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Б І Б Л І О Т Е К А В Н А У.
“СПІВАЄ БЕРЕЗНЕМ ВЕСНА У СЕРЦІ КОБЗАРЯ
З першими сонячними
промінчиками,
весняними квітами, щебетанням пташок до
нас знову повертається весна. У березні вона
ще зовсім слабка та невпевнена, то сніг, то
мороз, то повінь, але в повітрі весняний подих.
Все дихає, дзвенить, пробуджується! Сама
ніжна і романтична пора! З березнем завжди
асоціюється – весна, кохання, жінки і поезія. І,
звичайно, місяць березень приносить нам
низку свят та визначних дат. Серед них,
традиційно у
березні
ми
відзначаємо
Шевченкові
дні. Тому,
готуючи захід,
захотілося об’єднати усі березневі асоціації – і
весну, і кохання, і жінок , і поезію у єдину
композицію приурочену весняним святам «Співає березнем весна у серці Кобзаря»! , яка
була проведена у бібліотеці ВНАУ. Тема
кохання, інтимного життя видатних людей
завжди була надзвичайно цікава і викликала
неабиякий інтерес, а особливо коли це
стосується такої визначної особистості, як
Тарас Григорович Шевченко. Його життєва
дорога була нелегкою, складною була і його
доля. Яким було особисте життя поета, які
жінки ввійшли в історію завдяки тому, що
стали його музами, полонили його душу,
надихнули на створення шедеврів? Усе це
було
відтворено у літературно-музичній
композиції. Для
того, щоб
передати
атмосферу того часу у читальному
залі
підготували книжково-ілюстративну виставку
«Музи Шевченка», на журнальному столику
портрет Кобзаря, недопалок свічки, перо та
недописаний лист. На екрані з’являються
фото коханих жінок поета і відразу фото
неначе оживає. І перед глядачами одна за
одною з’являються його музи. Їх було вісім –
вісім знакових постатей у бурхливому житті
Тараса: Оксана Коваленко – Інна Пийсменюк;
Ядвіга Гусиковська – Євгенія Короленко;
Амалія Клоберг – Таня Дерен; Ганна
Закревська – Аня Мізерій; Варвара Репніна –
Лілія Петріянчук; Агата Ускова – Віта
Омельчук; Катя Піунова –Альона Кушнір;

Лукерія Полусмак – Олеся Підручна. Дівчата
настільки емоційно та чутливо виконували
свою роль, настільки були схожі із фото, що
в залі панувала нереальна тиша, глядачі

ловили кожне слово, кожний рух, кожну
емоцію. На завершення до своїх муз вийшов
Тарас Шевченко (Вадим Дем’янишин) і
прочитав зворушливу поезію про своє життя,
свою любов:
«…Покохайте її, ту, що я покохати не зміг,
поцілуйте її ту, яку я не зміг цілувати.
Я повіюся прахом , щоб впасти коханій до ніг.
Я совою злечу, аби піснею біль проспівати…» .
Олена Заквацька
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Відділ
інформаційно-бібліографічної
роботи зосереджений як на традиційних так і
новітніх напрямках інформаційно-пошукової
діяльності; підготовці бібліографічних видань;
комплексі робіт по створенню і координації
Інституційного репозитарію.
В Інституційному репозитарії ВНМУ
розміщено близько 2500 матеріалів і він
постійно поповнюється.
Час вносить свої корективи в процеси
інформаційно-бібліографічної діяльності. Рух
Відкритого доступу, нові вимоги до різних
аспектів
наукової
та
науково-дослідної
діяльності
університету,
вимагали
відокремлення наукової бібліографії в окремий
сектор.
Чим
займається
новостворений
підрозділ? – бере активну участь у спільних з
науковим відділом університету процесах:
визначення H-індексу науковців та університету
у
міжнародних
наукометричних
базах;
координація реєстрації науковців у базах Scopus
та Web of Science на базі ВНТУ; редагування
інформації про науковців університету, що
створили профілі у Google Scholar для
подальшого
представлення
на
порталі
«Бібліометрика української науки». На сьогодні,
профіль ВНМУ об’єднує 880 науковців ВНМУ.

підготовлено біобібліографічний покажчик
до ювілею професора Т. А. Германюк.
Підсумовуючи 50-річну публікаційну
та
видавничу
діяльність
бібліотека
підготувала
видання
«Публікації
працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І.
Пирогова
(1967–2017)»,
у
якому
систематизовано бібліографічні описи праць
різноманітної тематики: статті, доповіді,
бібліографічні та методичні матеріали,
бібліографічні бюлетені, дайджести та інші
інформаційні видання медичної, літературної,
мистецької, бібліотечної тематики. Видання
містить близько 600 джерел.
Інформаційно-бібліографічна
робота
змінюється,
трансформується
та
удосконалюється відповідно до вимог
сучасного наукового середовища.
Сектором краєзнавчих видань
проводиться підготовка бібліографічних
покажчиків: «Війна пройшлась по їхніх
долях: співробітники та студенти ВНМУ на
фронтах Другої Світової», «Професори та
доктори наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 19212017 рр. (віхи життя та діяльності), «Праці
вчених ВНМУ». Проводиться дослідження за
темами: «Зламані, але нескорені» (викладачі,
випускники та студенти ВНМУ – жертви
політичних репресій тоталітарного режиму),
«Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в
документах і спогадах», «У бронзі, мармурі й
граніті» (фотоматеріали та відомості про
пам’ятники, меморіальні дошки видатним
медикам Вінниччини та науковцям, видатним
випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова,
«Літопис випускників» (славетні лікарівипускники університету).
Спільно
з
кафедрою
медичної
реабілітації та медико-соціальної експертизи
бібліотека працює в освітньому проекті
«Доктор Думає». Студенти долучаються до
дискусій про актуальність і значення
системних медичних знань у професійному
зростанні клініциста та їх прикладне
значення і спілкуються з охопленням

Інформаційно-бібліографічний
відділ
підтримує і наповнює корисною інформацією
рубрику «Рекомендації науковцю» на сайті
бібліотеки, відповідає за роботу служби
«Віртуальна довідка».
У серії «Вчені нашого університету»
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міждисциплінарних
дискусійних
тем
з
досвідченими фахівцями. На щотижневі
зібрання працівники бібліотеки готують
книжкові виставки відповідно до тематики
засідання. У І півріччі 2018 року проведено 23
засідання.

У культурі кожного народу є речі, які
особливо
яскраво
відображають
його
національну ідентичність. Для українців
вишиванка – є не лише прикрасою, а й
оберегом. Вона була символом сім’ї,
відображала культурні цінності та надбання
народу
протягом
століть. 17
травня
бібліотекарі долучилися до відзначення Дня
вишиванки. У цей день працівники бібліотеки
вирішили не тільки одягнути національний
одяг, а й провели роботу, спрямовану на
відновлення
національної
пам’яті,
ознайомлення з традиціями створення і носіння
вишиванок, сучасними тенденціями в їх
оздобленні тощо. До свята підготували
книжково-ілюстративну виставку «Вишиванка
твій генетичний код», на якій представили
мистецтво вишивки і лексикону та схем
українських орнаментів, тощо. Наш дружний
колектив вперше в цей день влаштував
своєрідний
показ
найрізноманітніших
вишиванок.

На замовлення кафедри акушерства й
гінекології № 2 бібліотека підготувала
буктрейлери про наукову діяльність науковців
цієї кафедри «Рудюк Микола Максимович:
акушер-гінеколог, науковець, педагог (19512008)» , «Ситнік Іван Артемович»,
«Професор Жученко П. Г.: на варті здоров’я
матері та дитини». Ці фільми були
представлені на Міжнародних науковопрактичних конференцій, які проходили на базі
кафедри університету та отримали схвальні
відгуки учасників конференції.

Вшановуючи
пам’ять
про
співвітчизників, які загинули та постраждали
внаслідок політичних репресій комуністичного
режиму 1937-1938рр. бібліотека підготувала
буктрейлер на видання
«Реабілітовані
історією. Вінницька область».
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Студенти вважають, що перспективи
нашої бібліотеки перш за все в якості і
унікальності бібліотечного фонду, в його
розвитку і зростанні. І в цьому напрямку ми
невпинно
працюємо.
Рік
за
роком
поповнюємо наш фонд новими сучасними
підручниками та науковою літературою
вітчизняних та зарубіжних видавництв. А це
саме те, чого прагне сучасний студент і ради
чого відвідує бібліотеку. Вони хочуть мати
можливість не лише брати книги додому, але
й працювати чи відпочивати у комфортному
приміщенні бібліотеки. Своєрідні «зони
комфорту», зони індивідуальних та групових
занять, мережа Wi-Fi дозволяє користувачам
сповна поринути у світ науки. А чуйне та
уважне ставлення до читачів, їх потреб і
запитів, професіоналізм та ерудованість
бібліотекарів, які сприяють створенню
комфортного інтелектуального середовища,
спонукало їх поділитися власними думками,
які стали частиною проекту «Читальна зала
– другий дім».

Справжнє свято у стінах книгозбірні
створили
працівники
бібліотеки,
організувавши літературно-мистецький вечір
«Ти наше диво калинове, кохана українська
мово!» з нагоди Дня рідної мови. Любов до
рідного слова, його глибинної мудрості,
неповторної краси об'єднала вітчизняних та
іноземних студентів. Щирі привітання,
найкращі побажання, чудові пісні різними
мовами зігрівали душі у зимовий день та
запалили вогники в очах та посмішки на
обличчях присутніх, заряджали енергією,
позитивом і святковим настроєм. Особливу
повагу
до
українського
слова
продемонстрували іноземні студенти, довівши,
що українську мову можна вивчити та
полюбити, прикипіти душею, навіть якщо вона
не рідна.

Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова
23 травня 2018 р. відзначила найкращих та
найактивніших читачів-іноземців 2017-2018
навчального року Почесними грамотами
“Best Library User”. Гостями урочистої події
були студенти-іноземці та працівники
бібліотеки. Дирекція бібліотеки подякувала
читачам за глибоке розуміння важливості
книги в житті студента, дбайливе ставлення
до друкованих видань та повагу до
працівників бібліотеки.

3 травня відбувся випуск шестикурсників
гуртка «Літературна Вежа». Протягом років
навчання в університеті вони зуміли поєднати
білий халат і поезію, білий халат і музику,
білий халат і пісню. Вони поєднали навчання і
захоплення. Для них: молодих, талановитих,
креативних все під силу. Радісно розправляти
крила і сумно залишати місця, де було
пережито стільки яскравих, неповторних
моментів. До побажань і на згадку про
університет, про «Літературну вежу» у
подарунок
випускникам
були
вручені
традиційні дзвіночки-символи.
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У бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова
відбувся поетично-пісенний вечір «Літературне
побачення з творчістю Ліни Костенко». Захід
провели лікар-інтерн Андрій Шиманський та
його дружина Анастасія.
На заході прозвучали
музичні
композиції,
покладені на вірші Ліни та
уривки творів представлені
через призму біографії
геніальної поетеси. Кожен
міг поділитися історією
власного
знайомства з
поезією Ліни Костенко,
обмінятися
думками,
обговорити ті проблеми, які
так
вміло
висвітлює
геніальна поетеса, сильна особистість, мудра
жінка, непереборний дисидент та просто «жива
легенда».
Присутні
приєдналися
до декламування проникливих, сповнених надії
та віри поезій. Під час проведення заходу у залі
панувала атмосфера творчості та натхнення.
Студенти та колектив бібліотеки отримали
позитивні
емоції
від
перебування
на
«літературному побаченні».

Тепер бібліотека – це місце де
водночас поєднується цілковита тиша і спокій,
місце для творчих спілкувань, наукових
дискусій та активного відпочинку.

До довгоочікуваного відкриття нової
бібліотеки залишилося зовсім небагато часу.
День за днем просторі кімнати новостворених
відділів наповнюються студентським гомоном та
відкривають двері охочим до опанування нових
знань: з початку нового року – відділ навчальної
літератури, 28 березня сектор краєзнавчих
видань, 10 травня – відділ літератури
іноземними мовами, 16 травня – інформаційнобібліографічний відділ, 25 травня – науковометодичний відділ. Працівники внутрішніх
відділів, зокрема, комплектування та наукової
обробки документів, привабливо організували
робочі місця, створили належні умови для
ефективного здійснення трудового процесу та з
22 березня продуктивно працюють в нових
умовах.

Для того, щоб сучасному користувачу
було зручно і комфортно у стінах бібліотеки
створюється стильний і сучасний простір,
проходять освітні та мистецькі заходи, де
студенти навчаються та розкривають свій
науковий і творчий потенціал. Бібліотека
втілює проект «Реорганізація бібліотечного
простору через розкриття та вільний
доступ до фондів».
Мельник М. І.
Сухарєва Л. В.
Головко Н. С.
Юрчишина О. А.
Кудраш Т. В.
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Сучасний час висуває нові вимоги, які
не можуть не торкнутися роботи бібліотек.
Адже саме бібліотека є центром нових знань
та нових ідей. Тому, окрім виконання
основної інформаційної функції, бібліотека
Вінницького
державного
педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
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.
До культурно-просвітницьких заходів,
які проводились книгозбірнею, долучалися
представники громадськості міста, викладачі
та студенти університету: організовувалися
зустрічі
з
письменниками,
поетами;
висвітлювалися знаменні дати та події із
життя
країни,
літератури,
мистецтва;
організовувалися
книжкові
виставки,
читацькі
конференції,
дні
інформації,
бібліографічні огляди, бесіди та інші
бібліотечні заходи.
З метою профорієнтації проводились
екскурсії у бібліотеці для учнів випускних
класів шкіл № 30 та № 32, Тиврівського
ліцею та педагогічного коледжу м. Вінниці,
до Дня захисту дітей для випускних груп
дитячого садочка № 28 та початкових класів

шкіл № 32 та с. Медвідка – екскурсія
«Лабіринтами бібліотеки».
З 16 квітня по 15 травня 2018 р.
проходив Фестиваль виставок, на якому
представлено виставки: «Фестиваль науки.
Праці викладачів»; «Нові надходження»;
«2018 – рік німецької мови в Україні», «День
довкілля», «Поетичний куточок» та інші.
Тематична виставка «Зоряні мрійники»
присвячена Дню авіації і космонавтики,
«Скарби
сакральної
архітектури»
до
Міжнародного Дня музеїв. На цих виставках
зібрана нова література, яка поступила в
бібліотеку в 2017-2018 рр., оригінальні
тексти, література з країнознавства, вузівські
та шкільні підручники, література для
майбутніх вчителів, методична література, а
також праці викладачів.
Все більше отримує популярність така
нова форма роботи, як книжкові інсталяції,
мета яких привернути увагу до друкованого
слова,
максимально
розкрити
зміст
книжкових ресурсів, створити привабливу
експозицію для користувачів. На фестивалі
виставок було презентовано дві інсталяції з
книг: «Read (Читай)» та «Читайлик».
27 березня у бібліотеці відбулося
засідання методичної ради бібліотеки ВДПУ
імені
Михайла
Коцюбинського,
де
розглядалося
питання
впровадження
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Універсальної десяткової класифікації (УДК) в
практику роботи бібліотеки. На засіданні було
ухвалено ряд важливих рішень.
24 травня на занятті експресуніверситету
методичного
об’єднання
бібліотек ЗВО м. Вінниці за темою
«Особливості систематизації документів за
таблицями УДК» головний бібліотекар
бібліотеки педуніверситету Зарванська І. В.
виступила з презентацією «Упровадження
УДК в практику роботи бібліотеки ВДПУ.
Стан та перспективи».
Продовжується
активна
робота
книжкового клубу «Автограф», творчого
клубу «Креативне рукоділля», літературномистецької студії «Гармонія», діяльність яких
допомагає студентам дізнатися багато
цікавого, підвищити свій культурний рівень,
розкрити індивідуальні можливості, створити
сприятливі умови для різностороннього
спілкування і організації дозвілля.

про свою творчість. Особлива увага була
акцентована на книгу "Чорна дошка" про
страшні сторінки історії українського народу,
яка є дзеркалом страшного голоду 32-33 років.
Виставку книг із фондів бібліотеки
презентувала провідний бібліотекар Б.
Федорук.
До дня народження Т. Г. Шевченка
13 березня у загальній читальній залі
бібліотеки
ВДПУ
імені
Михайла
Коцюбинського відбулися голосні читання до
дня народження видатного українського
поета, письменника, художника, драматурга,
громадського і політичного діяча Тараса
Григоровича Шевченка. Захід проводився у
групі
спеціальності
професійна
освіта

Зустріч з письменницею
Наталкою Доляк
На зустріч зі студентами-істориками та
філологами до бібліотеки 19.02.2018 р.
завітала відома вінницька письменниця,
журналістка, драматург, авторка успішних
романів, що стали справжніми фаворитами
літературного конкурсу «Коронація слова» –
Наталки Доляк. Вона розповіла про себе та

(комп’ютерні технології).
Працівники бібліотеки, провідний
бібліотекар Федорук Б.І. та головний
бібліотекар П’ятак О.А. розповіли про життя
та творчість Великого Кобзаря, про видання,
які є в університетській книгозбірні.
Найбільшу цікавість викликали «Кобзарі»
різного
формату.
Особливою
увагою
користувалася книга «Заповіт» мовами
народів світу за ред. Б. Хоменка.
До читань співробітники бібліотеки
підготували ілюстративно-книжкову виставку
«Вдивляючись в рядки пророчі». Студенти
групи декламували вірші.
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Зустріч з творчим подружжям

На майстер-клас були запрошені
працівники бібліотеки, які презентували
книжково-ілюстративну виставку присвячену
Великодню. Було представлено також книги
про великодні звичаї наших земляків - Олекси
Воропай та Степана Килимника.

У рамках засідань книжкового клубу
«Автограф» 15 березня відбулась зустріч
«імідж-коктейль» з творчою сім’єю Вікторією
Гранецькою і Владом Сордом. Вони
презентували студентам та гостям бібліотеки
свої книги: Вікторія Гранецька – «Дім, у
котрому заблукав час» та поетичну збірку
«Спротив речей», Влад Сорд – першу
поетичну збірку «Трансгрес(і)я». Головною
прикрасою зустрічі стало поєднання двох
різних за характером поезій у виконанні
авторів.

Бібліомарафон
З метою поповнення фонду бібліотеки
художньою літературою, яка користується
попитом у студентської молоді, бібліотекарі
освітянської книгозбірні у загальній читальній
залі 27 квітня організували бібліомарафон.
Під час заходу кожен учасник марафону
презентував книгу, яку сам прочитав та радить
читачам. Понад 20 примірників нової книги
передано до бібліотечного фонду, в
основному це художні твори українських
сучасних письменників, які використовуються
у навчальному процесі та не лишають
байдужим нікого (Н. Доляк, В. Лис, Т.
Малярчук, С. Талан, І Роздобудько та ін.).

Майстер-класи із традиційного
писанкарства
"ПИШЕМО ПИСАНКУ РАЗОМ НА
ДОБРО І ЛЮБОВ"
З 1 по 31 березня у навчально-науковій
лабораторії з етнології Поділля проходили
майстер-класи із традиційного писанкарства:
"Пишемо писанку разом на добро і любов ",
під керівництвом майстрині Тетяни Пірус.

День пам’яті та примирення
8 травня в Україні відзначають День пам’яті
та примирення. 9 травня - День перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні. До цих
важливих дат у житті світової спільноти та
українського народу у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського бібліотекою та
запалено символічний «вічний вогонь»…
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Робота Виставкової зали раритетних книг

День вишиванки
У
День
вишиванки
17.05.2018
працівники бібліотеки провели у навчальнонауковій лабораторії з етнології Поділля
педуніверситету та прослухали цікаву
інформацію про вишивку майстрині, члена
Національної Спілки майстрів народного
мистецтва України Тетяни Петрівни Пірус.
З цієї ж нагоди в рамках засідань
книжкового клубу «Автограф» у загальній

читальній залі бібліотеки відбулась зустріч з
заслуженою майстринею народної творчості
України, етнографом, дослідницею семантики
у
народному
мистецтві
Наталією
Миколаївною Шпак-Косаківською. Гостя,
разом
зі
своїм
чоловіком
Віктором
Афанасійовичем Косаківським, розповіли та
продемонстрували всім присутнім різновиди
вишиванок Вінницької та Хмельницької
областей з власної колекції з найдавніших
часів до сьогодення.

Працівники відділу обслуговування
навчально-методичною літературою отримали
можливість зробити доступними унікальні
видання (стародруки) із фондосховища
бібліотеки шляхом музейного експонування
та екскурсійного обслуговування. Бібліотекарі
розробили та проводять наступні тематичні
екскурсії: «Екскурс в історію освітянської
бібліотеки»; «Інформація про перлину музею
– фонд цінних і рідкісних видань», «Історія
книги»;
«Історія
письма»;
«Елементи

оформлення друкованих видань».
У Виставковій залі раритетних книг
експонувалася книжкова виставка-вернісаж
«Вінницький педагогічний плекає мудре,
добре, вічне…», до 105-річчя університету,
проведено екскурсії-перегляди.
Виставкову залу відвідали представники
Національної академії педагогічних наук
України на чолі з Президентом Кременем В.Г.
і ректором ВДПУ Лазаренко Н.І., делегація
освітян з Румунії, колективи викладачів з
м. Полтави та м. Харкова, учасники
Міжнародних
конференцій
з
фізичної
культури, математики та ін. Всього проведено
21екскурсію з відвідуванням фондосховища.
Воробйова Л. М.,
Чернелівська Т. М.
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2018 рік – ювілейний рік для
Вінницького
торговельно-економічного
інституту КНТЕУ. Свою історію інститут
відлічує з 1968 року. Його історія - це
передусім історія поступу і звершень, історія
особистостей і колективу, які були органічно
пов'язані з історією нашого краю і держави.
Особливо символічним є те, що торговельноекономічний інститут знаходиться у будівлі, в
якій в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
розміщувалося реальне училище - найбільший
культурно-освітній осередок нашого міста в ті
часи. У цьому будинку, який є пам'яткою
архітектури і містобудування, й нині витає
дух минулих епох. Відчуття зв'язку з минулим
з'явиться одразу, як тільки ви ступите на
металеві східці, що не мають аналогів в
архітектурі міста. Привертає увагу досить
характерний напис, що зберігся на них з тих
часів: «Чугунно-литейный и механический
заводъ. Винница».
Бібліотека, як органічна та невід’ємна
складова інституту, проходить разом з ним
великий і складний шлях, робить внесок у
його розбудову. Перш за все це стосується
інформаційного забезпечення навчального
процесу, сприянню інформаційній культурі
користувачів, піднесенню наукового рівня
роботи студентів, аспірантів, пошукувачів.
Нині сформовано унікальний за видовою
структурою багатогалузевий книжковий фонд
вітчизняних та зарубіжних видань.
Основна
роль
в
інформаційній
діяльності бібліотеки відводиться вивченню і
задоволенню інформаційних потреб студентів,
викладачів та науковців ВТЕІ КНТЕУ, що
здійснюється з урахуванням можливостей
сучасних інформаційних технологій навчання.
Для популяризації літератури, читання,
до видатних дат історії, державних свят,
предметних і тематичних тижнів, бібліотекою
проводиться велика кількість книжкових
виставок та масових заходів, орієнтованих на

формування особистості студента із глибоко
усвідомленою громадянською позицією і
системою наукових знань.
Всі заходи, що заплановані на 2018 рік
та проводяться в бібліотеці, присвячуються 50
-ти річному ювілею ВТЕІ КНТЕУ.
З цієї нагоди бібліотека готує до
випуску 18 персональних бібліографічних
покажчиків із серії «Нехай не згасне світ
науки» про науковий доробок докторів наук,
професорів інституту. Готуються відкриті
перегляди та тематичні експозиції, серед яких
«Наукові досягнення ВТЕІ КНТЕУ», «Гроші –
енергія
універсального
еквіваленту»,
«Економісти світового виміру».
Бібліотека інституту вже традиційно є
майданчиком для проведення різноманітних
масових заходів. В тісній співпраці з
деканатами
інституту,
кураторами
академічних груп працівниками книгозбірні
були підготовлені та проведені цікаві зустрічі,
майстер класи, тощо.
Напередодні Всесвітнього Дня поезії
відбулась
зустріч
студентів
обліковофінансового
факультету
на
чолі
із
заступником декана Катериною Копняк та
студентів
факультету
менеджменту,
економіки та права з творчими, щирими,
відкритими до спілкування вінницькими
літераторами - письменником, журналістом,
драматургом, талановитою та багатогранною
Наталкою Доляк, яка не вперше завітала до
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Б І Б Л І О Т Е К А В Т Е І : З Б Е Р І ГА Є М О Т РА Д И Ц І Ї ,
ЗАСТОСОВУЄМО ІННОВАЦІЇ
бібліотеки
та
поетом,
художником,
надзвичайно цікавою людиною - Сергієм
Татчиним. На
згадку
про
зустріч
користувачам бібліотеки він подарував книги
з автографом.
Ще одна літературна зустріч відбулась
в бібліотеці 5 квітня 2018 року - презентація
книги вінницького автора Ігоря Клочка «Буття
на дотик». Ігор Клочко - математик і філософ,
альпініст і фотограф, мандрівник і учитель.
Він є автором близько 30-ти посібників з
математики.

писанкарства. Його учасниками та авторами
перших шедеврів стали студенти факультету
економіки, менеджменту та права на чолі з
заступником декана Наталією Андрущенко та
співробітниками
книгозбірні.
Своїми
знаннями та умінням писати великодню
писанку поділилася відома у Вінниці
майстриня – Вікторія Кушніренко. Яскравим
доповненням до розповіді майстрині стала
тематична книжкова експозиція «Великодня
радість землю обіймає». По завершенню
майстер-класу учасники отримали писанку-

Бібліотека сьогодні - це майданчик для
творчості, це місце для культурного та
інтелектуального дозвілля та спілкування
студентів.
До Міжнародного жіночого дня 8
Березня в бібліотеці був проведений майстер
клас зі SWEET-дизайну. Бібліотекар Ольга
Вовк у вільний час займається створенням
букетів з цукерками. Своїм захопленням вона
поділилась на майстер класі зі студентами
обліково-фінансового факультету. Техніка
створення «солодких букетів» доволі цікава,
тож напередодні свята майстер клас був
доречним та актуальним.
30 березня проведено майстер клас з

оберіг, що має найпотужнішу енергетику,
адже розписувалась вона з добрими намірами
і побажаннями.
У травні бібліотека долучилась до
Всеукраїнського
дня
вишиванки
і
організувала зустріч студентів з заслуженою
майстринею народної творчості України
Любов'ю Шаламай та Зінаїдою Шевчук.
Любов Шаламай презентувала свої вишиванки
та проекти «Видатні особистості України» і
«Видатні сучасники». У портретній галереї Т. Шевченко,
Л.
Українка,
В. Стус,
В. Симоненко, Іван Богун, Княгиня Ольга,
Б. Ступка, М. Грушевський, всього - 29
вишитих портретів.
Враховуючи
виклики
сьогодення,
бібліотека ВТЕІ КНТЕУ - в постійному
пошуку нестандартних цікавих форм роботи.
Яворська Т. М.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ВНТУ ІНФОРМУЄ
Інформаційній культурі навчаються
в університетській бібліотеці
Формування інформаційної культури у
користувачів – один з основних напрямів
діяльності науково-технічної бібліотеки.
Заняття по формуванню інформаційної
компетентності
проводяться
з
усіма
учасниками
навчального
процесу:
студентами, науковцями, здобувачами другої
вищої освіти, аспірантами.
В лютому та
березні працівники
відділу наукової інформації та бібліографії
провели
практичні
заняття
з
основ
інформаційної культури зі студентами
кафедри підприємництва та фінансової
діяльності факультету менеджменту та
інформаційної безпеки ВНТУ. В травні в
конференц-залі
університету
бібліотека
організувала лекцію-тренінг з «Основ
інформаційної культури» зі студентами
молодших курсів.

Присутніх
ознайомили
з
інформаційними ресурсами бібліотеки, до
складу яких входить документний фонд на
різних носіях інформації, як традиційних, так
і
машиночитаних; довідково-пошуковий
апарат; бази даних та інформаційні продукти
бібліотеки, як створені бібліотекою, так і
придбані, або запозичені. В ході заняття
студентам
продемонстрували
веб-сайт
бібліотеки як важливий інструмент в системі
інформаційного обслуговування користувачів
і який є основною точкою доступу до

ресурсів та послуг бібліотеки. Увагу студентів
було акцентовано на пошуку в електронному
каталозі – основній базі даних бібліотеки, який
доступний користувачам 24 години на добу.
День дипломника в бібліотеці
Протягом березня в нашій книгозбірні
проводились тематичні Дні дипломника, метою
яких було формування культури академічної
доброчесності в студентському середовищі.
Доброчесність у вищій освіті, академічне
письмо як її складова, просвітницька роль
бібліотеки у формуванні культури академічної
доброчесності
серед
університетської
спільноти – питання, які обговорювались на
цих зустрічах. Фахівцями бібліотеки була

надана допомога в оформленні дипломних
проектів, консультації по роботі з джерелами,
укладанні бібліографії тощо.
Учасники
заходу
мали
змогу
ознайомитися з інформаційними ресурсами
бібліотеки
як
традиційними,
так
і
електронними, сайтом бібліотеки, як єдиною
точкою доступу до е-ресурсів та послугами, що
надає бібліотека.
Проект «Науку творять обрані»
В рамках проекту «Науку творять
обрані» в І кварталі 2018 року було
підготовлено та видано 3 біобібліографічні
покажчики
з
серіі
«Вчені
нашого
університету»:
до
75-річчя
професора
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ВНТУ - В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ
Б. Мокіна, до 80-річчя професора В. Осадчука
та до 60-річчя професора О. Романюка.

Видання бібліотеки взяли участь в
«Біографічному рейтингу», започаткованому
Інститутом біографічних досліджень НБУ ім.
В.І.Вернадського і були відмічені експертною
комісією за популяризацію інженерних шкіл
та необхідність підготовки українських
інженерно-технічних кадрів.
Також оформлені віртуальні виставкипрезентації серії «Штрихи до портрета
вченого» до ювілеїв професорів І. Дудара,
В. Петрука та М. Небави.

Читальні
зали
книгозбірні
перетворилися на своєрідні лабораторії для
втілення учасниками своїх інженерних
задумів. До заходу було оформлено виставку
про сучасні інженерні школи ВНТУ.

Весь період змагань в залах бібліотеки
панувала особлива атмосфера командної
роботи,
безмежної
креативності
та
винахідливості.
«Жінка унікальної долі»
Таку назву мала наукова година,
присвячена видатній жінці-вченій, фізику та
хіміку М. Склодовскій-Кюрі, яку провели для
студентів працівники бібліотеки.
Ведучі
заходу
розповіли
про
неймовірне життя відкривача двох елементів
– полонію і радію, переконали всіх присутніх
в унікальності вченої.

Підпроект «Науковці пропонують»
поповнився трьома віртуальними виставками
з новими науковими доробками наших
вчених.
Науково-технічна бібліотека – майданчик
для інженерних змагань.
Наша бібліотека в лютому-березні
стала
місцем
проведення
чергових
європейських інженерних змагань EBEC
Challenge,
які
влаштовує
міжнародна
студентська організація Board of European
Students of Technology (BEST).
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Миколи Бажана та інших ці вірші лунали у
виконанні працівників бібліотеки. Цікава
презентація дала змогу слухачам ближче
познайомитись з життям та творчістю
кращих представників німецької поезії.
Вечір мав велике пізнавальне і
виховне значення, сприяв зацікавленню
студентів у вивченні німецької мови як
міжнародного засобу спілкування.

Глядачі почули людську історію Марії
Кюрі, яка предстала як турботлива матір,
любляча дружина, жінка, яка не боялася жити
за покликом серця й завдяки надзвичайним
здібностям змогла заявити про себе у світі
науки, у якому домінували чоловіки.
Літературними стежками Німеччини
Бібліотека долучилась до проведення
Року німецької мови в Україні. В стінах
нашої книгозбірні відбувся тематичний вечір
«Літературними стежками Німеччини».

«Крути: чорний спомин, вічний біль»
До сторіччя бою під Крутами
бібліотекою було проведено літературномузичний вечір пам’яті «Крути: чорний
спомин, вічний біль».

Всі присутні мали змогу поринути в
чарівний світ німецької поезії. Ведучі заходу
розповідали про життя та творчість класиків
німецької поезії. Приємно відзначити, що до
підготовки та проведення вечора долучилися
студенти, які декламували вірші німецьких
поетів Йоганна Гете, Генріха Гейне, Йоганна
Шиллера мовою оригіналу. Українською
мовою в перекладі Лесі Українки,
Олександра Міщука, Михайла Ореста,

Переглядаючи на екрані нарізки
документального відео, кадри з художніх
фільмів, глядачі пройнялися жахіттями тієї
страшної події. Проникливо і щемно про ті
страшні події розповідали ведучі заходу —
працівники бібліотеки Ганна Суровенко та
Галина Павлишина. Емоційно читали поезію
студентки Аліна Чан та Юлія Панфілова,
Коваленко Аліна та Мілевська Тетяна.
Хвилиною мовчання присутні вшанували
пам'ять всіх тих, хто заснув вічним сном,
сказавши своє вагоме слово у боротьбі за
вільну Україну.
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вірші, присвячені мамі, прочитала запрошена
на свято юна поетеса Ярослава Нікіфорова. А
далі озвалась гітара. Натхненно перебираючи
струни, співала подільська автор-виконавиця
пісень Зоя Красуляк.
До Дня матері на сайті бібліотеки була
розміщена віртуальна бесіда «У світі все
починається з мами».
Зацікавили наших читачів виставкипрезентації, віртуальні бесіди, підготовлені
працівниками
бібліотеки,
на
теми:
«Український Ломоносов» (В. Н. Каразіну –
245 років), «Любомир Гузар – людина епохи
», «Поляк за походженням, українець за
духом» (до 155-річчя від дня народження
В. В. Городецького), «…Але красу її
Боровиковський врятував» (Марія Іванівна
Лопухіна), а також віртуальна виставка
«Жіночий погляд на науку» до Міжнародного
Дня жінок та дівчат у науці.

«Мамо рідна, хай святиться ім'я твоє...»
Зворушливе
літературно-мистецьке
свято «Мамо рідна, хай святиться ім'я
твоє...» з нагоди Дня матері організувала
бібліотека в стінах університету. Його
учасники зібралися, щоб висловити свою
любов і шану найдорожчій людині – рідній
неньці, подякувати їй за любов і турботу, а
також привітати всіх жінок і побажати їм
здоров’я, щастя і Божого благословення.

Цвілишена О. М.
Найщиріші слова подяки матері –
берегині роду – звучали з вуст бібліотекаря
Юлії Шовгур, студенток факультету ІТКІ
Аліни Чан та Марії Липач. Емоційно і дуже
зворушливо линув вірш «Матерям» у
виконанні методиста бібліотеки Наталії
Банкової. Розчулила глядачів і пісня
«Материнська любов», яку майстерно виконав
студент ФІТКІ Костянтин Швачич. Власні

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО
Колись у бібліотеках Західної Європи
найцінніші книги приковували до своїх місць
ланцюгами. Та одним з найцікавіших був засіб,
що широко практикувався в Україні. На полях
книги чи на початку її писалося міцне закляття
або лайка для того, хто захотів би цю книгу
привласнити. Ось зразки таких записів:
"Хто хотів би віддалити цю книжку з цього
місця, той буде мати зі мною справу перед
Божим судом".
"Хай ця книга перебуває у цій церкві вічно, а
хто її візьме, хай буде проклятий, хай буде
засуджений на невгасимий вогонь і хай точить
його невсипущий черв'як".
На одному рукописі XVIII ст. стояв навіть
такий двовірш: "Хто би мав сю книгу красти,
тому сім літ свині пасти".
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В рамках Фестивалю науки проведено
заняття для аспірантів, на яке були запрошені
фахівці бібліотек університетів Вінниці.
До всіх знаменних дат були проведені огляди
та виставки літератури. Кожний перегляд
закінчувався
маленькою
вікториною, на
питання якої з
радістю
відповідали
користувачі
і
одержували
призи.
Продовжено
проведення
засідань
в
Літературній вітальні: «Свято кави», «Геній
всіх часів».

Перше півріччя 2018 року для Наукової
бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса було
насиченим, цікавим як для користувачів так і
для співробітників. Всі заходи бібліотеки
відбувалися під гаслом «Плекаємо традиції,
цінуємо ім’я, прагнемо досконалості».
2017-2018 навчальний рік -ювілейний
для університету і для славетного Василя
Стуса. Бібліотека приймала участь в заходах,
присвячених творчості Василя Стуса,
презентувала нові видання викладачів
університету про Героя України.
Бібліотека приймає участь в просвітницькому
проекті« Новий час: сучасні освітні
реформи» під егідою Вінницької обласної
державної адміністрації. Виставки за цією
тематикою оформлені у читальних залах
бібліотеки та були презентовані на семінарах
для керівників середньо освітних шкіл

Вінниці.
В пріоритеті діяльності бібліотеки своєчасне
забезпечення
навчального,
наукового, виховного процесів університету
інформацією та літературою надання якісних
бібліотечно-бібліографічних
послуг
та
сервісів.
Проведено
Дні
спеціалістів

Ще одна дуже приємна подія відбулася в
березні: відкрито новий читальний зал для
істориків і юристів.
Продовжується робота з автоматизації
бібліотеки. Співробітники
працюють над
втіленням
нового
проекту:
«Система
автоматизації бібліотеки та обліку наукових
здобутків викладачів ДонНУ імені Василя
Стуса».
Карягіна Н. О.
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Немає в людини місця дорожчого, ніж
те, де вона народилась, землі, на якій зросла.
Щоб по-справжньому любити рідний край,
необхідно вивчати його історію, мову і
культуру. Саме тому пріоритетним напрямом
роботи бібліотеки ВКІ є виховання у молоді
любові і дбайливого ставлення до рідної
землі, - своєї «малої батьківщини», її історії,
поваги до народних традицій і звичаїв, любові
до рідної природи. В своїй
роботі
використовуємо
публікації
періодичних
видань: газет «Вінниччина», «Вінницька
газета», літературно-мистецького журналу
«Вінницький край», які сприяють
циклу
заходів під назвою «Ода рідному краю».
Творчості українських письменниківвінничан були присвячені книжкові виставки:
«Подвижник слова» (до дня народження М.
М. Коцюбинського), «Я з Подільського
краю...» (до 80-річчя А. А. Бортняка). З
історією
Вінниччини,
її
культурою
ознайомили читачів матеріали книжковоілюстративної виставки «Частина моєї душі –
рідний край». Про наших сучасників-земляків
розповіла виставка «Вінничани – герої АТО»,
а віртуальна виставка «Мандрівка вихідного
дня», можливо, спонукає користувачів нашого
сайту відвідати цікаві історичні місця
Вінниччини.
На вечорі поезії «Чарівна сила поезії»
студенти мали можливість зустрітися з
сучасними поетами-вінничанами: Анною
Кіссо, Людмилою Любацькою, Русланою
Мельничук та Анатолієм Мартинюком.
В плані заходів «Ода рідному краю» в
читальному залі бібліотеки ВКІ відбувся
тематичний вечір «Сім чудес Вінниччини»,
підготовлений бібліотекою та групами ОД161,
ОП-161.
Метою
заходу
було
ознайомлення
студентів
з
історичною
спадщиною Вінниччини, розширення знань
про рідний край.
Викликали живий інтерес у студентів

розповіді та слайди про презентовані духовні
святині
Вінниччини,
серед
яких:
Брацлавський
Свято-Троїцький
жіночий
монастир; наш «Подільський Афон» –
Лядівський скельний монастир; Шаргородська
синагога – архітектурна перлина єврейської
громади
Поділля;
визначна
пам′ятка
класицизму – палац родини Потоцьких у м.
Тульчині; заповідник Буша на Ямпільщині (ІV
тис. до н.е.); Великі Вали Немирівського
городища; музей-садиба М. І. Пирогова,
геніального хірурга і громадського діяча.
З пізнавальною розповіддю про
Шаргородщину
і
письменника-земляка
М.
М.
Коцюбинського
виступила
Любацька Л. В., краєзнавець, член спілки

журналістів.
Цікавим доповненням заходу стала
книжково-ілюстративна
виставка
«Землі
квітучої краса», матеріали якої дають
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можливість
глибше
познайомитись
з
духовними святинями нашого мальовничого,
багатого історією та гостинного краю.
Борисова О. С.

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО
9 листопада – День Книги рекордів Гіннеса. У
2002 р. вийшла з друку
Книга рекордів
України. Її автор – Георгій Маценко – зумів
зібрати багато звичайних і незвичайних, але
цікавих і дивовижних фактів про все "най-най"
в Україні:
Найстаріша діюча бібліотека – наукова
бібліотека Львівського національного
університету імені Івана Франка, заснована у
1608 р.
Найдовговічніший підручник. У 1618 р.
вперше вийшов друком підручник з мови
"Граматіка славенская...", створений
українським письменником -полемістом
Мелетієм Смотрицьким, який довгий час був
єдиним підручником з мови. Учні українських,
російських і білоруських шкіл за цією
"Граматікою..." навчалися майже 150 років.
Найкоротша назва книги. У 1968 р. Київське
видавництво "Веселка" випустило окремою
книжкою українську народну казку "Хо".

Найдовша назва книги. У 1798 р. в
Миколаєві, в Чорноморській адміралтейській
друкарні, побачила світ книжка П. М.
Захар'їна "Новый синопсис, или Краткое
описание о …” обсягом 353 сторінки, назва
містить 60 слів!
Найважчий стародрук. В експозиції
Державного музею книги і друкарства у Києві
можна побачити "Євангіліє" вага якого 21,5
кг.
Надмініатюрна книга "Кобзар", створена
українським майстром М. Сядристим, –
найменша у світі: її площа – 0,6 кв. мм. Це
майже у 20 разів менше від найменшої
японської книги.
Найбільш багатосторінкова книга. київське
видавництво "Ірина", де побачив світ
універсальний словник-енциклопедія "Усе" –
1552 сторінки!
Джерело: https://bit.ly/2yck8Jt

Засновник: наукова бібліотека Вінницького
національного медичного
університету ім. М. І. Пирогов
Відповідальна за випуск:
Кравчук Н. М.
Головний редактор:
Мельник М. І.
Редактор:
Головко Н. С.
Технічний редактор:
Мельник М. І.

Адреса редакції:

21018 м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
libvnmu@gmail.com

Видання підготовлено за матеріалами,
наданими бібліотеками ВНЗ
Вінницького методичного об’єднання
зі збереженням стилістичного
і граматичного змісту

19

