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Досвід роботи методичного об’єднання
бібліотек ВНЗ м. Вінниці

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ
У ІІ ПІВРІЧЧІ 2017 р.
За участю бібліотек ВНЗ м. Вінниці в бібліотеці
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського 25
жовтня 2017 р. відбувся семінар «Кадровий
потенціал у бібліотечному середовищі». В
рамках
заходу
обговорювалися
питання
організації управління сучасною бібліотекою,
підвищення кваліфікації, проведення атестації у
бібліотеках,
а
також
лідерські
якості,
професійна етика та ін. Детальніше
З нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек
методичне
об’єднання
бібліотек
ВНЗ
м. Вінниці провело конкурс буктрейлерів
«Літературний
дивосвіт».
Оголошення
результатів
конкурсу
та
нагородження
учасників відбулося 30 вересня. Детальніше
Протокол
оцінювання
буктрейлерів.

26 грудня відбулося чергове засідання Ради
директорів бібліотек ВНЗ м. Вінниці з питань
підсумків роботи МО за 2017 р., планування на
2018 р., стратегічного управління та ін.
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100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ННСГБ НААН
9 листопада відбулось засідання Президії
Національної академії аграрних наук України з
питання «Інформаційно-бібліотечна діяльність
Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки НААН в контексті її 100-річного
ювілею».

Досить цікаво була висвітлена історія
створення та становлення ННСГБ НААН, роль
книги і роль бібліотеки в суспільстві,
видавнича
та
наукова
діяльність,
характеризувались фонди бібліотеки. Велика
увага була приділена науковим здобуткам
колективу наукової бібліотеки.
Ювіляри радо приймали поздоровлення та не
забули про гостей. Бібліотека ВНАУ в особі
т.в.о. директора бібліотеки Наталії Дудкевич
була нагороджена пам'ятною медаллю та
ювілейними виданнями.

Серед запрошених гостей ювіляри радо
зустрічали директорів бібліотек аграрних вузів
України, директорів провідних бібліотек міста
Києва,
народних
депутатів
України,
представників Міністерства культури України,
Міністерства освіти й науки, Міністерства
аграрної політики та продовольства України,
представників духовенства, провідних фахівців
установ НААН, закордонних гостей із Франції
та Узбекистану.

Т. в. о. директора бібліотеки ВНАУ
ДУДКЕВИЧ Н. Г.

ЦЕ ЦІКАВО ПРОЧИТАТИ
8
грудня
у
Західноукраїнському
спеціалізованому дитячому медичному центрі в
межах проекту «Книжка – лікар для дітей»
презентували пересувну бібліотеку Асоціації
видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини.
Проект «Книжка – лікар для дітей» є
переможцем конкурсу з визначення проектів,
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства, на виконання яких надається
фінансова підтримка департаменту внутрішньої
та
інформаційної
політики
Львівської
облдержадміністрації. Детальніше
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Довідково-бібліографічна та
інформаційна робота

інструменти
для
авторів
наукових
публікацій”. Результатом вебінару було
інформування
науковців,
викладачів,
студентів університету про надання доступу
до повнотекстових онлайн-ресурсів, про нові
можливості пошуку необхідної інформації у
всесвітній мережі та складання та редагування
загального списку науковців університету, що
створили профілі у Google Scholar.

Одним із головних принципів інформаційного
обслуговування користувачів залишалась
загальнодоступність до всіх видів інформації.
З початком навчання в університеті студентипершокурсники отримали інформацію про
ресурси бібліотеки та пошук необхідної
інформації.

Видавнича діяльність

З
метою
покращення
бібліотечнобібліографічних знань, ознайомлення з
основами і методами інформаційного пошуку
для аспірантів, клінічних ординаторів та
магістрів
першого
року
навчання
підготовлено презентацію
«Як знайти необхідну
інформацію?».
Презентація
знайомить
молодих науковців
з
алгоритмом
пошуку
літератури, яка є у фондах бібліотеки
університету. Вперше у вересні 2017 року
молодим науковцям університету було
запропоновано скористатися можливістю
автоматизованого
вибіркового
розповсюдження інформації (ВРІ).

Видавнича діяльність бібліотеки у другому
півріччі була зосереджена на підготовці
видань до ювілейних дат та рекомендаційних
видань на замовлення кафедр університету.
До ювілею професора Яблонь О. С.,
завідувача кафедри педіатрії № 1 підготовлено
біобібліографічний покажчик
«Формула успіху професора
Ольги Яблонь». Видання
представляє
Ольгу
Степанівну не тільки як
талановитого
лікаря,
педагога, науковця, але і як
чарівну,
доброзичливу,
люблячу жінку. До цього
видання створено одноіменний буктрейлер.

Тісна співпраця бібліотеки з підрозділами
університету передбачала участь в окремих
проектах наукового відділу: спільна робота
з
тестування
антиплагіатної
програми
Strikeplagiarism, створення профілю ВНМУ
ім. М. І. Пирогова у базі Google Scholar;
представлення науковців університету на
порталі «Бібліометрика української науки»;
підготовча робота з реєстрації профілю
університету у наукометричній базі Web of
Science; інформування про інституційний
репозитарій.

Багатогранна особистість святителя Луки
цікава для студентів і викладачів медичних
закладів, лікарів і священнослужителів. Саме
тому до 140-річчя від дня народження
святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького),
єпископа, духовного письменника, хірурга,
вченого, доктора медичних наук, профессора
підготовлено
біобібліографічний покажчик «Дві
грані однієї долі». У
виданні
представлено
інформацію про життєвий
шлях, духовне служіння
владики та його науковий
внесок в медицину. Також

Працівники інформаційно-бібліографічного
відділу прослухали цикл вебінарів від
Clarivate Analitics на тему “Інформаційні
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міститься інформація про студентів, які
навчалися і закінчили ВНМУ ім. М. І.
Пирогова та прийняли священицький сан, а
також про Вінницький союз православних
медиків імені Святителя Луки Кримського.

електронну виставку
«Фронтові дороги
лікаря».
Гіркі
спогади про Другу
світову війну, яка
сіяла смерть, зламала
мільйони людських
доль, сумом наповнюють наші душі й
вдячністю водночас за врятований від
нацистської навали світ. Однією із тих, хто за
покликом
серця
й
честі
захищали
Батьківщину, була лікар Кіперман.

На замовлення кафедри соціальної медицини
та організації охорони здоров’я підготовлено
тематичний рекомендаційний список на
допомогу
студентам
університету
з
дистанційною
формою
навчання
«Менеджмент та маркетинг у фармації».
Видання інформує про літературу, яка
знаходиться у фонді бібліотеки, а також про
повнотекстові онлайн-ресурси.

До 195-річчя
від
дня
народження
Ф. Ф. Мерінга, видатного терапевта,
гігієніста, одного з найкращих учнів М. І.
Пирогова
була
підготовлена
електронна виставка
«Митець
у
лікуванні, лікар у
мистецтві».
Найвищим науковим
досягненням діяльності видатного терапевта
стала діагностика тромбозу венозних артерій
серця та встановлення діагнозу інфаркту
міокарда за життя пацієнта. Мерінг працював
лікарем у різних містах, але й до нашого краю
мав
безпосереднє
відношення.

Серія бібліографічних видань «На допомогу
освітнім
програмам»
поповнилася
рекомендаційними списками літератури на
актуальні теми: «Інсульт: сучасний стан
проблеми», «КО-інфекція: ВІЛ/СНІД та
туберкульоз». Видання представлені на сайті
бібліотеки.

Вийшов в електронному форматі другий
випуск дайджесту «Гранти та стипендії для
молодих науковців», який інформує про
можливості участі в програмах і конкурсах
для отримання грантів та стипендій на
проведення досліджень і подальшої участі в
міжнародних освітніх програмах.

Музеї
не
лише
єднають минуле з
майбутнім,
а
й
додають
знань,
плекають любов до
рідної землі, виховують почуття патріотизму.
Підготовлено
краєзнавче
дослідження
«Історія медицини: музеями Поділля», які
так чи інакше пов’язані з історією медицини
рідного краю. Інформація про кожен з музеїв
подається
стисло.
Сподіваємось,
у
користувачів виникне бажання відвідати хоча
б деякі з музеїв у реальному житті.

Пошуково-дослідна діяльність
Діяльність бібліотеки в царині історикомедичного краєзнавства здійснювалася за
напрямками проекту «Пам’ять університету».
За роки кропіткої роботи було напрацьовано
чимало матеріалів, які покладені в основу
цього проекту.
До Дня визволення України від фашистських
загарбників та 100-річчя від дня народження
випускниці ВНМУ ім. М. І. Пирогова 1939
року Б. Я. Кіперман було підготовлено
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В зв’язку з тим, що 2017 рік Вінницькою
єпархією оголошено Роком історичної пам’яті
до бібліотеки за інформацією про «Родовід
лікаря і поета Степана Руданського»
звернувся доцент Вінницького національного
технічного університету Пентюк Борис
Миколайович, кандидат богослів’я, священик.
В свою чергу він подарував бібліотеці
віднайдені ним матеріали, щодо материнської
лінії родоводу лікаря і поета.

Участь у заходах
У
VІІІ
Львівському
міжнародному
бібліотечному форумі «Бібліотек@ – від
ідеальної до ефективної» взяла участь
бібліотекар Сахарова М. П. З матеріалами
Форуму ознайомила працівників бібліотеки.
Юрчишина О. А. взяла участь у Шостій
Могилів-Подільській
науково-краєзнавчій
конференції, де виступила з доповіддю
«Олександр Руданський – слід в МогилевіПодільському».

Бібліотека надала консультативну допомогу
представниці ГО «Німецька молодь в Європі»
Земельного об’єднання в Північній РейнВестфалії, історику, культурологу
Жанні
Кеберляйн та керівнику ГО «Народний
майдан Вінниччини» Таїсі Гайді щодо історії
Вінницької психоневрологічної лікарні та
Вінницького медичного інституту періоду
Другої світової війни. Недосліджені сторінки
тих часів вивчаються нині в рамках проекту
«Пам’яті жертвам нацистського проекту Т4
(расової
гігієни)».
Після
завершення
пошукової роботи буде розроблено сучасну
музейну експозицію, присвячену жертвам
нацистського проекту Т4. За словами Жанни
Кеберляйн, на прикладі німецьких музеїв у
Вінниці
створюватимуть
меморіальноосвітню експозицію, присвячену знищеним
пацієнтам Вінницької психіатричної лікарні та
військовополоненим Шталагу № 329.

Участь у конкурсах
Творчий потенціал працівників бібліотеки
ВНМУ ім. М. І. Пирогова дозволяє активно
долучатися до участі у конкурсах, які
проходять на обласному та всеукраїнському
рівнях.
Під час підведення підсумків
2-го
обласного
конкурсу
рекомендаційних
бібліографічних видань «Читацькі
студії» у номінації «За
науковість» Юрчишина О. А.
отримала дипломом лауреата.
Працівники бібліотеки охоче взяли участь у
конкурсі
буктрейлерів
«Літературний
дивосвіт»,
який
був
організований
методичним об’єднанням до Всеукраїнського
Дня бібліотек. Серед 12 конкурсних робіт
буктрейлер «Річка Геракліта» (створений
колективом авторів: Сахарова М. П.,
Димченко М. П., Щукіна Л. Б., Мельник М. І.)
зайняв 2 місце. В номінації «Неординарний
підхід до популяризації книги» відзначено
буктрейлер на книгу Стівена Кінга «Метрва
зона» (Сахарова М. П.) та «За оригінальність
ідеї та розкриття творчого задуму» буктрейлер
на книгу Маркуса Зузака «Крадійка книжок»
(Бондарчук Я. С.).

Працівники бібліотеки відвідали презентацію
монографії кандидата історичних наук,
доцента кафедри філософії та суспільних наук
ВНМУ
ім.
Пирогова,
члена
Спілки
краєзнавців України Трухманової Світлани
Леонідівни «Соціокультурні та політичні
процеси у містах Східного Поділля у 1920-х
– на початку 1930-х рр.» Кожному цікаво
було познайомитися зі змістом, подивитися
світлини 100-річної давнини та порівняти їх з
теперішньою Вінницею та іншими містами.
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Постійною учасницею фестивалів народної
творчості,
виставок образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва є Бойко Наталя.
Вона щорічно презентує
власні мистецькі роботи з
декоративно-прикладного
мистецтва
вінничанам та
гостям міста, а від обласного
центру народної творчості
отримує подяки.

Першим
розпочав
роботу в
новому
приміщенні відділ культурно-просвітницької
роботи з абонементом художньої літератури.
Працівники гостинно запрошують читачів
відвідати їх у просторому приміщенні з
відкритим доступом до фонду.

Нові території бібліотеки
Довгоочікуваною подією в житті бібліотеки
стало
завершення
будівництва
нового
приміщення.

Молоді
митці
творчого
об’єднання
«Літературна вежа» комфортно почувають
себе на просторій та світлій терасі, де у
неформальній
обстановці
зі
зручними
диванами та кріслами-мішками можуть із
задоволенням провести вільний від навчання
час. 19 грудня, у день відкриття, представили
народне дійство «День Святого Миколая».

Коли
вперше
постало
питання
про
наближення цього моменту, неможливо було
одразу охопити всі аспекти, з якими
доведеться зіткнутися. Необхідно було
організувати процес так, щоб зробити його
максимально оперативним та комфортним.
Саме тому заздалегідь здійснено планування
робочих зон, дизайну та ергономічності
інтер’єру,
розміщення
точок
Wi-fi,
електропостачання,
комп’ютерних
та
телефонних комунікацій; виконана кропітка
робота по дизайну офісних меблів та стелажів,
розрахунку відповідності їх кількості до
чисельності фонду конкретного абонементу;
проведено вилучення з фонду бібліотеки
застарілої за змістом та зношеної літератури;
укомплектовано
для
першочергового
перевезення неактивний фонд літератури;
проведено інвентаризацію; інформування
щодо переїзду серед студенства та підрозділів
університету.

В День святого Миколая сектор рідкісних і
цінних видань також відкрив двері до
скарбниці фондів бібліотеки.
САХАРОВА М. П.
МЕЛЬНИК М. І.
СУХАРЄВА Л. В.
ЮРЧИШИНА О. А.
КРАВЧУК Н. М.

Звісно, перевезти півмільйонний фонд
самотужки дуже важко, тому ми приймали
будь-яку допомогу, а деканати, завідувачі
кафедр, навчальна частина та інші структури
університету всіляко сприяли у цій роботі.

6

БІБЛІОТЕКА ВДПУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНФОРМУЄ
Забезпечення
користувача
необхідними
потужними вітчизняними та світовими
інформаційними ресурсами – стратегічно
важливий напрям діяльності бібліотек
закладів вищої освіти. Бібліотека ВДПУ імені
Михайла
Коцюбинського,
надаючи
інформаційну підтримку освітній, науковій та
виховній діяльності, прагне бути активним
партнером на всіх стадіях життєвого циклу
наукових
досліджень
вчених,
сприяє
підвищенню рейтингу ВДПУ, формуванню
бренду вченого.

питання: авторського права, академічної
доброчесності та розміщення електронних
публікацій, що подаються до репозитарію.

Бібліотека як центр інформації: забезпечує
інформаційну
підтримку
науководослідницької діяльності; впроваджує у
практику діяльності нові моделі наукової
комунікації
(інституційний
репозитарій,
освітні платформи та ін.); інтегрує результати
наукових досліджень до світових БД науковотехнічної
інформації
(повнотекстові,
реферативні, наукового цитування); визначає
вплив та видимість результатів наукових
досліджень ВНЗ; навчає вчених різним
аспектам інформаційного пошуку та роботі зі
світовими базами даних наукового цитування.

Бібліотека поєднує традиційні та електронні
інформаційні ресурси, індивідуальні і
корпоративні методи, організовує підвищення
кваліфікації працівників. Згідно постанови
Кабінету Міністрів України №177 від
22.03.2017р.
бібліотеки
України
впроваджують
Універсальну
десяткову
класифікацію (УДК) в практику роботи.
У бібліотеці Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського в рамках
підвищення
кваліфікації
працівників
культури,
організованих
Вінницьким
обласним
навчально-методичним
центрі
галузі
культури, мистецтв та туризму, заняття з
питань УДК провела завідувач відділу
класифікаційних систем ДНУ "Книжкова
палата
України
імені
І.
Федорова"
В. М. Муравйова.
Долучилися до навчання провідні фахівці
бібліотеки Стопа І. О., Зарванська І. В.,
Волошина Л. В., Воробйова Л. М., Баланюк Т.
М., Наугольних С. Г., Остапчук І. І., Федорук
Б. І. Бібліотекарі Вінниччини щиро вдячні
Валентині Михайлівні за навчання із
впровадження
УДК.
Доступно...
конструктивно... продуктивно..

З 23 по 29 жовтня 2017 року бібліотека
педуніверситету
долучилася
до
Міжнародного Тижня Відкритого Доступу
"Відкритий, щоб...". Працівники бібліотеки
організували
заходи,
спрямовані
на
забезпечення
відкритості
досліджень,
обираючи для обговорень найактуальніші
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Окрім виконання основної інформаційної
функції, бібліотека залишається місцем
духовності, спілкування, де панує слово і де
шанують прекрасне і вічне, просвітницьким
осередком,
який
сприяє
формуванню
гармонійної,
морально
досконалої
особистості, відкритої до інтелектуального та
творчого розвитку. Колектив книгозбірні
перебуває у постійному творчому пошуку,
видозмінює традиційні стандартні форми і
методи роботи з користувачем та впроваджує
нові з метою зацікавлення сучасного
користувача.

До Всеукраїнського тижня дитячого читання
до книгозбірні завітали учні першого класу
школи №8. Провідний бібліотекар загальної
читальної
зали
Броніслава
Федорук
ознайомила школярів з дитячою літературою,
яка є у фонді, звернула увагу, як потрібно
користуватися книгою та презентувала
книжкову виставку «Казка + пригода, читаю з
насолодою». З великим задоволенням діти
відгадували казкову вікторину та взяли
активну участь у фест-лотереї «Казкові герої».
Разом з Ярославою Пилипенко під пісню
«Україна – це ми!» провели флеш-моб.

В загальній читальній залі бібліотеки вже
стало традицією проводити літературні
читання. У рамках року Японії в Україні у
книгозбірні відбулися літературні читання
«Країна вранішнього сонця», де атмосферу
Японії створила Броніслава Федорук. Було все
майже по-справжньому: і японський меч
катана, і "роли і всякі приколи", і розквітла
гілка сакури...
Про японський кінематограф (історію та
сучасність) розповів Ігор Цигвінцев, про
сакуру – Наталя Юнаш. Таємницю чаювання
продемонструвала Тетяна Чернелівська. У
стилі основного виду японської феодальної
ліричної поезії хокку (хайку) та танка звучала
поезія Віктора Крупки та Ірини Федорчук.
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подій у Вінниці є святкування Дня міста. До
урочистостей свята долучився і колектив
Вінницького
державного
педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського.
Кожний мав змогу продемонструвати свої
здібності і таланти, привітати рідне місто зі
святом та подарувати гарний настрій
присутнім. Понад 20 локацій різного творчого
спрямування
було
представлено
у
педагогічному містечку.
Бібліотека підготувала книжкові виставки
«Вінниця – місто моє рідне», «Вінницький
педагогічний плекає мудре, добре, вічне», які
були розміщені на фонтанній площі в
центральному парку імені М. Горького. Також
працівники
бібліотеки
долучилися
до
проведення майстер-класів та презентували
виставку «Натхненний бібліотекар», де були
представлені творчі доробки працівників
книгозбірні.

Генеральна Асамблея ООН затвердила
проголошення 2017 року Міжнародним роком
сталого розвитку туризму, з метою важливості
міжнародного туризму, потреби кращого
взаєморозуміння між народами та поваги до
культурних цінностей в усьому світі, що в
загальному
має
сприяти зміцненню
миру на планеті.
Бібліотека
вже
вкотре долучилася
до чергового проекту
Молодіжної
секції
УБА
«Display
–
кросинг».
Цьогорічна
виставка,
яка
подорожувала всією Україною, мала назву
«Мрій! Читай! Мандруй!».
У рамках заходу в освітянській книгозбірні
відбулися:
бібліографічні
огляди
та
перегляди, літературні читання, присвячені
туризму та подорожам. Особливу увагу
приділено краєзнавчій тематиці, книгам про
«Красу України Поділля», її перлину
–
Вінниччину.
Мрій!
Читай!
Мандруй! разом з
«Display
–
кросингом»!
Однією зі знаних

Велика і дружня родина Вінницького
державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського святкувала цьогоріч
особливе свято – 105-річний ювілей
Університету!
Ювілей
педагогічного
університету – важлива подія в житті не
тільки нашого закладу, а й усієї української
освіти і науки, тому на свято завітало чимало
поважних гостей. Важливим компонентом
святкування були розміщені на території
університету презентації усіх інститутів та
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факультетів. Кожний учасник дійства мав
змогу поринути в історію університету, взяти
участь у майстер-класі, спостерігати виступи
солістів та творчих колективів з художніми
номерами. Бібліотека підготувала виставку
праць викладачів університету «Наукові
надбання ВДПУ ім. М. Коцюбинського».

Намагаючись йти в ногу з часом і в
молодіжному руслі, 1 листопада працівники
бібліотеки приєднались до святкування
Гелловіну (Helloween). Далеко не всі знають,
що це свято відзначали ще наші предки
слов’яни-язичники
і
називали
його
«Велесовою ніччю». У традиціях українського
«Гелловіну»
працівники
бібліотеки
Броніслава Федорук та Тетяна Чернелівська
зустрічали читачів: прикрасили яскраво
читальну залу, напустили «жаху», розповіли
про традиції свята в інших країнах,
підготували виставку, де були представлені
жахливо цікаві книги, напоїли смачним
«приворотним зіллям», виготовили яскраві
прикраси на підсвічники з павуками та
кажанами.

В рамках книжкового клубу «Автограф», який
функціонує при відділі наукової та художньої
літератури,
проходить
багато
цікавих
презентацій та зустрічей з письменниками та
науковцями Вінниччини. У жовтні була
проведена зустріч з громадським діячем,
директором Центру генеалогії «Пращур»,
Віктором Долецьким. Студенти-історики, які
були присутні на зустрічі, дізналися про
генеалогічний та архівний пошук, як будувати
та навіщо потрібно вивчати Родинне Дерево.

Вибір форм проведення заходів схилявся на
користь тих, у яких студенти виступали не
пасивними
слухачами,
а
активними
учасниками. Досвід роботи дає підставу
вважати, що саме ті заходи, сценарії яких
передбачають залучення до активної участі
великої кількості їх учасників, користуються
серед студентів найбільшою популярністю.
Вектором розвитку бібліотеки є креативність,
неординарність рішень, нова інтерпретація
традиційного.
Л. ВОРОБЙОВА,
Т. ЧЕРНЕЛІВСЬКА
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АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ВТЕІ КНТЕУ
«Люди перестають мислити, коли перестають
читати». Цей крилатий вислів належить
французькому письменнику та філософу Дені
Дідро, і з ним цілком можна погодитись. Це
правда, адже бібліотека це місце, де сьогодні
можна скласти уявлення про книжкові скарби
народу.

з письменниками та поетами, презентації
книг. Адже подібні заходи – найкращий
спосіб залучення в світ літератури і читання. З
цією метою були організовані і проведені
зустрічі з вінницькими митцями слова:
Тетяною Яковенко, Валентиною Сторожук,
Оленою Вітенко, Володимиром Рабенчуком,
Валентиною
Гальяновою,
Вадимом
Василенком та іншими.

Після
кількох
десятиліть
хронічного
книжкового дефіциту нині спостерігаємо
справжню книжкову повінь. Користувач – і
пересічний, і вкрай вибагливий, має змогу
задовольнити будь-які запити. Кажуть, у
кожного свій смак. Це так, але смак
формують, його розвивають, плекають.

Вже стали традиційними в нашій бібліотеці
зустрічі
з
вінницькою
письменницею,
акторкою,
журналістом
і
режисером
Наталкою Доляк, яка презентує свої твори
студентській молоді. Наталка Доляк – автор
кількох романів, п’єс, кіносценаріїв на
гостросоціальні теми, пов’язані з долею
постраждалих біженців в Європі, за які
неодноразово ставала лауреатом літературних
конкурсів «Коронація слова»: в 2011 році – за
п’єсу «Гастарбайтерські сезони», в 2012 році
отримала другу премію за кіносценарій
«Біженка» і два дипломи за романи
«Гастарбайтерки» і «Реф’юджі», які стали
улюбленими через правдиву історію про
поневіряння українок.

У сучасних студентів читацький смак, як
правило, вже сформувався. Він лише певною
мірою може трансформуватися залежно від
життєвих обставин, оточення, тощо. Тому
залучити до книги молоду людину, котра
тягнеться
до
клавіатури
комп’ютерів,
телевізійних
пультів,
пробудити
зацікавленість до читання – завдання
бібліотечних фахівців.
Бібліотека
ВТЕІ
КНТЕУ
намагається
переконати студентів в тому, що художнє
слово – це особливий віртуальний світ, не
менш
цікавий,
ніж
світ
сучасних
комп'ютерних і розважальних технологій. У
розмові про книги письменник Анатолій
Дімаров сказав: «Щоб знати, розуміти,
любити літературу, потрібно її читати... Треба
захотіти взяти до рук книжку... Але, щоб
людина захотіла прочитати якусь книжку,
вона має знати, що така книжка є...».

Надзвичайно цікаво пройшла в бібліотеці
презентація нового роману Наталки Доляк
«Загублений між війнами», який здобув в
2015 році відзнаку «Вибір видавців»
Міжнародного
літературного
конкурсу
«Коронація слова», в 2016 році –
Всеукраїнську літературну премію імені
Василя Симоненка у номінації «Кращий
художній твір», а в цьому році став лауреатом
Всеукраїнської літературної премії ім.
Михайла
Коцюбинського
в
номінації
«Науково-популярна
література».
В
спілкуванні зі студентами Наталка Доляк
випромінювала позитив, а ще – доброту та
повагу до оточуючих.

Працівниками нашої книгозбірні проводиться
робота зі студентами щодо популяризації
кращої вітчизняної книги. Головне наше
завдання – це просування читання у
молодіжне середовище інституту через
художнє слово, постійне спілкування з
літературою завдяки проведенню циклів
просвітницьких
заходів,
зустрічей

До 85 роковин Голодомору в Україні для
студентів
першого
курсу
працівники
бібліотеки інституту організували годину-
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реквієм «Чорні дошки» нашої пам’яті», за
участю Наталки Доляк, авторки роману
«Чорна дошка». Цей твір отримав спеціальний
приз «Вибір видавця» на Всеукраїнському
конкурсі «Коронація слова».

геноцид українського
винуватців.

народу

та

його

Під час зустрічі автор поділилась своєю
версією подій вікової трагедії української
нації – Голодомору 1932-1933 р.р., які повинні
пам’ятати нинішні та прийдешні покоління.
«Чорна дошка» – це не тільки опис історії, а й
реальне розкриття життя людей, що були
заморені голодом. Емоційності заходу надав
буктрейлер на роман «Чорна дошка»,
підготовлений працівниками бібліотеки.

Вона збуджувала уяву читачів, їхні емоції,
думки вкарбовувалися в душу і надовго
запам'ятаються. Зустріч з Наталкою Доляк
залишила в серцях читачів тепло і радість від
спілкування, бажання прочитати ще більше
творів сучасної української літератури. Робота
бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ в цьому напрямку
дає можливість залучити більше студентів до
читання художньої літератури, дозволяє
молодому поколінню дізнатись про минуле,
по різному оцінити сучасне, заставити
задуматись над майбутнім.

Зустріч не залишила байдужими жодного із
присутніх в залі, адже це нагадування про

Завідувач відділу обслуговування
Л. РОВІНСЬКА

ДИВОВИЖНІ БІБЛІОТЕКИ СВІТУ
Останнім часом ми рідко відвідуємо
бібліотеки,
знаходячи
всю
необхідну
інформацію в інтернеті. Куди зручніше сісти
вдома за ноутбук або планшет з чашкою
гарячого чаю і не животіти в читальних залах
бібліотеки. Але не всі читальні зали
пригнічують своєю зневірою. Є такі, під час
відвідування яких захоплює дух. Вони
вражають
своєю
архітектурою,
нестандартністю і пишністю. Детальніше
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НТБ в житті університету
В жовтні Вінницький національний технічний
університет традиційно креативно відзначив
День
університету.
Науково-технічна
бібліотека активно долучилася до свята,
зорганізувавши кілька книжкових експозицій:
«Наукові здобутки вчених ВНТУ», де були
представлені
навчальні
посібники
та
монографії наших науковців за останні 5
років та «ВНТУ: кроки поступу і наукових
здобутків». І ще зуміла здивувати всіх —
підтвердженням тому несподівана і емоційна
книжкова інсталяція «ВНТУ — the best!»

Велику
увагу
майбутніх
абітурієнтів
привернула експозиція, оформлена нашою
бібліотекою, "Вступай до ВНТУ – приєднуйся
до команди переможців", що містила
фотоінформацію про студентів, які за час
навчання
в
університеті
відзначилися
досягненнями як навчальними, так і науковими,
спортивними та громадськими. Епіграфом до
експозиції стали слова видатного вченого
М. Пирогова : «Усяка школа славна не числом,
а славою своїх учнів».
Інший стенд "ВНТУ: кроки поступу і наукових
здобутків" розповідав історію заснування
університету та містив інформацію про всіх
його ректорів.
Тиждень Відкритого Доступу у ВНТУ

Активну участь НТБ прийняла в проведенні
Дня відкритих дверей. Організатори
підготували багато цікавих заходів, в яких
була задіяна і наша бібліотека. Це і квест, і
виставка наукових досягнень та технічних
розробок факультетів, і конкурс "Професія в
поезії", і зустріч з ректором та деканами
факультетів та багато іншого.

ВНТУ,
з
ініціативи
науково-технічної
бібліотеки, втретє приєднався до участі у
Міжнародному Тижні Відкритого Доступу 2329 жовтня 2017 року, який традиційно
проходить в останній тиждень жовтня. В
рамках відзначення цієї події бібліотека
провела цілий ряд заходів, а саме:
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лекція-презентація на тему «Відкритий
доступ до науки: від історії до
сьогодення» (гол. бібліограф Криштафович
Л. А.);
консультації на теми:
«Міжнародні
наукометричні бази даних та індекси

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ВНТУ ІНФОРМУЄ





цитування (Web of Science, Scopus та
ін.)», «Як отримати повні тексти з
авторитетних журналів без використання
«піратських
платформ»,
«Авторське
право в Україні. Ліцензії Creative
Commons», «Соціальні мережі для
науковців»,
«Сучасні
системи
ідентифікації науковця» та ін.;
тренінги із самоархівування та швидкої
публікації праць в репозитарії за
допомогою
системи
підтримки
навчального процессу JetIQ;
створення сторінок відомих авторівнауковців ВНТУ (докторів технічних
наук, професорів Кузьміна І. В.,
Грабка В. В.,
Романюка О. Н.
та
Огороднікова В. А.)
у
Вікіпедії
з
посиланнями на праці автора у
відкритому доступі.

Доступ до баз даних SCOPUS та WEB OF
SCIENCE

ВНТУ
з
ініціативи
науково-технічної
бібліотеки у рамках співпраці з консорціумом
e-VERUM,
з
асоціацією
«ІнформатіоКонсорціум» та участі у проекті ELibUkr:
«Електронна
бібліотека
України:
створення центрів знань в університетах
України» систематично отримує доступ до
відомих світових наукових баз даних.

Наказом МОН України № 1286 від 19.09.2017
року “Про
надання
доступу
вищим

навчальним закладам і науковим установам,
що знаходяться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України, до
електронних наукових баз даних” ВНТУ
увійшов у перелік переможців, яким
надається доступ до Scopus і Web of
Science! Це єдиний ВНЗ у Вінниці, який
отримав доступ до Scopus та Web of Science
одночасно.

Доступ до ресурсів баз даних Scopus та Web
of Science надається лише з локальної мережі
університету та науково-технічної бібліотеки.
У рамках наукової співпраці між ВНЗ
бібліотека університету надає послуги та
консультації з питань реєстрації та
користування базами даних Scopus і Web of
Science науковцям ВНМУ ім. М. Пирогова та
ВДПУ ім. М. Коцюбинського.
В
електронній
читальній
залі
університетської
книгозбірні
науковотехнічна бібліотека зорганізовує колективні
перегляди вебінарів від компанії Clarivate
Analytics українською мовою про ресурси
платформи Web of Science для наукової
діяльності.
День аспіранта в бібліотеці

В листопаді наша бібліотека провела «День
аспіранта в бібліотеці», метою якого була
презентація інформаційних ресурсів та послуг
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університетської бібліотеки. На захід були
запрошені молоді науковці університету, яких
ознайомили з бібліотечним сайтом та його
електронними ресурсами, анонсували роботу
новоствореного
Сектора
з
підтримки
наукових досліджень в університеті та надали
цілий ряд консультацій на допомогу науковій
роботі. Бібліотекарі допомогли аспірантам
зареєструватися в наукометричних базах Web
of Science та Scopus, доступ до яких отримав
наш університет.
«Науку творять обрані»
Ще один захід в листопаді привернув увагу
не тільки університетської спільноти, а й
сторонніх гостей – це вечір-зустріч з
доктором технічних наук, професором,
заслуженим діячем науки і техніки України,
лауреатом Державної премії України в галузі
науки і техніки Іваном Васильовичем
Кузьміним, ректором нашого університету в
1976-1989 р.р.

На заході відбулося відкриття персональної
експозиції І. В. Кузьміна в бібліотеці, на якій
представлені книги з власної бібліотеки Івана
Васильовича,
підручники,
монографії,
поетичні збірники автора, публікації про
нього, фотографії нагород, якими був
удостоєний І. В. Кузьмін та його особисті
речі. Під демонстрацію слайд-шоу ведучі
розказали про життєвий, науковий та творчий
шлях професора Кузьміна.

Відбулась презентація нового видання
п’ятитомника «Науковці України – еліта
держави», сторінку про Івана Васильовича до
якого підготували співробітники бібліотеки,
книги І. В. Кузьміна «Основи наукових
досліджень», що вийшла з друку українською
мовою. Також бібліотека продемонструвала
буктрейлер на біобібліографічний покажчик
«Іван Васильович Кузьмін. До 90-річчя від
дня народження». Гарні слова подяки,
найкращі побажання звучали від гостей
вечора – учнів, колег, співробітників
університету, бібліотекарів. Іван Васильович
висловив подяку нашій бібліотеці за
організацію персональної експозиції та
гарний вечір, приурочений йому.
Цей захід проводився в рамках масштабного
проекту університетської бібліотеки «Науку
творять обрані».
Реалізуючи цей проект
бібліотека видає серію біобібліографічних
покажчиків «Вчені нашого університету»,
який поповнився двома виданнями: «Георгій
Сергійович Ратушняк» (до 70-річчя від дня
народження)
та
Станіслав
Йосипович
Ткаченко (до 80-річчя від дня народження).

Диктант національної єдності
9 листопада Українське радіо проводило
Сімнадцятий
радіодиктант
національної
єдності. Акція традиційно відбулася у День
української писемності та мови і мала на меті
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об’єднати
усіх
небайдужих
навколо
українського
слова.
Науково-технічна
бібліотека вкотре стала співорганізатором
акції, створивши осередок диктанту. Було
підготовлено дві зали, які вщент заповнилися
студентами, викладачами та співробітниками
університету, бажаючими взяти участь в акції
єднання. Гасло радіодиктанту «Нас багато.
Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».
Висвітлювало подію вінницьке телебачення
ТРК «ВІНТЕРА».

На захід прийшли не лише студенти і
викладачі університету, а й колеги з
Донецького університету імені Стуса і
звичайні вінничани, які дізналися про подію з
соціальних мереж.

Проникливо і щемно про ті страшні події
розповідали ведучі заходу – працівники
бібліотеки
Ганна Суровенко та Галина
Павлишина.
Емоційно
читали
поезію
студенти університету Аліна Чан, Юлія
Панфілова та Ірина Майданевич.
Матеріал підготували:
завідувачі відділів НТБ
ТАРАНУХА Н. О.,
САВЧУК Т. С.,
СУРОВЕНКО Г. Ф.,
гол. бібліограф
КРИШТАФОВИЧ Л. А.

«Вогонь скорботи в серці на віки!»
25 листопада українці та світ вшанували
пам’ять убитих Голодомором 1932–33 років.
До 85-х роковин цієї трагічної події науковотехнічна бібліотека ВНТУ зорганізувала вечір
-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки!»
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