«Сьогодні іменини в бібліотечної родини»
Сьогодні особливий день для тих,
Хто книгу любить, поріднився з нею,
Сьогодні свято – День бібліотек!
Є багато див на землі, одні з них створені природою, інші – зроблені
руками людини. Та чи не найбільше диво з див – книга. У ній відображені весь
неосяжний світ та віками накопичена людська мудрість. Вони стали для нас
такою ж необхідністю як земля, чисте небо над головою, як хліб духмяний на
столі. Книга як незгасимий вогник освітлює шлях кожній людині в безмежному
життєвому шляху. І завжди цей вогник був у бережливих, надійних руках
бібліотекарів. Тому зовсім не випадково, у рік тисячоліття літописання і
книгодрукування Президент України своїм Указом проголосив 30 вересня
Всеукраїнським днем бібліотек.
Цей день – свято всіх громадян, рівних у праві користуватися
бібліотеками, їх ресурсами та послугами. У цей день ми відзначаємо високу
місію Бібліотеки та Бібліотекаря: інформувати та просвіщати, організовувати
безперешкодний доступ до інформації та ресурсів для всіх громадян, допомагати
і навчати орієнтуватися у потоці інформації, сприяти оволодінню навичками
пошуку та використання ресурсів на різних носіях.
Свій професійний день працівники наукової бібліотеки ВНМУ ім.
М.І.Пирогова як завжди святкували разом із своїми відвідувачами. Цього дня в
бібліотеці за доброю традицією було організовано День відкритих дверей.
Почалося наше свято з привітання директора бібліотеки Кравчук Н.М., яка
привітала всіх працівників та гостей та побажала колегам успіхів у роботі,
творчої наснаги, міцного здоров’я, сімейного затишку, взаєморозуміння, нових
творчих успіхів у нашій благородній просвітницькій справі. Наша професія
надзвичайно важлива, адже відкриває шлях до книги – джерела споконвічної
мудрості та знань! Ми дуже вдячні за ці теплі і добрі слова. Вони надихають нас,
стимулюють краще працювати, дають нам, бібліотекарям, віру, надію, любов…
Недаремно, наше професійне свято співпало з днем Віри, Надії, Любові та
матері їх Софії.
Програма та атмосфера свята з нагоди Дня бібліотекаря була поособливому тепла та насичена різноманітними заходами.
Звісно, гостей заведено гостинно зустрічати. Протягом дня у нас відбулося
багато цікавих презентацій, виставка творчих робіт, демонстрація фотоальбомів
зі світлинами працівників бібліотеки, які збиралися декілька років, експозиція
рідкісної і цінної книги – перлини бібліотеки.
З захопленням та почуттям відповідальністі наші працівники підійшли до
підготовки святкових заходів. Адже, любов до професії - основа майстерності
бібліотекаря. Наша бібліотека – це багатогранний діамант, кожну грань якого
відшліфовує своєю професійною майстерністю бібліотекар.
На жіночій мудрості, материнській любові, жертовності і працелюбстві
тримається світ. Кожна з наших жінок заслуговує на щирі слова вдячності, адже

кожна жіноча доля особлива. Є в нашому колективі матері, які відправили дітей
до садочка, є матері школяриків-першачків, є й такі, що переступили поріг
університетів. Але особлива шана та низький уклін матері, яка виховала сина,
справжнього патріота, нашого доблесного військового. Сьогодні він мужньо
захищає цілісність та незалежність нашої держави. Проникливі слова вдячності
прозвучали з уст директора бібліотеки для люблячої матері Стороженко Галини
Василівни, яка з хвилюванням чекає повернення рідного сина.
Помиляються ті, хто думає, що, бібліотечна праця – рутинне, нудне
заняття. Бібліотекар не може не бути творцем. І в нашому колективі є особливо
творчі, обдаровані працівники, які творять прекрасне своїми руками. Саме
такому творчому потенціалу бібліотеки була присвячена виставка «Бібліотекар –
значить креативний». Було представлено виставку робіт майстрині флористики
Наталі Бойко, яка виготовляє картини з насіння. Кожна картина – то її чуттєве
ставлення до національних традицій, величезна любов до рідної землі. Чарівні
картини зберігають магічну ауру природи, заставляють думати, переживати,
замислюватись над вічним, безмежною красою нашої землі, красою людських
душ. Дивлячись на ці прекрасні картини, так і хочеться заспівати:
Люблю Україну в червонім намисті,
Люблю Україну у жовтому листі,
Люблю Україну у білих снігах,
Люблю Україну в веселих квітках.
Святкові заходи дозволяють повною мірою продемонструвати усе
найкраще, що напрацьовано у бібліотеці.
Творчі люди - це гордість нашої бібліотеки. Творчість - це талант,
помножений на щиру працю. А творча людина - наче той колос, що, налившись
силою
землі
й
сонця,
дарує
людям
хліб.
Творчою особистістю нашого колективу є Лізановська Лілія Федорівна засновниця та берегиня «Літературної вежі», хранителька культури, традицій,
історії рідного краю, яка за 20 років роботи мистецького об’єднання зібрала під
своїм материнським крилом надзвичайно обдарованих, творчих, всебічно
розвинутих студентів-медиків. Серед яких - поети, художники, співаки та
актори-аматори.
Завдяки роботі невтомного дослідника-краєзнавця Юрчишиної Ольги
Анатоліївни медичне краєзнавство стало важливим аспектом діяльності нашої
бібліотеки. Вона поставила за мету в якомога найповнішому обсязі виявити,
зібрати, систематизувати, опрацювати, зберегти та популяризувати інформацію
про вчених, університету, їх наукову спадщину, вклад у розвиток вітчизняної та
світової медицини, поступово сформувавши колекції праць вчених. Завдяки
таким особистостям, які стоять на «варті» краєзнавства, відбувається гармонійне
поєднання минулого, сьогодення та майбутнього.
Творчий підхід до роботи виявили також працівники бібліотеки в процесі
підготовки до конкурсу на кращу електронну виставку. Саме під час
урочистостей з нагоди Дня бібліотек відбувся яскравий фінал цього конкурсу. І,
звісно, це було свято душевної краси людей, закоханих у власну справу,

володіння професійними знаннями і навичками, а також творчу уяву,
кмітливість, почуття гумору та навіть кулінарні таланти бібліотекарів. Активно,
відповідально та креативно підготувалися до презентації своїх проектів наші
творці-бібліотекарі!
Колектив та склад журі бібліотеки, передивляючись всі
творчі проекти, прийшли до єдиної думки і визначили переможців. Конкурсні
роботи переможців можна переглянути на сайті бібліотеки в розділі
«Просвітницька діяльність».
Працівники нашої бібліотеки також гідно презентують свою діяльність на
обласних заходах. До Всеукраїнського дня бібліотек Вінницька обласна
універсальна наукова бібліотека ім. .К.А.Тімірязєва оголосила конкурс «Світло
провінції 2015». Творчо, активно підійшли до цього проекту Сухарєва Л.В.,
Гулик І.В., Сахарова М.П. Їх робота була найкращою в номінації «Ми
змінюємося! Бібліотека – зона впровадження інформаційних технологій.»
Колектив нашої бібліотеки отримав перемогу та був
нагороджений
сертифікатом та подарунком. Переглянути відеоролик пропонуємо вам на сайті
бібліотеки.
В рамках святкування Всеукраїнського Дня бібліотек було підведено
підсумки акції «Подаруй бібліотеці сучасну книгу», яка проходила у бібліотеці.
Викладачі та студенти активно долучилися до проекту та подарували бібліотеці
близько півтисячі видань. Ми щиро вдячні всім, хто підтримав цей благодійний
проект та готовий донести до наступних поколінь подаровані наукові праці,
монографії, тематичні колекції видань, довідкову та художню літературу. Всіх
дарувальників було нагороджено календариками з логотипом акції та ручкою з
написом «Бібліотека ВНМУ – шлях в науку». Подаровані книги представлені на
виставці «Дарунки щедрої душі». Продовженням цієї тематики була виставка
«Книги з автографами з фонду бібліотеки».
Наше свято - це завжди багато щирих, вірних друзів, це теплі слова вітань.
Такими добрими друзями бібліотеки протягом багатьох років залишаються
декани факультетів нашого університету. Від імені усього колективу директор
бібліотеки Кравчук Неліна Миколаївна висловила слова вдячності та вручила
«Подяку» Власенку Олегу Володимировичу, Постоловській Тамарі Тимофіївні
та Смольському Леоніду Павловичу за дружню співпрацю з бібліотекою та
небайдуже ставлення до потреб студентів.
Бібліотекарі завжди раді гарним читачам закоханим у художнє слово,
спраглим до знань та заохочують не забувати дорогу до книжкового дому, не
минати його поріг, адже спілкування з книгою розкриває широкі горизонти
перед людиною та сприяє саморозвитку.

Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки…
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
П. Гоць „Бібліотека – море книг…”
Пам’ятає та поважає бібліотека найактивніших читачів, яким було вирішено
подарувати «Безлімітний читацький квиток», що дає право його власнику

користуватись послугами бібліотеки і брати літературу на абонементі в
необмеженій кількості протягом навчального року. У номінації "Найактивніший
читач” переможцями стали студенти 3 курсу медичного факультетуту –
Войтков Володимир Юрійович та Сімеон Лінда,
серед викладачів –
Крижанівська Алла Володимирівна, викладач кафедри мікробіології.
Колеги-бібліотекарі із задоволенням спілкувалися, ділилися враженнями та
професійним досвідом. Кожен працівник бібліотечної ниви відчував себе
іменинником. І сьогодні, попри розвиток інформаційних технологій,
працю бібліотекаря можна назвати благородною, потрібною людям, адже вміло
підібрана книга спонукає людей на хороші справи, вчинки, будить любов до
прекрасного, до творчих пошуків, запалює в серцях вогник щирого зацікавлення,
пробуджує потяг до знань.
Всі заходи мали єдину мету – зробити все, щоб кожен присутній в бібліотеці
відчув, що Всеукраїнський день бібліотек - саме його свято.
Ніна Одінцова, бібліотекар І категорії,
Майя Мельник, заступник директора бібліотеки

