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Студентський клуб «Що? Де? Коли?»



Гурток польської мови



Створення молодіжного центру 

“Відкрий Польщу для себе”









Активні та найкращі 

в 2013 -2014рр. 

Краєзнавча поїздка 

”Zwiedzamy zabytki kraju”



Студенти та керівництво  Вінницького 
національного медичного університету

вітають  

Кшиштофа Свідерка –

Генерального консула республіки Польща у Вінниці 



Ансамбль народного танцю 

університету Марії Кюрі 

Складовської  м. Люблін 

(Польща)



Про нас пишуть…



Як  у нас на вечорницях



Медицина воістину є найблагороднішим із всіх мистецтв. 
Гіппократ

Два крила любові



“Я долю вибрала сама “
літературний вечір присвячений творчості  Ліни Костенко



Урочиста обіцянка 
члена “Літературної вежі”

Покидаючи стіни нашого рідного Національного медичного

університету ім. М.І.Пирогова та нашу другу сім’ю

“Літературну вежу”, ми обіцяємо: Ніколи не забудемо дорогу до

Храму книги – бібліотеки, будемо повертатись до

невичерпного духовного джерела нашого студентського

об’єднання, будемо тримати професійну висоту, писати вірші,

не зраджувати дружби, підтримувати один одного у різних

життєвих ситуаціях.

“Милосердя – твоє покликання” 

2012рік2012рік 2010рік



Наші 
випускники



І мене в сем’ї великій

Сем’ї вольній ,новій

Не забудьте пом’янути

Не злим, тихим словом…

Щороку наукова бібліотека проводить Шевченківські свята: голосні

читання та інсценізації творів Шевченка, літературно-музичні вечори. З
особливою урочистістю пройшло відзначення 200-річного ювілею Великого
Кобзаря.

Світло його зорі

На Шевченківських читаннях

Учасники Шевченківського 

вечора

Ансамбль студентів-

іноземців

Ірина Клочківська

та Андрій Загоруйко-

ведучі вечора

Мажд Самер Салех –

студент з Ізраілю

( https://www.youtube.com/watch?v=rut



Іноземні студенти –

активні  учасники  бібліотечних  заходів



Новорічна інсталяція зацікавила іноземних студентів





До мови рідної  я серцем 

прихилюсь



Зустріч з вінницькою поетесою
Жанною Дмитренко

У колі друзів

В гостях  заступник 
декана лікувального факультету

Л.П.Смольський



Цикл «Єдиний скарб у тебе –
мова» 

був представлений такими

книжково-ілюстративними виставками: 

до Дня рідної мови – «Безсмертя нації у мові»,  

до Дня слов’янської писемності і культури –

«До мови рідної я серцем прихилюсь» 

та до Дня української писемності та мови –

«Мова і писемність – категорії вічні».

книжково-ілюстративні виставки:

«Наша любов і святиня»,

«Його благословила  доля славою святою», 

«Тарас Григорович Шевченко». 

дослідження родоводу Тараса Шевченка 

«Великий рід Великої Людини»,

з матеріалами якого були ознайомлені 

студенти та співробітники нашої бібліотеки 

та колеги  ВНЗ м. Вінниці 

Ряд заходів до дня народження Великого Кобзаря: 



«Розсекречена пам'ять»  – до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних 
репресій.





Конкурс «Читач року»

Переможці в різних номінаціях



Бібліотека приймає 

подарунки від 

вдячних  читачів



Презентації поетичних збірок 

Випускниця ВНМУ 2014 року – Гюлане

Мусаєва та її збірка «Вічність – загадка»

Лізановська Лілія Федорівна – керівник

творчого обєднання «Літературна вежа» 

та її збірки поезій 

Пушкар Михайло Степанович –

завідувач кафедри гістології . 

Презентація власної  збірки 

“Omnia vincit amor”

“Медицина лікує тіло, поезія – душу”





Презентації книг

“І  я знову живий світ оглядую…”

До 180-річчя від дня народження 

Степана Васильовича Руданського

Олексій Боржковський –

правнучатий племінник 

Степана Руданського 



Вечір присвячений 

180-річчю від дня народження 

С.В. Руданського

Біобібліографічний нарис

«Степан Руданський – лікар-

гуманіст», приурочений 180-й

річниці від дня народження

видатного поета й лікаря,

уродженця Вінниччини.

Рівно 100 років відділяє С. Руданського

від народження його правнучатого

племінника – Олексія Боржковського. Тож

до його 80-річного ювілею спільно з

ННМБУ видано біобібліографічний нарис

«Лікар Олексій Боржковський –

нащадок славетного роду».



Віртуальний  простір  як  місце  проведення 

просвітницьких  заходів

Анонси книг

Віртуальні виставки



Відеоролик про нашу бібліотеку

«Знайомтеся, наукова бібліотека ВНМУ»

«Симфонія життя» 
по книзі професора нашого

університету
Денесюка В. І.

«Етапи життя людини». 

Буктрейлер –

сучасна форма презентації книги







Соціальні мережі –

одна з форм спілкування зі студентською молоддю

 Вконтакте

 Facebook

 You Tube



Дякую за увагу


