«Вінниччина в БД ЕК бібліотеки». Інформація
ресурсу поділяється на три розділи: «Вінницька
область», «Вінниця», «Поділля: освіта, наука, культура» .

На саиті бібліотеки діє ряд краєзнавчих проєктів. Всі проєкти оформлено в одному стилі. Детальніше зупинимось на кожному з них.
Краєзнавчии вебпроєкт «Персоналії, життя
яких пов’язано з Поділлям: міні-довідник» формується на основі інформаціино-біографічної БД
«Індивідуальні автори» та включає короткі біографічні дані про персоналії, життя яких пов’язано
з нашим краєм. Окремі біографії доповнено матеріалами мережі Інтернет. Біографії впорядковано в
абетковому порядку .

Ще
один
пріоритетнии
вебпроєкт
–
«Вінниччина в Інтернеті». Колекція налічує понад
320 посилань. Лінки проєкту поєднано в тематичні
розділи, доступ до яких відбувається з навігаціиної
панелі. Колекція постіино наповнюється та оновлюється. Зокрема, в 2019 році перевірено на коректність відкриття більше 160 посилань. Протягом року до ресурсу відбулося понад 150 звернень.
На блозі бібліотеки, в розділі книжкового клубу
«Авторгаф» регулярно надається інформація про
зустрічі з відомими особистостями Поділля. З
останніх публікаціи уснии журнал «Стежками віини» розповідає про зустріч з Кириченком Андрієм,
поетом-фронтовиком, учасником віини на Сході.
Сюжет «Зустрічаємо Масляну з поетичним словом
про весну та кохання» знаиомить з творчістю подільського поета, викладача ВДПУ імені Михаила
Коцюбинського Віктора Крупки.
Сторінка блогу «Творчии клуб «Креативне рукоділля» презентує вироби маистринь бібліотеки.
Підготувала С. Г. Наугольних
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Гортаючи сторінки історії...
Краєзнавчий проект
«Вінниччина: історія,
сьогодення, майбутнє»
Краєзнавчии напрямок в роботі університетських бібліотек характеризується появою нових, цікавих та
цільових краєзнавчих проєктів та програм. Завдяки дослідницьким пошукам відкриваються
маловідомі сторінки історії, що набувають нового значення та змісту. На цьому шляху бібліотеки професіино сконцентровують наявні ресурси
та творчі можливості своїх колективів задля виконання основних професіиних завдань та функціи. Саме тому бібліотека ВНТУ продовжує роботу над розкриттям історії нашої малої батьківщини задля популяризації знань про видатних
земляків, виховання патріотизму, національної
самосвідомості, поваги до історичної пам’яті та
національної культурної спадщини нашого народу.
Підпроєкт «Ім'ям своїм прославили Україну»,
що ведеться в рамках проєкту «Вінниччина: історія, сьогодення, маибутнє», поповнився двома
презентаціями: «Кость Широцькии – маловідомии подільськии геніи» - розповідь про призабутого вченого, уродженця Поділля, палкого
патріота України, якии і досі залишається невідомим для широкого загалу та «Микола Оводов
– легендарнии мер-реформатор Вінниці»,
презентаціинии
матеріал
створении
до
155-річчя від дня народження відомого вінничанина Миколи Оводова, людини, що перетворила
Вінницю у європеиське місто.
4

Про земляка-вінничанина Матвія Бронштеина ишлося на науковіи годині «Розстріляна молодість: життя, смерть і квантова теорія гравітації». Присутні дізналися про коротке, але насичене життя нашого земляка, иого величезнии внесок в науку та трагічну передчасну загибель.
Розповідь ведучих Ганни Суровенко та Людмили
Андронік супроводжувалась слаид-шоу з фотографіями про життя М. Бронштеина. Доповнили
Бібліопростір. Вип. 8 2019

розповідь кадри з фільму «Матвіи Бронштеин і
Лідія Чуковська. Більше, ніж любов».

Краєзнавчии підпроєкт «Вінниччина: Terra
incognita» поповнився цікавою презентацією
«Архітектурні візерунки маловідомих палаців.
Казковии замок для доньки адмірала та палац
для Музи Шопена». Краєзнавча розповідь про не
зовсім звичаину сільську школу, про школупалац, розташовану в чудовіи місцині, в якіи вже
не одне покоління навчається шкільна молодь
села Митки Барського раиону. А скільки цікавих
історичних імен та доль постають перед дослідниками в історичних розвідках. Гортаючи сторінки проєкту, користувачі дізнаються про панну
Дельфіну Потоцьку – особистість, з чарівною вродою, розумом та артистичними здібностями, її
талантами захоплювались відомі поети, музиканти та художники. Музою Дельфіна Потоцька стала для геніального музиканта, національного героя Польщі Фредеріка Шопена та видатного
французького художника Поля Делароша.
До кожної презентації представлено бібліографічнии опис використаних джерел, за допомогою яких можна більш глибоко познаиомитися з
темою проєкту.

Підготувала О. М. Цвілишена
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Місце зустрічі – Бібліотека

Андріївські вечорниці
в бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ
Україна славиться своїми традиціиними святами та обрядами. Андріївські вечорниці
– одна з наицікавіших українських традиціи, що крізь віки діишли до нашого часу.
Вони є продовженням молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукали собі пару для
маибутнього подружнього життя.
З метою відтворення традиціи українського народу, популяризації народознавчої літератури, працівники бібліотеки ВТЕІ спільно зі студентами організували справжні українські вечорниці. Ніби розсунулися рамки часу і присутні поринули в старі добрі часи...
Чарівну атмосферу свята створили бібліотекарі, відтворивши в читальніи залі затишнии колорит
української світлиці, прикрашеніи подільськими килимами и українськими рушниками, яскраво розмальованою піччю та мисником з різноманіттям предметів українського побуту. Учасники вечорниць
були одягнені в українські вишиванки, що додавало особливого колориту святу. Та и все інше було як
годиться: і дівчата з парубками, і ворожіння, і вареники, і калита, і вишивання-плетіння, і щедрі пригощання.

Бібліопростір. Вип. 8, 2019

16

Місце зустрічі – Бібліотека
З давніх-давен у ніч на Андрія дівчата
ворожать, бо вірять, що святкова ніч допоможе їм пізнати свою долю, адже «На
Андрія робиться дівчатам надія», а хлопці намагаються дістати запашну, круглу,
мов сонце калиту. Серед юнаків обирають пана Калитинського – вартового калити, а пани Коцюбинські намагаються
відкусити калиту, промовляючи: «Іду,
їду Калиту кусати!», яка була підвішена
на палиці.
Учасники вечорниць своїм яскравим
діиством порадували гостеи дотепністю,
гумором та щедрістю українського народу, красою иого традиціи і обрядів, передали студентам частинку духовного
скарбу української держави.
Багато хто із студентів вперше був присутніи на такому святі. І навіть не уявляли, що на них чекає.
Втім, дуже швидко присутні поринули у діиство. Усі із задоволенням брали участь у ворожінні, веселих
жартах та забавах. Гарнии настріи, неповторна атмосфера, частування смачними варениками, пиріжками та запашною калитою – усе це об’єднало присутніх в єдину родину.
Андріївські вечорниці надовго запам’ятаються учасникам та гостям свята, бо міцнии наш рід, жива
у ньому пам`ять про минуле. Тож бережімо цю прекрасну, невичерпну скарбницю – у ніи розум, кмітливість, гумор, надія. Хаи завжди живим вогником світяться обереги пам`яті!

Підготувала Л. А. Ровінська
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Місце зустрічі – Бібліотека
Студенти-медики відзначили Хелловін
Напередодні ночі Хелловіну, 31 жовтня, учасники студії «Вежа» влаштували яскраве костюмоване «гарбузове» паті у наикращих традиціях цього свята. Захід відбувся у коворкінгцентрі бібліотеки ВНМУ. Студенти-медики використали чудову нагоду розважитися, зробили акцент на переодяганні та веселощах, а не на містичності свята. В рамках вечірки
учасники та гості перевтілилися у наивідоміших персонажів кінематографу та мультиплікації жанрів
хорор і містики. «Страшнии» дрес-код був обов’язковою перепусткою до залу. Винятків не робили нікому, навіть викладачам. Тому Неля Володимирівна Кривецька, асистент кафедри очних хвороб,
попросила намалювати на щоці ієрогліф Амон-Ра у вигляді ока. Грим допомагали зробити один одному самі учасники. Настя Морква, студентка четвертого курсу медичного факультету, на один вечір перетворилася на художника-гримера, хоча сама приишла вже в образі звабливої вампірші. На створення
деяких власних образів студенти витратили понад годину. Відьмочки, вампіри, зомбі, Мертва наречена, Джокер, маски клоуна Пенніваиза блукали між стелажами книг.
Програма вечірки була насичена: спочатку відбувся перегляд відомого мультиплікаціиного фільму
«Timothy Burton Corpse Bride» мовою оригіналу. Наступним був міні-концерт авторської пісні Юрія
Штіна (студент 5 курсу медичного ф-ту) та Євгена Демченка (студент 3 курсу мед. ф-ту) з групи
«ParaDoks». Хлопці вразили присутніх глибоким філософським змістом своїх текстів: «…За тебе ніхто
не зверне гори, лиш пастку змаиструють, яку ти сам замовиш...»
Продовжив паті невеликии фуршет з гарбузовими чіпсами и традиціиним «пуншем Дракули»,
основною для якого були червоні соки, кориця, імбир, гвоздика та яблука. І, нарешті, фотосесія – загалом понад 700 фото на всіх гаджетах та деваисах.
Звичаино, переможці – «криваві наречені» Дмитро Воронии (студент 2 мед. факультету) та Олена
Мацишина (студентка 2 курсу пед. факультету) отримали обіцяні солодощі за наикращии грим та костюми!
Коли бачиш ці палаючі фантазією очі і захоплення на обличчях наших студентів, розумієш наскільки креативна, весела та талановита молодь навчається в нашому університеті.
Інколи варто провести вечір у бібліотеці не тривіально! Чи не так?!

Підготувала І. В. Гулик
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Вечорниці в університетській світлиці
Творча студія «Вежа», що діє на базі бібліотеки ВНМУ та народнии театр-студія ВНМУ «Сьоме небо»
спільно з учасниками старшої групи театру-студії «ПТАХА» провели 19 грудня зимові вечорниці. Мета
заходу – виховання молоді в дусі українських традиціи.
Свято Андрія, Варвари, Миколая – наиочікуваніші та наивеселіші з-поміж наибільших зимових свят.
Саме напередодні, за українським звичаєм, збиралася сільська молодь. В одніи з хат у поважної господині, на так званих «великих» вечорницях, влаштовували забави – гадання, танці, співи… «Вежівці» намагалися показати, як саме вони проходили. На заході знаишлося місце сценкам, рольовим іграм, жартам, національному фольклору. Це було свято народної мудрості та свято української народної пісні,
бо які ж вечорниці без неї – милої, веселої, дорогої нам з дитинства!? Народні повір’я, жартівливі ворожіння, запальна полька – все дарувало радість. Панував неповторнии дух жартів – парубки «шкодами»
вихвалялися, а дівчата насолоджувалися магією вишивання та із задоволенням пригощали смачненькими
варениками, які учасникам та гостям стали до смаку. Логічним продовженням свята стала вистава «Ніч
перед Різдвом» за мотивами повісті Миколи Гоголя, поставлена студією «Сьоме небо». З дитинства
знаиома новорічна історія набула зовсім нових забарвлень, зазвучала по-новому і глядачі полинули у
світ різдвяних пригод! Присутні від душі сміялися з комічних ситуаціи, у які потрапили Дяк, Чорт, Солоха. Вакула і Оксана зіишлися у кумедніи боротьбі за своє кохання! Постановка комедії, яку створила
керівник театру Марина Ревенко, дає прямии посил задуматися, що не такии страшнии чорт, як иого
малюють. А феєрія образів та перевтілень створила справжню гоголівську святкову атмосферу та подарувала заряд позитиву на цілии рік!
Вечір у день Святого Миколая, проведении у бібліотеці, дав можливість забути про всі домашні
клопоти і перенестись у часі, де існують жарти, спів, атмосфера свята і дух української автентичності.

Підготувала І. В. Гулик
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Бібліотека – простір знань
та яскравих вражень
З метою популяризації діяльності та
спектру інформаціиних послуг бібліотеки упродовж ІІ півріччя структурними підрозділами наукової бібліотеки
ДонНУ проводилась змістовна робота щодо організації та проведення масових тематичних заходів, наочної презентації книжкових фондів з нагоди відзначення визначних подіи, свят та дат у
житті українського суспільства.
До Дня захисника України та Дня козацької
слави відбулися студентські читання, під час
яких студенти філологічного факультету провели флешмоб вшанування пам’яті Героїв АТО
«Герої не вмирають», читали як власні, так і загальновідомі поезії про історичних і сучасних воїнів-патріотів та ознаиомилися із науковими дослідженнями, історичними та художніми творами,
що розкривають життя героїв України.

До річниці визволення території України від
нацистських загарбників у читальніи залі №2
відбувся вечір історичної пам’яті «Маловідомі
сторінки Другої світової віини». Присутні
заслухали М. Г. Домненка, вченого пошуковцядослідника невідомих або ж маловідомих сторінок
Другої світової віини, якии розповів цікаву історію
боиового екіпажу розвідників «Невідомии політ 27
липня 1941 року».

З нагоди Дня української писемності та мови
було проведено:
тематичнии захід «Мовне розмаїття говорів
української мови», під час якого студенти 2 курсу
спеціалізації «Українська мова та література»
заслухали бесіду про історію та розвиток рідної
мови, її багатство, милозвучність та красу,
важливу місію мови в процесі об’єднання
громадянського суспільства та ознаиомились із
наявними у фондах друкованими виданнями про
значення української мови для держави;

Цікавии та пізнавальнии захід відбувся для
старост груп філологічного факультету, а саме,
психологічнии семінар з етики, під час якого було
розглянуто тему викликів сучасного освітнього
процесу, статусу старост у ньому, створення командного духу в студентських групах, альтернативні
медіа-ресурси
в
комунікаціиноінформаціиному просторі та презентовано друковані видання з галузі психології.
науково-мовнии

лабіринт «Українська мова:
історичні аспекти», під час якого студенти 2 та 4
курсів філологічного факультету ознаиомились із
явищем низового бароко в українськіи літературі
(ХVІІ-XVIII ст.), взяли участь у флешмобі
студентсько-волонтерського руху «За чистоту
рідної мови» та ознаиомилися із науковими
виданнями з даної теми;
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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 свято рідної мови «Мовленнєва діяльність як

складник розвитку особистості». Студенти 3 курсу спеціальності «Українська мова та література»
філологічного факультету заслухали розповідь
про вагу рідного слова и особисту відповідальність за нього кожного українця перед минулим,
сьогоденням і маибутнім, взяли активну участь у
риторичному ток-шоу «Говорять студенти» та
ознаиомились із новими надходженнями літератури з питань мовознавства.

Запам’ятався студентам цікавою та пізнавальною
інформацією круглии стіл, проведении спільно з
кафедрою психології «Божевільні, які змінили
світ». Участь в заході взяли студенти філологічного, історичного та економічного факультетів
університету. Студенти виступали зі своїми тематичними дослідженнями та презентаціями з питань психотерапії, психосоматики, проблем психічного здоров’я та реабілітації постраждалих під
час віиськових та надзвичаиних ситуаціи. До уваги учасників заходу було презентовано виставку
спеціальних наукових періодичних видань.
Бібліопростір. Вип. 8, 2019

Особливі душевні та сердечні емоції відчули
учасники круглого столу «Нескорені долею» до
Міжнародного дня людеи з інвалідністю. Захід мав
на меті довести до загалу студентської аудиторії
усвідомлення життєвих проблем людеи з
інвалідністю, утвердження у суспільстві засад
толерантності та активної соціальної дії,
спрямованої на підтримку людеи з обмеженими
можливостями.
У
заході
взяли
участь
Ю. Антонішена, представник громадської організації «Вінниця Даун Синдром» та К. Решетник,
психолог обласного центру соціальної реабілітації
дітеи-інвалідів «Промінь». Під час заходу відбулось відкриття тематичної фотовиставки «Я хочу!
Я мрію! Я буду!».

З нагоди відзначення знаменних дат суспільнополітичного, наукового та культурно-мистецького
життя України і світу в читальних залах бібліотеки
ДонНУ імені Василя Стуса було презентовано низку
тематичних
книжково-ілюстративних
виставок,
переглядів літератури, зокрема: «Постать Василя
Стуса над плином часу…» (постійнодіюча); «Співець
душі народної…» (віртуальна, до річниці від дня
народження І. Нечуя-Левицького); «Підкоряємо
висоти знань!»; «Для Вас, студенти!»; «Важливе
покликання – давати освіту!» (до Дня працівників
освіти); «Український фольклор»; «Мовленнєва
діяльність як складник розвитку особистості»;
«Гідний студент
– майбутнє
країни» (до
Міжнародного дня студента) «Голодомор: немає
забуття» (до річниці вшанування жертв голодоморів)
та презентації нових надходжень літератури з нагоди
Дня маркетолога, Міжнародного дня грамотності,
Міжнародного дня бухгалтера, Дня програміста та ін.
Підготувала Т. І. Міщан
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Герої вічно житимуть
в народній пам`яті
До Дня гідності та свободи, якии
відзначається щорічно 21 листопада, в книгозбірні ВДПУ імені Михаила Коцюбинського в рамках бібліотечного хабу відбувся уснии журнал. На захід були запрошені: Кроиц Вільгельм Андронович – учасник
Маидану та АТО(ООС), Добровольська Надія Миколаївна, яка працює реанімаціиною медичною
сестрою та є учасницею АТО 2014–2015 рр. і Кірілова Валентина Станіславівна, координатор громадської організації «Автомаидан Вінниччина».
Студенти факультету історії, права і публічного управління та бібліотекарі вражено слухали
людеи, які боролися за честь та гідність України.
Ми із вами добре пам`ятаємо про події, які відбувалися на Маидані в столиці України з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року. Це був важкии
іспит для України, коли українськии народ вже в
сучаснии період новітньої історії боротьби за
утвердження української державності, продемонстрував свою європеиськість, гідність і
прагнення до свободи.
Кроиц Вільгельм Андронович розповів, що в
першу чергу Маидан став випробовуванням на
цінність особистості людини, виміром людськості та гідності, розповів про події тих днів, все
що переніс та пережив особисто, коли почались
масові криваві зіткнення зі значними людськими
жертвами.
Далі, тендітна та ніжна медсестра реанімаціиного відділення лікарні ім. М. Пирогова, Добровольська Надія Миколаївна розказала, що її спонукало піти добровольцем в АТО. Зібравшись туди на три місяці, вона затрималась на передовіи
на рік і три місяці. Батьки навіть не здогадувались, де знаходиться їхня донька, адже вони жили
в іншому місті, а доня їх не хотіла засмучувати розповіддю про своє місцезнаходження і ті умови, в
яких вона перебувала, рятуючи життя молодих бійців. Для присутніх – це приклад того, скільки в молодій двадцятирічній дівчині може бути сили волі
та патріотичного духу.
Координатор
громадської
організації
«Автомайдан Вінниччина» Кірілова Валентина

Станіславівна активно долучається до всіх благодійних заходів, щоб допомогти нужденним та знедоленим. Розповіла слухачам, як «автомайданівці» допомагали харчами бастуючим у Києві на Майдані, також відправляли теплий одяг та рукавиці. В перші
роки АТО небайдужі люди допомагали українській
армії і продуктами, і одягом, і теплими ковдрами, і
просто приємними
листами з найкращими побажаннями
повернутися додому живими та неушкодженими. Це
підіймало патріотичний дух наших
бійців, вони відчували себе потрібними Україні та українському народу.
На завершення
усного журналу перед присутніми із
піснею
«Розпрягайте, хлопці, коні» виступила Стратійчук
Олександра – учениця 4 класу Зарванецької ЗОШ III ст., учасниця дитячого вокального ансамблю
«Промінь».
Кірілова Валентина та Стратійчук Валентина,
учасниці вокального ансамблю «Вербиченька», лауреати II премії Львівського міжнародного фестивалю народної творчості, заспівали пісню «Моя Україна».
Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у
небеса, але вони вічно житимуть в народній пам`яті,
бо «Герої не вмирають!». Цей захід допомагає підвищити у студентів дух патріотизму, національної гордості, любові до України.

Підготувала О. П’ятак
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Виставки, масові заходи
18 листопада в університетськіи бібліотеці відбулося чергове засідання літературної вітальні «Студентська муза», приурочене Всесвітньому
дню студента. Гостями нашого заходу були студенти всіх часів і поколінь – викладачі
і співробітники ВНТУ, теперішні студенти. Зустріч студентів проишла у дружніи та щиріи атмосфері за філіжанкою чаю з коржиками.
Зацікавила присутніх виставка досягнень наших студентів «Вступаи до ВНТУ – приєднуися до
команди переможців», а також фотозона «Люди,
що змінили світ, теж були студентами», де охочі
фотографувалися на згадку.

Важливою складовою роботи була виставкова
діяльність. В підрозділах бібліотеки оформлялись книжково-ілюстративні виставки до ювілеїв
письменників, важливих дат і подіи як в Україні,
так і в світі: «Віват, ювіляри!» (про видатних діячів-ювілярів художнього слова та їх творчість),
«…Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть» (до
250-річчя від дня народження Івана Котляревського), «Зачаровании красою людською» (до 155річчя М. Коцюбинського),
«В одніи особі образ України» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого) та ін. На допомогу
навчальному процесу розгорталися виставки документів на теми:
«Інформаціині технології в науці та освіті»,
«Екологія та охорона
навколишнього середовища» та ін.

До відзначення Року Китаю в Україні на саиті
бібліотеки
представлено
віртуальну
бесіду «Китаи – Піднебесна, що вражає».

Директор бібліотеки
Тетяна Притуляк була
присутня на презентації
книги про людські чесноти и пороки Блаженнішого Любомира Гузара,
яку він написав наприкінці свого життя. Цю
книгу було придбано для
читачів нашої книгозбірні з автографом упорядника видання Оксани
Климончук.
Вже традиціино до
Дня української писемності та мови Бібліотека з кафедрою мовознавства є співорганізаторами акції - флешмобу по написанню радіодиктанту національної єдності,
якии проходить у стінах Бібліотеки і об’єднує як
студентів, так і викладачів та інших працівників
університету.

Підготувала О. М. Цвілишена
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Сторінка методиста
Сучасний інтенсивний розвиток суспільства та технологій ставить
перед бібліотечною спільнотою нові виклики та актуальні цілі. Що
ж потрібно зробити, щоб швидко активізуватися в напрямку вирішення важливих задач? Так, звісно, співпрацювати та налагоджувати комунікаційнійні зв’язки.

Спільна ціль – професійний
розвиток
Саме з цією метою здіиснює свою
діяльність МО бібліотек ЗВО м. Вінниці. Ефективно співпрацюючи, потужна бібліотечна команда не лише розвиває професіині вміння та знання, які відповідають сучасним
трендам та вимогам, а також комунікує з представниками різних професіи, чии досвід та знання
обов’язково стануть в нагоді бібліотечному фахівцю в професіиніи діяльності.
Завжди приємними, важливими і цікавими є
зустрічі та співпраця з представниками бібліотечної галузі з різних куточків України.
6 вересня 2019 року на базі бібліотеки ВНМУ
ім. М. І. Пирогова відбувся круглии стіл
«Унікальність та специфіка практик університетських бібліотек», участь в якому взяли Члени
Президії УБА. Президент УБА Оксана Бруи розповіла про сучасні тренди, що впливають на розвиток університетських бібліотек; Олег Сербін, член
Президії УБА, голова Секції університетських бібліотек УБА, представив можливості Української
бібліотечної асоціації для розвитку професіиного
потенціалу бібліотекарів ЗВО. Ольга Шкира, директор бібліотеки Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету, поділилася
досвідом та кращими практиками діяльності університетської бібліотеки. Ну і, звісно, досягнення
та діяльність МО бібліотек ЗВО м. Вінниці представила усім присутнім Неліна Кравчук, директор
бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
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Члени МО бібліотек ЗВО м. Вінниці завжди активно та творчо підтримують ідеї креативних
конкурсів, що сприяють розвитку творчого
потенціалу бібліотекарів.
24 вересня 2019 р. в бібліотеці ВНМУ
ім. М. І. Пирогова, в рамках діяльності методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек, відбувся конкурс
плеикастів «Бібліотека – інформація, знання,
успіх» та урочисте нагородження иого учасників.
Цікаві, інформативні та змістовні конкурсні роботи розповіли студентам-читачам про послуги та
сервіси, які можна отримати в бібліотеці. Кожна
робота досягла своєї мети, а саме, познаиомила
студентів із життям саме иого бібліотеки.
Перемогу в конкурсі плеикастів «Бібліотека –
інформація, знання, успіх» отримала творча група бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. ІІ місце за
роботу «Бібліотека ВТЕІ КНТЕУ» отримав колектив Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Ідея плеикасту «Університетська
бібліотека як центр інформаціиної підтримки досліджень» науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету
отримала ІІІ призове місце конкурсу. Загалом
ніхто не залишився без нагород, усі учасники
отримали грамоти за призові місця та Подяки в
різних номінаціях.
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Сторінка методиста
Щорічні фахові конкурсні роботи є результатом щоденного професіиного розвитку та вдосконалення. Надзвичаино приємно бачити результати спільної праці задля читачів.
Професіині, яскраві та енергіині спікери, творчі, креативні та інтелектуальні бібліотекарі – все
це поєднала наукова конференція «Бібліотечнии
менеджмент в контексті нового часу», яка відбулась 19 листопада 2019 року в рамках діяльності
МО бібліотек ЗВО м. Вінниця. Бібліотечна спільнота університетських бібліотек отримала неимовірнии мотиваціинии заряд, поспілкувавшись в
коворкінг просторі бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Усім запам’ятався виступ «Організаціинии порядок в соціальних системах» Леоніда Несена, доцента кафедри менеджменту, маркетингу та економіки ВНТУ, якии відзначився цікавим змістом,
інформативністю та позитивом. Саме він розкрив
сутність розуміння менеджменту, иого основні
закони та принципи, розповів про сучасні можливості розвитку менеджменту в бібліотечніи діяльності.
Тему «Мотивації та самомотивації бібліотекаря як фактора ефективної діяльності бібліотеки»
представила Тетяна Марченко, завідувач науковометодичного відділу ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.
Про мотиваціину готовність працювати в колективі та особливості управління успішного керівника розповіла Алла Кондратюк, доцент
кафедри медичної психології та психіатрії ВНМУ
ім. М. І. Пирогова.
Власним досвідом стратегічного управління
поділилась Юлія Виноградська, заступник директора Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, презентувавши учасникам конференції
«SWOT-аналіз – поняття та місце в стратегічному
плануванні».
Приємна та дружня атмосфера стала підтвердженням того, що завжди приємно зустрічатись
та працювати разом в єдиному ритмі – ритмі розвитку та позитивних змін.

Підвищуючи професійні
компетентності
Фахівці бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса завжди користуються
можливістю підвищити професіину
кваліфікацію задля ефективного розвитку власної бібліотеки. Як бібліотекарям це вдається? Вони завжди стають учасниками цікавих та актуальних заходів а саме:
 конкурсу плеикастів «Бібліотека – інформація,
знання, успіх», за результатами навчання з підвищення кваліфікації створили власнии плеикаст
про діяльність бібліотеки та презентували иого
на конкурсі бібліотек ЗВО м. Вінниці;
науково-практичних конференціи: «Бібліотека в
умовах сучасності і конструювання маибутнього» (ВОУНБ) та «Бібліотечнии менеджмент в контексті нового часу» (ВНМУ);
курсу навчання «Академія лідерства», у рамках
реалізації циклу тренінгів «Громадське політичне лідерство» (ВОУНБ).

Підготувала Т. І. Міщан
Професійна зустріч та час
методичних порад
26 листопада на базі НТБ ВНТУ відбулося засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ЗВО
І-ІІІ рівня акредитації Вінницької області. Фахівці книгозбірні поділилися з колегами досвідом
роботи по інформаціиному забезпеченню науки
та освіти в університеті.
На практичних заняттях присутні навчалися
створювати
авторські профілі вчених в
Google Scholar
та ORCID, писати та редагувати сторінки у
Вікіпедії. Також всі мали змогу зареєструватися в
наукометричних базах Web of Science і Scopus та
отримати коротку інструкцію з користування.
Гості ознаиомилися з можливостями АБІС
«УФД/БІБЛІОТЕКА», на якіи працює наша книгозбірня, зокрема, з процесом автоматизованої
книговидачі.
Підготувала О. М. Цвілишена

Підготувала Я. С. Бондарчук
Бібліопростір. Вип. 8, 2019
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Поринаємо у творчість
Кожна талановита людина не стільки знає про свій вид творчості, скільки відчуває його.
Довіряючи особистим почуттям, творець висловлює власну думку, почуття та емоції ,
викликає подив та торкається душі кожного. Інколи і сам дивуєшся як окриляє поетичний
рядок чи радує око улюблений аксесуар. Тому не дивно, що саме в бібліотечній професії так
багато прекрасних професіоналів своєї справи, які пов’язали своє життя з творчістю

Вікторія Леонідівна Єрмакова – бібліотекар І кат.
бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

Майстриня з народної творчості
Вінницької області (бісероплетіння).
Реконструктор та фахівець
зі створення історичного одягу
(українського та європейського)

Ірина Василівна Зарванська –
головний бібліотекар бібліотеки
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
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Бібліотекарю
Ти – поводир
у павутинні знань,
Ти той, що вміло
двері відчиняє
У дивний світ Просвіти і Краси.
Ти є місток, що назавжди єднає
Її величність Книгу й Читача В синергію Любові і Пізнання,
Воістину як вперше і востаннє.
Ти – інструмент в руках у Сівача,
Який формує розум, силу й душу,
Назад уже не буде вороття,
Твій шлях ясний, його ти не залишиш.
Тобі припала місія служити
Науці, людям, радості й добру.
Ти – божий дар, на світі варто жити.
Це круто, ти не такий, як всі!
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Час на добро

Добрі вчинки впливають на загальне самопочуття та роблять людину щасливою.
Цю істину довели не лише вчені, а й дружній коллектив бібліотеки ВДПУ.

Добро робити легко
Робити добро – дуже легко, потрібно лише почати. З таким позитивним гаслом бібліотека ВДПУ імені Михаила Коцюбинського активно долучається до благодіиних заходів, які
проводять волонтери нашого міста та університету. «Школа волонтерства» (автори
проєкту Ярослава Пилипенко та Діана Подолянчук) працює у чотирьох напрямках: допомога дітямсиротам; допомога дітям учасників АТО; допомога дітям-інвалідам; допомога будинкам-інтернатам
геріатричного профілю.
Працівники бібліотеки не залишаються осторонь, надають необхідну допомогу, збирають
кошти хворим дітям викладачів нашого ЗВО.
Бібліотекарі протягом жовтня місяця 2019 року збирали благодіину допомогу для багатодітних
та малозабезпечених сімеи с. Сутиски Вінницького раиону, яку разом із Кіріловою В. С., координатором громадської організації «Автомаидан Вінничина», передали всім, хто її потребував. Діти отримали
від нас пакунки з теплим одягом, взуттям, іграшками. Дуже доречним це стало перед настанням зимових холодів.
Участь в благодіиних акціях згуртовує колектив навколо свідомої участі в добрих справах.
Приємно, коли благодіиність стає частиною корпоративної культури.

Підготувала Л. М. Воробйова
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Дорогі читачі, колеги, друзі та партнери!
Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай Новий рік оновить здоров’я, принесе достаток,
надію та здійснення мрій,
запалить натхненням для нових ідей та проєктів.
Нехай в Новому році ваш життєвий календар переповниться
датами успіхів та удач.
Нових вам досягнень та професійних перемог!
Бажаємо, щоб Різдвяна зоря зігрівала вогнем віри, любові та надії,
принесла мир, затишок та злагоду в ваші оселі!
Щасливих та веселих свят!
З повагою методичне об’єднання
бібліотек ЗВО м. Вінниці

Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова
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