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Шановні колеги! 

 

Щиро вітаємо вас з Новим роком  

та Різдвом Христовим. 

Бажаємо вам міцного здоров’я,  

творчого натхнення, добробуту і 

благополуччя. Нехай Новий рік  

буде щедрим на цікаві ідеї, нові  

досягнення та професійні злети ! 

У    ВИПУСКУ: 
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Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  М Е Т О Д О Б ' Є Д Н А Н Н Я  У  І І  П І В Р І Ч Ч І  

організацію інформаційно-комунікаційних 
технологій як ресурсу для залучення 
сучасного користувача. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Світові тенденції розвитку  

інформаційного суспільства впливають на 
впровадження актуальних форм та методів 
роботи в бібліотечній справі. Доцільними 
навиками в професійному портфоліо 
сучасного бібліотекаря є володіння  
широким спектром знань, що дозволить 
бути в тренді розвитку інформаційних 
технологій. Задля успішного впровадження 
цієї справи 20 листопада 2018 р. на базі 
бібліотеки Донецького національного 
університету імені Василя Стуса в рамках 
експрес-університету методичного 
об’єднання бібліотек ЗВО відбувся 
професійний діалог на тему: «Організація 
роботи з електронними ресурсами в 
бібліотеці». 

Про практичну ефективність заходу 
свідчить вирішення низки важливих 
питань, що стосуються електронних 
ресурсів бібліотеки. Було відзначено 
актуальність та цінність наявності різних 
електронних ресурсів задля розвитку 
електронної наукової комунікації та науки в 
цілому. 

 
 
 
 

Імідж сучасних бібліотек чи не в першу 
чергу залежить від її працівників. Їх 

інтелект, професіоналізм, креативність та  
пошук нових творчих ідей є факторами 
розвитку бібліотечного простору та фахової 
справи. 

У бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова з 
нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек 27 
вересня серед бібліотек закладів вищої 
освіти м. Вінниці було проведено 
відеоконкурс «Портфоліо бібліотеки». 
Ключова мета заходу полягала у 
представлені  перспективних напрямків 
розвитку бібліотечної діяльності; 
популяризації здобутків бібліотек та 
поширення кращих нововведень; 
представлення успішного досвіду 
к н и г о з б і р е н ь ,  я к і  е ф е к т и в н о 
використовують різноманітні форми і 
методи роботи; стимулювання творчої 
ініціативи та розвитку фахової 
майстерності бібліотечних працівників. 

Сьогодення вимагає від бібліотечного 
працівника високого професіоналізму, 
компетентності, оволодіння та готовності 
до оновлення знань в галузі інформаційно-
комунікаційних технологій та професійної 
освіти. Саме для реалізації цих завдань       
24 жовтня на базі бібліотеки ВНТЕІ для 
бібліотечної спільноти ЗВО м. Вінниці 
проведено семінар «Комунікаційний 
простір сучасної бібліотеки». 

Учасники заходу змістовно висвітили 
актуальні питання діяльності бібліотек, 
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Бібліотека сучасного закладу вищої 
освіти(ЗВО) трансформує та розвиває 

свою діяльність в якості наукового та 
інтелектуального центру навчального 
закладу. Визначена тенденція успішно 
реалізується в роботі бібліотеки ВНАУ. За 
допомогою сучасних інноваційних 
можливостей та технологій з’являються 
якісно нові послуги та перспективи, що 
відповідають вимогам сучасного користувача 
у відповідності до світових практик в науковій 
та освітній сфері. 

2018 рік для бібліотеки ВНАУ став 
переломним у напрямі наукометрії. 
Починаючи з березня працівники служби 
інформатизації та автоматизації бібліотечних 
процесів розпочали широкомасштабну роботу 
по збільшенню представництва університету в 
міжнародному науковому просторі. В зв’язку з 
цим, необхідним стало створення єдиного 
профілю університету в наукометричних базах 
даних Web of Science та Scopus. Було проведено 
моніторинг баз даних Web of Science та 
вибрано усі існуючі варіанти написання назви 
університету, визначено єдиний профіль 
ВНАУ. 

З метою збільшення представництва 
наукової спільноти ЗВО – проведено розшук 
статей науковців університету в БД Scopus, які 
не були прикріплені до профілю університету. 
До служби інформаційної підтримки Scopus 
були надіслані листи з проханням приєднати 
знайдені статті до профілю ВНАУ. На основі 
отриманих даних 12 березня було подано 
заявку на об’єднання профілів університету до 
одного. Об’єднаний профіль –  «Vinnytsia 
National Agrarian University» − з’явився у 
серпні. 

Наступним етапом роботи стала співпраця 
працівників служби інформатизації та 
автоматизації бібліотечних процесів, з усіма 
без винятку, викладачами та аспірантами по 
створенню та редагуванню, згідно 
розроблених вимог, існуючих профілів у  

наукометричній базі Google Scholar. 
В результаті було створено та  

відредаговано 416 профілів науковців ВНАУ. На 
основі профілів у Google Scholar було подано 
178 заявок на реєстрацію у системі 
Бібліометрика української науки. 

Для полегшення пошуку статей та 
ідентифікації науковців у міжнародному 
середовищі існують цифрові ідентифікатори: 
ORCID, ResearcheID, Scopus Author ID, DOI та ін. 
У зв’язку з цим бібліотекою ВНАУ, спільно з 
науковцями була проведена робота по 
створенню всім викладачам та аспірантам 
ВНАУ цифрових ідентифікаторів ORCID та 
ResearcheID. В результаті – 421 науковець 
отримав цифрові ідентифікатори. 

Наразі важливе місце у роботі служби 
інформатизації та автоматизації бібліотечних 
процесів, крім постійних консультацій з питань 
наукометрії, займає постійний моніторинг 
наукометричних показників, аналіз та 
узагальнення діяльності університету та 
окремих науковців. Інформація 
систематизується у різного роду таблиці, що 
дає можливість оперативно отримати 
актуальну інформацію щодо показників 
наукової діяльності ВНАУ з БД Scopus та Web of 
Science. 

Наукометрична діяльність бібліотеки ВНАУ 
проходить у тісній співпраці з навчально-
науковим відділом університету, зокрема під 
керівництвом та контролем проректора з 
наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності. Сьогодні бібліотека університету є 
надійним джерелом найновішої наукової 
інформації, а бібліотекар – навігатором, 
консультантом та практичним порадником з 
питань наукометрії. Тому з впевненістю можна 
заявити, що саме інноваційна наукова 
діяльність з новою силою формує позитивний 
імідж бібліотеки та бібліотекаря Вінницького 
національного аграрного університету.  

 
Вікторія Коваленко 
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Зал електронної інформації – новий 
підрозділ у структурі бібліотеки 

Швидко минає час, завершився найважчий 

етап в житті бібліотеки – переїзд у нове 

приміщення. Здебільшого всі працівники зручно 

облаштувалися на своїх робочих місцях і 

поступово призвичаюються до нових умов 

роботи, які вимагають працювати по-сучасному.  

З ініціативи директора бібліотеки                   

Н. М. Кравчук та завдячуючи підтримці й 

розумінню ректора університету проф. В. М. 

Мороза був створений зал електронної 

інформації, який у жовтні гостинно відкрив двері 

для всіх категорій читачів: від студента до 

науковця університету. Сьогодні до послуг 

користувачів – 30 автоматизованих робочих 

місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідувачам залу щоденно надаються 

кваліфіковані консультації фахівців-бібліографів. 

Вони навчають читачів самостійному пошуку 

необхідної інформації за допомогою 

електронного каталогу, знайомлять з 

додатковими його функціями. 

Завдяки цьому рівень інформаційної культури 

користувачів помітно зростає. Тож пошук по 

вбудованих УДК-навігатору і Тематичному 

навігатору (MeSH) викликає неабиякий інтерес 

серед читачів і дає позитивні результати у їх 

самостійному задоволенні власних потреб. 

Студенти також мають можливість в онлайн-

режимі переглядати навчальні відеоролики, 

готуватися до складання тестів, написання і 

оформлення рефератів, підготовки презентацій.  

Науковці університету постійно отримують 

індивідуальні та групові консультації з питань 

наукометрії, алгоритму наповнення Репозиторію, 

прослуховувують вебінари про ресурси 

міжнародних баз Clarivate Analytics, Scopus та ін. 

Проректор з наукової роботи університету 

оцінив рівень та  можливості створених умов, а 

тому систематично проводить збори і консультації 

з аспірантами. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Зручним простором стала нова бібліотека 

для інтернів та науковців університету, які 
стали слухачами актуального тематичного 
семінару «Написання тез та створення 
постерних презентацій для міжнародних 
зустрічей». 

Зважаючи на популярність роботи залу 

електронної інформації серед університетської 

спільноти, рівень інформаційного обслуговування 

читачів кардинально зріс і кількість відвідувачів з 

кожним днем невпинно збільшується. 
Отож, територія бібліотеки стала місцем 

професійного розвитку та успішної наукової 
комунікації університетської спільноти. 

 
Л. В. Сухарєва 
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Креативний простір сучасної бібліотеки 
Для спільних колективних пошуків, 

створення успішних презентацій різних 
тематичних проектів,  максимально 
ефективної індивідуальної роботи бібліотека 
ВНМУ пропонує своїм користувачам 
комфортний та затишний простір. 

Нове приміщення бібліотеки стало 
активним культурно-навчальним центром. 
Так, в коворкінг-студії бібліотеки 24 вересня 

відбулася зустріч 
студентів-медиків 
«VNMU’s anatomy». 
До заходу долу-
чилися Студент-
ська Рада ВНМУ, 
Студентське науко-

ве товариство, творча студія «Вежа», «UMSA», 
«UTA», «Progress», Комітет військових 
волонтерів. 

Захід перетворився на своєрідну 
неформальну презентацію молодіжних 
організацій нашого університету. З того часу 
бібліотека ВНМУ стала постійним місцем 
спілкування та розвитку студентської молоді. 
Щоденні заходи стали настільки поширеними, 
що з’явилася необхідність завчасного 
бронювання зручної території для проведення 
різнотематичних заходів. 

Тож відтепер у нас щотижня проводять 
цікаві тематичні тренінги та семінари на 
професійну медичну тематику. «Комфортно» 
думає з бібліотекою коворкінг-клуб «Doctor 
Thinking» (об’єднання студентів, інтернів, 
науковців і лікарів), організовуються онлайн-
трансляції з медичних конференцій, панельні 
дискусії, виступи цікавих та креативних 
спікерів. 
 
 

В коворкінг-студії кожен може презентувати 
творчу ідею та розповісти про актуальну 
проблему. Зокрема, на засіданні творчої студії 
“Вежа” відбулася зустріч студентів з Артуром 
Домбровським – педагогом, істориком, який 
запропонував для обговорення психологічну 
тему «Проблеми молоді 21ст.». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Затишна атмосфера, формальні і 
неформальні бесіди наповнюють простір 
бібліотеки ВНМУ присутністю талановитої та 
креативної студентської молоді, новими 
перспективами та цікавими історіями. 

Сектор рідкісних книг та рукописів 
презентує 

Територією нових відкриттів та цікавих 
знахідок бібліотеки ВНМУ став сектор 
рідкісних книг та рукописів. Багато років цінні, 
рідкісні видання лише зберігалися у бібліотеці. 
Сьогодні доступ до книжкових колекцій 
відкрито. 

Результатом вивчення та аналізу фонду 
рідкісних видань стало наповнення 
електронної бази дисертацій (майже 2000 тис. 
записів дисертацій ХІХ – початку ХХ ст. та 756 
записів дисертацій – XX ст.). Сектор рідкісних 
книг та рукописів проводить активну роботу з 
презентації цінних документів та праць 
науковців. Доцільно в цьому напрямку 
відзначити дисертаційні роботи наших 
земляків – вихідців з українських земель 
Російської імперії, серед них – випускники 
Імператорської Воєнно-медичної академії, 
Імператорського університету Св. Володимира, 
Харківського   університету.   Історичну   та  

https://doctorthinking.org/?fbclid=IwAR0yzExSZ8oFMi8hFbSuaSd5xSi4rfqN_3gPywHisM0Z2fv_2F6Rh4yMT5I
https://doctorthinking.org/?fbclid=IwAR0yzExSZ8oFMi8hFbSuaSd5xSi4rfqN_3gPywHisM0Z2fv_2F6Rh4yMT5I
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наукову цінність складають дисертації, 
написані та захищені жінками; дисертація       
В. Ф. Фоміна – завідувача кафедри гістології 
Вінницького медичного інституту (1935 р.). 
Вагомими є прижиттєві видання  В. М. 
Бехтерєва (з колекції акад. Сєркова); 
дисертація та два прижиттєвих видання                   
Д. К. Заболотного. Цензорами (редакторами) 
багатьох дисертацій були В. М. Бехтерєв,               
І. П. Павлов та ін. Сучасні дисертації також 
зберігаються у секторі, маючи статус 
рукописів.  

Наразі створено постійну експозицію  
цінних знахідок фонду рідкісних документів, 
яка викликала неабияке зацікавлення серед 
студентів-медиків та науковців. 

 

Святкуємо разом! 
Бібліотека ВНМУ завжди гостинно чекає на 

своїх користувачів, щоб разом відзначити 
професійне свято – Всеукраїнський день 
бібліотек. 

З цієї нагоди працівники книгозбірні  
підготували низку проектів, які розкрили 
цінність книги та бібліотеки у житті кожної 
людини, важливість професії, що розвивається 
в креативному інноваційному руслі. 

Творчі здібності та ідеї колектив дружньо 
втілив у створенні цікавих тематичних 
к н и ж к о в и х  в и с т а в о к  « А р т е ф а к т и 
незвичайного формату», «Цікаві знахідки 
рідкісних видань», «Постать бібліотекаря в 
художній літературі». Святково оформили 
п р и м і щ е н н я  б і б л і о т е к и  т в о р ч о ю 
фотовиставкою «Дерево життя бібліотеки», 
«Славний рід бібліотечний».  

 
 
 
 
 
 
 
 

Бібліотекарі вразили своєю майстерністю 
різних жанрів та технік виконання, 
представивши до уваги гостей виставку 
творчих робіт «Руками створена краса». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відчуття особливого і водночас щемливого 
трепету викликала презентація фотоальбомів 
«Гортаючи сторінки історії», що дало 
можливість познайомились з історією 
бібліотеки в особах, перегорнути важливі 
сторінки з життя дружнього колективу. 
Незабутні зустрічі, дружні знайомства можна 
було зафіксувати біля святкової фотолокації та 
зробити гарне фото на згадку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
М. І. Мельник 

Л. Б. Щукіна 
Я. С. Бондарчук 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАПРАЦЮВАНЬ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВНМУ 

Краєзнавча діяльність бібліотеки є  
особливим напрямком, завдяки якому 

масив цікавих та цінних документів 
перетворюється в захоплюючі сторінки 
нашої історії. 

Працівники сектору краєзнавчих видань 
бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова беруть 
активну участь у популяризації краєзнавчих 
досліджень шляхом участі у Всеукраїнських 
заходах. 

Участь у Першій 
Ямпільській науково-
краєзнавчій конферен-
ції, яка відбулася 28–29 
вересня 2018 року в м. 
Ямпіль Вінницької обл. 
дала змогу представити      
загалу цікаві історичні 
доповіді «Видатні лікарі 
та діячі медицини 
Ямпільщини», 
«Олександр Кривицький – дослідник 
природи середнього Придністер’я». 

В рамках навчальної та методичної 
роботи Методичного центру бібліотек ЗВО 
м. Вінниці 20 березня 2018 р. сектор 
краєзнавчих видань бібліотеки ВНМУ 
долучився до участі в конференції  
«Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: 
сучасний погляд, практичний досвід». До 
уваги учасників заходу було презентовано 
доповідь «Краєзнавча діяльність бібліотеки 
ВНМУ у відтворенні історичної пам’яті про 
університет» (історія ВНМУ ім. М. І. Пирого-
ва періоду Другої світової війни). 

Традиційно краєзнавчі напрацювання 
бібліотеки було представлено на 6-й 
Міжнародній науково-практичній конферен-
ції «Усна історія: теорія, метод, джерело», яка 
відбулася 24–26 жовня 2018 року на базі 
ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Захід був 
організований у рамках реалізації обласного 
проекту «Голоси живої історії»,  який 
впроваджується громадською організацією 
«Асоціація бібліотек Вінниччини». 

Доповідь «Краєзнавчі нон-фікшн видання 

бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова як 

результат науково-дослідницької діяльності», 

що була представлена професійній аудиторії на 

2-й науково-практичній інтернет-конференції 

«Бібліотеки і суспільство: рух у часі та 

просторі», яка відбулася 22–29 жовтня 2018 

року на базі Наукової бібліотеки Харківського 

національного медичного університету,  

викликала неабияке зацікавлення та 

обговорення серед бібліотечної спільноти 

України.  

Цікавим є досвід зміни шаблонів у справі 

збереження та творення історії рідного краю. У 
вересні 2018 року завідувач сектору 
краєзнавчих видань О. Юрчишина брала 
участь у зйомці історико-документального 
короткометражного фільму «Cтепан 
Руданський: духовна єдність поколінь», 
присвяченого 185-й річниці від дня 
народження великого українця лікаря й 
поета-класика С. В. Руданського та його роду. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

О. А. Юрчишина 
 



 

В сучасних умовах бібліотека Вінницького 
державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського, вдосконалюючи свою 
роботу на базі нових інформаційних 
технологій, успішно виконує своє головне 
завдання – інформаційне забезпечення 
наукової та навчальної діяльності 
університету, трансформується в сучасну, 
комфортну, прогресивну структуру 
навчального закладу, справжній науково-
просвітницький центр.  

Свій ювілей працівники бібліотеки 
святкували напередодні Всеукраїнського дня 
бібліотек у колі ректора, проректорів, 
профспілки, заступників деканів факультетів, 
ветеранів бібліотеки, колег з бібліотек міста та 
гостей у холі бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 
Продовжилося святкування 19 жовтня  

змістовною та цікавою екскурсією рідним 
містом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційним для перших тижнів навчання в 
університеті залишається знайомство з 
університетською бібліотекою. Екскурсії 
«Лабіринтами бібліотеки» та масова видача 
комплектів навчальної літератури відбулася з 3 
по 7 вересня на навчальному абонементі 
відділу обслуговування навчально-
методичною літературою для студентів 
першокурсників. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Завжди активні 
Бібліотека ВДПУ ім. М. Коцюбинського 8 

вересня долучилась до святкування дня 
міста. Працівники бібліотеки 
продемонструвати свої здібності і таланти, 
привітати рідне місто зі святом та 
представила загалу змістовну виставку 
«Вінниця – місто моє рідне».  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
17 вересня бібліотека прийняла активну 

участь у віншуванні великого 
сонцепоклонника, класика української 
літератури Михайла Коцюбинського, ім’я 
якого носить університет. 
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16 жовтня, завдячуючи сонячній, теплій 
осінній погоді, на території університету 
відбулася виставка-перегляд літератури 
"Поезія та проза бабиного літа", де була 
представлена література поетів Вінниччини, 
журнали читальної зали періодичних видань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стінах загальної читальної зали бібліотеки 

Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 18 
жовтня відбулася творча зустріч-презентація з 
доц. Мазур І. В., яка презентувала свою наукову 
працю "Губернські міста України: соціально-
економічний, суспільно-політичний та 
етнодемографічний аспекти (перша половина 
1920-х років)". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 жовтня, радіючи теплим дням бабиного 

літа, працівники відділу навчально-методичної  

літератури провели буккросинг «ВІД СЕРЦЯ ДО 
СЕРЦЯ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 жовтня бібліотека ВДПУ долучилась до 

відзначення 100-річчя української революції. В 
рамках патріотично-виховного заходу  
студенству було презентовано надбання 
бібліотеки, а саме – підготовлений 
бібліотекарями фільм до 100-річчя бою під 
Крутами. 

Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського є важливим навчальним, 
науковим та культурним центром навчального 
закладу. Так, логічною є її участь та 
представлення документів бібліотеки на різних 
заходах. 31 жовтня працівники бібліотеки 
підготували підбірку літератури на 
конференцію "Видатні постаті в історії 
української літературної мови періоду 
національного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.)".  

 

 

 

 

 

Л. М. Воробйова 
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Бібліотеки завжди займали важливе 
місце в освітньому, інтелектуальному 

та культурному просторі суспільства. 
Розвиваючи комунікаційні зв’язки в своїй 
діяльності з’являються нові творчі ділянки 
роботи, що втілюють та відображають 
головну функцію існування бібліотеки, а 
саме – збереження та поширення знань. 

Бібліотека Вінницького торговельно-
економічного інституту КНТЕУ долучилась  
до традиції збереження найціннішого скарбу 
народу – її мови. Так, 9 листопада Україна 
відзначала День української писемності та 
мови, в рамках свята усі бажаючі могли 
долучитись до написання щорічного 
Всеукраїнського диктанту національної 
єдності. 

За останні роки українська мова стала 
трендом серед молоді. Всеукраїнський 
диктант – це унікальна подія, яка традиційно 
відбувається на Українському радіо та 
телебаченні. 

З метою виховання у студентів поваги та 
любові до української мови, високої мовної 
культури, в читальній залі №3 бібліотеки 
інституту відбулося написання щорічного 
Всеукраїнського диктанту національної 
єдності. 

Акція під девізом «#пишеморазом» 
зібрала всіх охочих не стільки з’ясувати, чи 
добре знають українську мову, як 
продемонструвати єднання навколо неї. До 
написання диктанту долучилися студенти 
разом з адміністрацією інституту, 
викладачами та співробітниками бібліотеки.  

Учасників заходу було ознайомлено з 
історичною постаттю Нестора Літописця та 
його впливом на формування української 
писемності. Також, усі присутні дізнались 
про історію радіодиктанту та умови його 
написання. 

Із завмиранням серця присутні слухали 
спеціально підготовлений до цього дня 
текст диктанту «Крила України», який уже 
не перший рік надиктовує доцент 
Київського університету ім. Б.  Грінченка 
Олександр Авраменко. Він, як завжди, сам 
готував текст, і ніхто до останнього моменту 
не знав, що саме автор диктуватиме. В 
читальній залі панувала атмосфера 
духовного єднання з усією державою. 
Учасники радіодиктанту мали змогу 
дивитися телеверсію наживо, яку 
забезпечила знімальна група Суспільного 
мовлення через мережу Facebook. 

Співробітники відділу обслуговування  
організували книжково-ілюстративну 
експозицію «Чаруймось мовними скарбами» 
та перегляд презентаційних матеріалів. 

Після написання радіодиктанту у 
піднесеному настрої всі присутні ділилися 
враженнями та пригощалися українським 
короваєм. Свято нікого не залишило 
байдужим. Рідна мова – скарб, який слід 
оберігати. Тож,  шануймо чудову українську 
солов’їну мову! 

 

Т. Д. Якимчук 
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Науково-технічна бібліотека в житті 
університету 

9 жовтня Вінницький національний 
технічний університет святкував свою 59-ту 
річницю. Університетська бібліотека 
традиційно прийняла активну участь в цьому 
святі. 

Працівники бібліотеки презентували 
Головний навчальний корпус, в якому 
розміщена бібліотека у вигляді книжкової 
інсталяції, яка стала прикрасою головної площі 
під час урочистостей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жваву увагу учасників свята привернула 

масштабна фотовиставка «ВНТУ в особах: від 
витоків до сьогодення», на якій мовою світлин    
представлено розповідь про тих, хто розпочав 
заснування навчального закладу і тих хто нині 
працює над його розбудовою. То ж бібліотека, 
як завжди, була неочікуваною та креативною. 

17 листопада бібліотека ВНТУ долучилась 
до проведення Дня відкритих дверей.  

Майбутні абітурієнти 

зацікавились експозе-цією, 

яку оформили працівники 

бібліотеки: «Вступай до 

ВНТУ – приєднуйся до 

команди переможців». І це 

не дивно, бо вона містила 

фотоінформацію про 

студентів, які за час 

навчання в університеті 

відзначилися навчальними, 
науковими, спортивними та громадськими 
досягненнями. 

2 листопада в університеті відбулось 
Засідання президії ради проректорів ЗВО 
України. До уваги учасників були розгорнуті 
експозиції науково-практичних розробок ВНТУ. 
Оформлена бібліотекою виставка «Освіта і 
наука - важливі чинники розвитку України», на 
якій було представлено наукові праці наших 
вчених та біобібліографічні покажчики серії 
«Вчені нашого університету», привернула увагу 
багатьох відвідувачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тиждень Відкритого Доступу у ВНТУ 
ВНТУ, з ініціативи Науково-технічної 

бібліотеки, вкотре приєднався до участі у 
Міжнародному Тижні Відкритого Доступу, який 
традиційно проходить в останній тиждень 
жовтня. В рамках відзначення цієї події 
бібліотекою проводились лекції-презентації на 
тему відкритого доступу до науки, консультації  
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науковцям, тренінги із самоархівування та 
швидкої публікації праць в репозитарії за 
допомогою системи підтримки навчального 
процесу JetIQ та ін. Творчо та креативно 
підійшли до організації лекції-тренінгу на 
тему «Школа медіаграмотності» Також, в 
рамках заходу, працівники бібліотеки 
працювали над створенням та редагуванням 
сторінок науковців ВНТУ у Вікіпедії,. 

День Аспіранта в бібліотеці 
Про Відкритий Доступ та Університет, 

про дотримання академічних чеснот, 
інформаційну підтримку науки бібліотекою 
йшлося на Дні аспіранта в бібліотеці, який 
відбувся 25 жовтня. Захід організувала 
університетська книгозбірня в рамках 
відзначення Міжнародного Тижня 
Відкритого Доступу.  

Аспірантів ознайомили з 
інформаційними ресурсами бібліотеки та з 
портфелем онлайн послуг, які доступні 
зареєстрованим користувачам. 
Зацікавленість молодих науковців 
викликала доповідь про Рух Відкритого 
Доступу, участь університету в ньому та 
роль бібліотеки. Жваве обговорювали  
присутні презентацію «Академічна 
доброчесність: мотивація, законодавча база, 
проекти». Корисною була і консультація на 
тему «Академічне письмо: як писати 
доброчесно (на допомогу аспіранту)». 
Працівники бібліотеки допомогли присутнім 
зареєструватися  в наукометричних базах 
даних Web of Science і Scopus та надали 
короткі інструкції з питань користування 
ними. 

 

Бібліотека продовжує навчати основам 
інформаційної культури  

Формування інформаційної культури у 
користувачів-студентів залишається одним з 
основних напрямів діяльності Науково-
технічної бібліотеки. 

В жовтні – грудні в стінах нашої 
книгозбірні пройшли заняття з «Основ 
інформаційної культури» зі студентами 
першого курсу факультетів КСА та МІБ. 

Головний бібліотекар Катерина Дєдова 
ознайомила першокурсників з 
інформаційними ресурсами бібліотеки та 
послугами, які можна отримати як в стінах 
бібліотеки, так і віддалено, можливостями 
електронної бібліотеки. Слухачі навчалися 
пошуку документів в традиційному та 
електронному каталогах (ЕК). Студентів було 
проінформовано про можливість доступу до 
різноманітних БД, які отримує бібліотека, 
зокрема до БД Scopus та Web Of Science. 

Проектна діяльність 
Важливим напрямком роботи бібліотеки 

залишається проектна діяльність. В рамках 
інформаційно - освітнього проекту «Науку 
творять обрані», метою якого є 
популяризація наукових надбань вчених 
нашого університету, було підготовлено 
віртуальні виставки-презентації серії 
«Штрихи до портрета вченого» до 70-річних 
ювілеїв від дня народження д. т. н. проф., зав. 
кафедри ПЦБ А. С. Моргун та к. т. н., проф. 
кафедри ІСБ І. В. Коца. На сайті бібліотеки  
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анонсувались нові надходження праць 
науковців університету до бібліотеки тощо.  

Університетська книгозбірня продовжує 
реалізацію краєзнавчого проекту 
«Вінниччина: історія, сьогодення, майбутнє», 
мета якого – розкриття історії нашої малої 
батьківщини, популяризація знань про 
наших видатних земляків, виховання 
патріотизму, національної самосвідомості  

Реалізуючи проект, бібліотекарі ведуть 
велику науково-пошукову роботу 
краєзнавчого характеру. В рамках проекту 
підготовлено презентацію «Розстріляна 
молодість. (Наш земляк-вінничанин Матвій 
Бронштейн: життя, смерть і квантова теорія 
гравітації)». 

 
 
 

 
 
 
 

Інженерні змагання в стінах 
університетської бібліотеки  

Вже стає доброю традицією проводити 

студентські інженерні змагання EBEC в 
стінах університетської бібліотеки. З 26 по 
30 листопада, в читальних залах відділу 
обслуговування навчальною літературою 
знову «оселилися» креативні, активні та 
допитливі студенти. Цього разу учасники 
розробляли проекти Міста майбутнього, 
ділилися своїми думками, фантазіями або 
цілком практичними ідеями про те, що 
можна зробити для покращення міста, де ми 
всі живемо, працюємо та відпочиваємо. До 
цього заходу бібліотека підготувала 
тематичну підбірку документів. 

Диктант національної єдності 
Вже традиційно у День української 

писемності та мови (9 листопада) Науково-
технічна бібліотека з кафедрою 
мовознавства стали співорганізаторами  

акції – флешмобу по написанню 
Вісімнадцятого радіодиктанту національної 
єдності під назвою «Крила України», який 
пройшов у стінах бібліотеки і об’єднав як 
студентів, так і викладачів та інших 
працівників університету.  

Крім того, працівники бібліотеки 
підготували віртуальні бесіди «Буде шлях 
вам сонячний і світлий» (до 1035-річчя від 
дня народження Антонія Печерського) та 
«Поетеса української сцени» (до 120-річчя 
від дня народження Н. Ужвій ), а також 
віртуальні виставки «Віра Холодна – 
королева німого кіно» (до 125-річчя від дня 
народження) й «Закоханий у небо» (до 90-
річчя  від дня народження Л. Бикова). 

Коле ктив бі блі оте ки п ості йно 
р о з в и в а є т ь с я ,  п і д т в е р д ж у є  с в і й 
професіоналізм і здатність виконання своєї 
місії - забезпечувати освітній, науково-
дослідний та виховний процес в 
університеті. Про це свідчать наші 
професійні досягнення. Серед них, перемога 
в обласному конкурсі видань «Історія 
бібліотеки в есе, особах, міфах, легендах та 
анекдотах». Наше сказання про серце 
університету – бібліотеку «Біла вежа науки і 
знань» стало кращим в номінації «Творча 
презентація літературно-бібліотечної 
історії» (виконавці Н. Тарануха та О. 
Малєтіна). 

Портфоліо бібліотеки ВНТУ «Службовий 
роман» з бібліотекою» беззаперечно визнано 
кращим у Конкурсі портфоліо бібліотек ЗВО 
м. Вінниці до Всеукраїнського дня бібліотек 

 
О. М. Цвілишена 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otpyxC2B4GY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=otpyxC2B4GY&t=17s
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Так швидко минають дні, а коли вони 
наповнені творчою роботою, то просто 

пролітають. Ось вже закінчується перший 
семестр 2018/2019 навчального року. 
Попереду календарні плани та звіти. Та вже 
можна підсумувати чим жила та над чим 
працювала бібліотека Донецького 
національного університету імені Василя 
Стуса. 

Найбільш значущі події – зустрічі з 
першокурсниками. Бібліотека ретельно 
готувалася, докладала багато зусиль, щоб 
вони були змістовними, цікавими. Щоб 
після них студенти знали: бібліотека – це 
найкращий помічник у навчанні і не тільки. 
Весь жовтень заняття проходили під 
гаслом: «Через читання до інформації, 
знань, духовності». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Практично кожний захід в університеті 
не відбувається без участі бібліотеки. Це   
підтверджують книжкові виставки: “День 
маркетолога”, “День біолога”, “День 
політолога”. Також долучилися до семінару 
«Сучасна освіта: реформи та перспективи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приємним є те, що фонд бібліотеки 

продовжує поповнюватись подарунками. 
Благодійний фонд «Бібліотечна країна» в 
рамках спільного проекту з 
Координаційним центром переміщених 
ЗВО та Науковою бібліотекою                         
ім. М. Максимовича Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка 
подарували бібліотеці дуже гарні та 
актуальні видання. Активними в цьому 
напряму є і наші викладачі.  

 

 

 

 

Ми радіємо зустрічі з викладачами після 
їх відряджень, бо кожен обов’язково завітає 
до бібліотеки з подарунком. 
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Особливо вдячні колегам 
з Вінницької ОУНБ                  
ім. К. А Тімірязєва. 

Не забуває про нас і 
українська діаспора Канади. 
Навряд чи в кожній 
бібліотеки України є «Спомини» С. 
Шухевича у 5 томах, видані у Львові у 1929 
році або збіркою «У перші роковини”, яка 
видана у Сакстауні у 1939році; «Євген 
Коновалець» Петра Мірчука (1958р.) та 
його ж книга «Роман Шухевич (ген. Тарас 
Чупринка) Командир армії безсмертних», 
видана Товариством колишніх вояків УПА в 
ЗСА, Канаді і Європі у 1970 році. І ще багато 
інших видань, які збагатять рідкісний фонд 
бібліотеки на радість дослідникам історії 
України. 

 
 
 
 
 
 
 

Активно працюють бібліографи 
бібліотеки ДонНу, створюючи 
бібліографічні покажчики та списки 
літератури на замовлення кафедр. Кожна 
ювілейна дата письменника чи діяча науки 
і культури теж знаходить своє 
відображення у бібліографічних оглядах та 
книжкових виставках. 

Традиційними стали дружні зустрічі 
користувачів бібліотеки з сучасними 
письменниками. В теплій та душевній 
атмосфері усі бажаючі мали змогу почути  
поетичні  роздуми письменниці, 
сценаристки, поетеси Ірен Роздобудько,   
письменниці, фольклористки, краєзнавця 
Валентини Сторожук. 

По-особливому чуттєвою була творча 
зустріч з поетесою із Донецька, 
випускницею філологічного факультету 
нашого університету перекладачкою,  
журналісткою Ією Ківою. Захід під назвою 
"Поет і війна" викликала серйозні роздуми, 
запитання про наболіле та жваву дискусію 
про долю Донбасу й України, про поезію і 
прозу життя, про війну та її причини, про 
проговорювання травми, про роль і місце 
інтелектуалів у долі нації, про 
терапевтичну роль писання. І, звісно, 
лунала поезія у виконанні авторки - щира, 
болісна, трагічна, але все ж наповнена 
образами життя і надії! 

Відтепер ці талановиті люди стали 
справжніми друзями бібліотеки. 

Про розвиток книгозбірні дбає вся 
університетська родина. Інтерес до 
бібліотеки у студентів та викладачів 
зростає, збільшується кількість її 
користувачів. А в газеті « Університетські 
вісті» № 9 за 2018 рік після інтерв’ю з 
директором визнали: «…що бібліотеки 
майбутнього – це центри культурного та 
освітнього життя, однією з них є Наукова 
бібліотека Стусівського університету». 
 
 

 

Н. О. Карягіна 
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ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО 

10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО КНИГИ 
 

Нацією, що найбільше часу 
проводить за книгою, безперечно, 
вважається Індія. Здивовані? Але 
саме середньостатистичний індієць 

проводить по 10,7 годин на тиждень, просто 
читаючи книгу.  

 
Найбільш забороненою книгою в 
Америці є не сумнозвісний “Майн 
Кампф” Адольфа Гітлера, а казково-
магічна історія про Гаррі Поттера. 

Саме її найчастіше забороняють з релігійних 
причин. 

 
В японській мові є чарівне слово 
“tsundoku”, що перекладається як 
«людина, котра купила багато книг і 
просто не має часу, аби їх 

прочитати». 
 
Поговорюють, що першою 
написаною книгою на друкарській 
машинці були “Пригоди Тома 
Сойєра” Марка Твена. 
 
Рей Бредбері, автор “451 градус за 
Фаренгейтом”, офіційно є нащадком 
однієї з Салемських відьом, яку було 
засуджено до спалення під час 

інквізиції у 1692 році. Пра-пра і ще скільки 
там разів прабабуся відомого антиутопіста 
дивом врятувалась, що, безперечно, тепер 
радує його фанатів. 

Найдорожчою книгою у світі є 
Массачусетська книга псалмів. 
Надрукована у 1640 році, вона 
була продана на аукціоні у 2013 

році за 14,2 мільйона доларів. 
 
“Німецький словник" вважається 
найбільшим у світі. Складати його 
почали брати Грімм в 1854 році, 
далі роботу продовжили інші, 

менш відомі автори, і праця була закінчена 
тільки в 1971 році. Словник налічує 34519 
сторінок і виданий в 33 томах. 

 
До 1985 року американські 
в и д а в н и ц т в а  ч а с т о 
використовували свинець у фарбі 
для друку. Тому тепер в США 

заборонено продавати або передавати 
дитячі книги, старше 33 років, без тесту на 
вміст свинцю. 

 
Найвідоміший книжковий злодій, 
американець Стівен Блумберг, 
викрав 23000 книг з 268 бібліотек, 
загальну вартість яких оцінили в  

5 мільйонів доларів. А книга, яку в світі 
викрадали рекордну кількість разів - це 
книга рекордів Гіннеса. 

 
Президент США Теодор Рузвельт 
читав по одній книзі в день, а 
Девід Боуї - 3-4 в тиждень. 
 
Джерела: https://bit.ly/2C9UiGk, 

https://bit.ly/2zVvvUy 

mail:libvnmu@gmail.com
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Dovidnik-MO.pdf

