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Наукова бібліотека ВНМУ 
перемагає у конкурсах 

Стрімкий . інформаційний та 
технічний розвиток суспільства 
торкнувся і бібліотечної сфери. 
У свою чергу це поставило нові 

вимоги перед ії працівниками. І 
сьогодні бібліотекар повинен не 
просто бути професіоналом, а 
й постійно вдосконалюватися, 
розвиваючи свою креативність 

та здібність до пошуку нестан-
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яльності, підвищенню самооцін- ' · 
ки і самовдосконалення бібліо
текарів сприяють різноманітні 
конкурсні програми, які прово
дяться на всеукраїнському та 
обласному рівнях. 
Так, минулого року працівники 

наукової бібліотеки ВНМУ взяли 
участь у всеукраїнському конкурсі 
медичних бібліотек «Бібліотека(р) -
це звучить гордо", який оголосила 
Національна наукова медична біблі
отека. 

Можливо, дехто таку тематику вва
жав буденною і надто простою, про

те, як виявилося , вона несла важли

вий сенс. Власні прозові та поетичні 
твори подали 28 учасників конкурсу. 
І нехай вони не були літературно 
професійними, проте жоден з них не 
був ані банальним, ані пафосним. У 
кожному рядку з в ідвертою щирістю 
була вкладена частинка душі кон

курсантів. Позитивні емоції за свою 
професію зашкалювали. Есе праців
ників бібліотеки ВНМУ Мельник О. та 
Нікітюк О. отримало схвальні відгуки 
журі. А диплом І ступеню і книга в по 
дарунок були найкращою нагородою 
за відданість своїй професії. 
До обласного відеоконкурсу «Ми 

змінюємося ... ", організованого Ві
нницькою обласною науковою біблі
отекою ім. К.А. Тімірязєва, завзято 
долучилися головні режисери і сце-

наристи фільму Сухарєва Л" Гулик І. 
та Сахарова М. за підтримки всього 

колективу. П'ятихвилинний сценарій 
охопив весь період життя бібліотеки 

та навіть зазирнув у недалеке май
бутнє. 
Так , на початку фільму глядачі із 

захопленням спостерігають, як фа
сад непоказної будівлі бібліотеки 
набуває гарного рожевого кольору і 
плавно переходить у масивну вража

ючу 5-поверхову споруду. Відновили 
вони в пам'яті й ще зовсім, здава

лося б, недавню історію читацького 
формуляра, коли десятки працівни
ків метушливо перебирали стоси па
перів . Натомість сьогодні, як рух ча
рівної палички, маленька «флешка», 

один бібліотекар - і тисяча формуля
рів з читацькими квитками готові . 
Охочим побачити наш «особливий» 

раритет - лічильники - пропонуємо 
переглянути наступну серію фільму 
«Час змінює обслуговування" (так 
і хочеться додати - "до невпізнан
ності»). Славнозвісний каталог із 
сотнями скриньок і тисячами карток 

заміни в комп'ютер: кілька хвилин 
- і пошук виконано. На вустах ми

мовол і з 'являється посмішка, коли 
гортаються наші видання, видруку

вані ще на друкарській машинці. І 
переповнюємося гордістю за наші 
досягнення у сучасній видавничій 
діяльност і. Книжкові вітрини пере
творюються на електронні вистав
ки і доступні віддаленим користу
вачам. 

Так, змінюється бібліотека і змі-
нюємося ми , бібліотекарі, про що 

' свідчать фото минулих років. Лише 
і; один процес залишається незмін
ним ... Який саме - Ви дізнаєтеся 
в епілоз і фільму, коли завітаєте на 
сайт бібліотеки у розділ «Відеома

теріали". Хоча вже зовсім скоро, 
у новому приміщенні цей процес 
буде також змінений кардинально. 

Відеофільм «Ми змінюємося"." 
став переможцем обласного конкур
су творчих заходів, програм і проек
тів бібліотек, випередивши всі біблі
отеки Вінниці та області . Звичайно , 
якісний рівень розвитку бібліотеки 
досягається завдяки наполегливій 
праці її працівників, які невпинно 

крок за кроком рухаються вперед , 

вивчаючи нові технології та впрова
джуючи передові форми роботи. 
Бібліотека змінилася, нас побачи

ли і оцінили. Велика заслуга у цьому 
належить адміністрації університету. 
Дякуємо ректору Василю Максимо
вичу Морозу за розуміння та під 
тримку у створенні бібліотеки, яка 
відповідатиме сучасним вимогам і 
потребам науки і освіти . 
Участь бібл іотеки у конкурсах - це 

творчий прорив у невідоме і неорди
нарне, самобутнє і оригінальне, це 
своєрідна реклама не тільки біблі 
отеки, але й нашого університету в 
цілому. 

Неліна Кравчук, 
директор наукової бібліотеки. 


