З вдячністю вклоняємося Лесі Іванівні Шпукал
У скорботі минає рік для колективу бібліотеки Вінницького національного медичного
університету імені М.І. Пирогова. 5 жовтня 2014 року після важкої тривалої хвороби
відійшла у вічність директор бібліотеки Шпукал Леся Іванівна. Ще зовсім свіжі у пам’яті
спогади про її самовіддану працю та постійні наполегливі пошуки чогось нового і
неординарного.
З незгасимою енергією і натхненням Леся Іванівна пройшла свій життєвий шлях,
якого доля їй відміряла зовсім небагато – лише 52 роки. Ще у далекі 80-ті роки, будучи
юною школяркою, вона зарекомендувала себе наполегливою та активною особистістю: їй
доручили очолити піонерську організацію, згодом вона стала секретарем комсомольської
організації школи, неодноразово була нагороджена похвальними грамотами за відмінне
навчання та активну участь у вихованні шкільної молоді.
Обираючи власну професійну долю, не стояла перед дилемою вибору: впевнено
довірилася поклику серця – стати бібліотекарем. Вступила до Київського державного
інституту культури, а після закінчення у 1984 році, будучи молодим спеціалістом, рішуче
переступила поріг Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва і
відразу занурилася в бібліотечну роботу. Міцні й глибокі теоретичні знання відразу зуміла
втілити в практику. Поступово наполегливі пошуки цікавого та незвіданого тісно
переплелися з креативними поглядами на організацію форм і методів роботи. Саме за таке
поєднання знань і вмінь керівництво довірило їй очолити методичну службу бібліотеки. За
1,5 року на цій посаді Леся Іванівна отримала високу оцінку в колективі та вдячність від
колег бібліотек Вінницької області.
Надалі професійний шлях Лесі Іванівни продовжився у бібліотеці Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова, якій віддала 22 роки свого
життя. Набутий досвід вона активно впроваджувала спочатку на посаді заступника
директора. Тісний тандем із директором Л. В. Маєвською протягом 1993–2003 рр. сприяв
професійному росту Л. І. Шпукал. За цей час вона оволоділа специфікою роботи всіх
основних відділів та стала незмінним порадником в ефективній організації бібліотечних
процесів. Творчу індивідуальність проявила в культурно-просвітницькій роботі, ініціювала
створення при бібліотеці двох любительських об’єднань студентської молоді. Члени
об’єднань, які уже давно працюють на лікарській ниві, пам’ятали і при нагоді завжди
відвідували свого наставника в духовному зростанні.
У 2003 році директор Ліна Василівна Маєвська впевнено передала бібліотеку у
надійні руки Лесі Іванівни. І не помилилася. Їй були притаманні далекоглядність та відчуття
змін і реформ, які розпочиналися у бібліотечній системі. Тому виважено і легко формувалася
ефективна система інформаційного забезпечення університету, здійснювалося підвищення
якості інформаційно-бібліографічного обслуговування та розширення номенклатури
бібліотечних послуг склали головний зміст діяльності бібліотеки. Методи управління були
спрямовані на вивчення та використання нових інформаційних технологій.
Леся Іванівна піклувалася не лише про забезпечення студентів та викладачів
комфортними умовами для самостійної роботи в бібліотеці, але й дбала про on-line
користувача, ставши розробником дизайну та наповнення Web-сторінки бібліотеки.
Спільно з Вінницькою обласною науковою медичною бібліотекою Л. І. Шпукал була
ініціатором створення Міжрегіональної корпоративної системи медичних бібліотек і зуміла
об’єднати навколо цієї ідеї 6 бібліотек України.
За її ініціативи протягом 5 років проводилося дослідження стосовно вибору, розробки
і послідовного здійснення інноваційної стратегії розвитку бібліотеки, яка знайшла своє
відображення у науково-дослідній роботі «Створення інформаційно-освітнього середовища
університетської бібліотеки як складової системи безперервної додипломної та
післядипломної медичної освіти».
Діяльність бібліотеки Леся Іванівна широко представляла на Всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних конференціях, де вона ділилася своїми досягненнями та
черпала нові можливості роботи із досвіду колег. Їй належить близько сотні виступів

різноманітного напрямку. Леся Іванівна була обрана членом Науково-методичної
бібліотечної комісії МОН України, членом Української бібліотечної асоціації, віцепрезидентом громадського об’єднання «Асоціація бібліотек Вінниччини», головою
обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці.
За активну діяльність була двічі нагороджена Почесною грамотою Міністерства
охорони здоров’я «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий
професіоналізм», Почесною грамотою Ректорату Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
активну життєву позицію та у зв’язку з Днем медичного працівника та Днем Університету», удостоєна
Подяки Міністерства охорони здоров’я «За вагомі досягнення у професійній діяльності та
багаторічну сумлінну працю».
Останні роки Леся Іванівна жила креативними ідеями і задумами створення сучасної
бібліотеки нового типу. Із величезним запалом долучилася до втілення власного бачення
побудови нового приміщення бібліотеки. Проте доля розпорядилася інакше, рано обірвалося
життя і їй не судилося завершити своїх планів.
Попри професійні заслуги, Лесі Іванівні були притаманні людяність і доброта, які
завжди цінували її рідні, друзі та колеги. Вона була ще й чудовою людиною, чарівною
жінкою, прекрасною дочкою і сестрою, гарною господинею та люблячою матір’ю двох
талановитих доньок.
Світла пам’ять про Лесю Іванівну Шпукал навіки збережеться в серцях рідних,
співробітників, друзів і знайомих.
Від імені колективу Н. Кравчук

