Два крила любові
(До 20-річчя творчого об’єднання «Літературна вежа»)
Є професії, про які інакше, як з повагою, не можна й говорити. До них з
повною відповідальністю можна віднести професію лікаря, фах який
отримують в нашому університеті. Є студенти, які приходять в університет
за покликанням, хтось – за продовженням сімейної традиції, а хтось –
випадково. В процесі навчання зміцнюється бажання впевнено крокувати до
заповітної мети, усвідомлюючи, що лікар – це не просто професіонал, а
творець, талановита і гармонійна людина, адже у його руках – людське
життя.
Сучасна молодь має різносторонні вподобання - це насамперед, музика,
живопис, поезія. Любов до прекрасного допомагає їм переборювати усі
труднощі студентського життя та надихає на творчі пошуки.
Цьогоріч творче об’єднання студентів «Літературна вежа» святкує 20річний ювілей, яке започаткувало свою роботу у 1996 році на базі гуртка
любителів поезії. До роботи гуртка долучалися студенти, закохані в
поетичне слово та, власне, які й самі пробували писати вірші. Поезія займає
одне з почесних місць не тільки серед найкращих винаходів людства, але й в
житті наших студентів-медиків. Наша сучасниця, відома поетеса Ліна
Костенко говорить: «Поезія – це завжди неповторність,
якийсь
безсмертний дотик до душі…» І справді… Писати вірші, картини – велике
мистецтво, це – рідкісний дар, який дається Богом лише обраним. І тільки
поетам та художникам дано створити такі рядки та полотна, які будуть
вражати своєю мелодійністю, чарівністю та чуттєвістю...
Робота творчого об’єднання допомагає студентам розкрити себе, свій
талант, увійти в коло однодумців – палких шанувальників або критиків. Тут
у невимушеній обстановці щотижневих засідань, за чашкою запашного чаю є
можливість представити ровесникам власний твір, поділитися тим, що
вихоплюється з душі. І можливо, саме захоплення літературою та
мистецтвом, окрім обраної на все життя медицини, допоможе краще пізнати
себе і оточуючий світ.
За час існування творчого об’єднання бібліотекою було підготовлено
до друку два видання поетичної збірки “На крилах натхнення”, до якої
увійшли вірші поетів-початківців, членів гуртка, а також вірші викладачів
університету. За сприянням ректорату університету також побачила світ
збірка віршів “Схованки душі ” Ольги Швець – студентки другого курсу, тепер
уже лікаря загальної практики - сімейної медицини. 2014 рік виявився
вдалим для студентки-випускниці Гюлане Мусаєвої. “Вічність-загадка” – за

такою назвою була надрукована збірочка її віршів, написаних у стилі
синквейн. До 20-річного ювілею гарним підсумком діяльності «Вежі» стало
видання третьої збірки – «Подих весни», до якої увійшли не тільки поезія, а
проза і малюнки.
У творчому доробку “вежівців” чимало проведених заходів, а ще більше
планів. Серед найпопулярніших і найулюбленіших заходів є щорічні вечори
випускників “Літературної вежі”. Талісманом нашого творчого об’єднання є
дзвіночок, який у більшості традицій символізує хід часу, а його звук –
молитву і перемогу. Дзвіночок-оберіг отримує на згадку кожен випускник. У
цьому році Загоруйко Андрій, Загорський Віталій, Лісовецька Юлія,
Романенко Олександр та Клочківська Ірина до традиційного подарунка на
згадку отримали ще й збірочку «Подих весни», яку презентували поетипочатківці, члени “Літературної вежі”.
На цьогорічному ювілейному вечорі приємно було бачити випускників
минулих років Володимира Дроненка (вип. 1996), Ігоря Качура, Іллю
Баландюка, Тетяну Марченко(вип. 2002), Олександра Шуберта (вип. 2004),
Олександра Бойцуна (вип. 2011) Ольгу Швець(вип. 2012), Гюлане Мусаєву,
Катерину Залужну (вип. 2014). “Золотий голос “ нашої “Вежі” – Олександр
Шуберт своїм неперевершеним виконанням пісень подарував присутнім
прекрасні і зворушливі хвилини.
Незабутнім і пам’ятним був вечір “Два крила любові”, багато теплих та
зворушливих слів на адресу творчого об’єднання “Літературна вежа”
прозвучало від нинішніх учасників та випускників минулих років.
У кожної людини, як стверджує легенда, є два береги: від одного з них
людина відпливає, а до іншого неодмінно має пристати. На цій дорозі завжди
трапляється багато труднощів, перешкод, є зупинки надії, юності, любові. І
які б перешкоди не ставали на шляху наших учасників, далеким теплим
вогником їм завжди світитиме берег нашої «Літературної вежі».
Не видають на «Вежі» нам трофеї,
І зіркою не станеш тут й на квант,
Не ми талановиті, бо є в неї,
А «Вежа» - це один на всіх талант.
(Ольга Подважук, студ. ІV курсу)
Лілія Лізановська, зав. сектору наукової бібліотеки

