Завершено будівництво бібліотеки університету:
від зародження ідеї до її втілення
Період змін завжди нелегкий, нові очікування приносять і надії на краще, і
задоволення, і, безумовно, проблеми та хвилювання. Для працівників бібліотеки
такий період розпочався ще в 1988 році, коли ректор (тоді ще інституту) Василь
Максимович Мороз вирішив удосконалити матеріальну базу університету, яка
включала будівництво навчального корпусу з актовим залом на 700 місць та
бібліотекою. Василь Максимович розумів, що зростаючі потреби студентів та
науковців вимагають не лише збільшення площі для аудиторій та кафедр, але й
створення бібліотеки нового типу, розширення зон обслуговування, впровадження
нових форм роботи. Нелегкий шлях до затвердження проекту пройшли ректор В.
М. Мороз і головний інженер Б. М. Тараканов. Доводилося неодноразово
переконувати різні органи влади від Вінницького міськвиконкому до Міністерства
охорони здоров’я та Ради Міністрів УРСР в необхідності будівництва нового
приміщення для покращення умов навчання. В результаті кропіткої роботи 24
жовтня 1988 р. рішенням міськвиконкому була відведена земельна ділянка під
будівництво, наступного року Київський проектний інститут розробив технікоекономічний розрахунок, який 8 травня 1990 р. був затверджений Постановою
Ради Міністрів УРСР. Розроблений проект вписувався в архітектуру всього
університету, а специфіка приміщень відповідала потребам студентської
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індивідуальним проектом, враховуючи пропозиції завідувача бібліотеки Л. В.
Маєвської. Завдання було не з легких, досвіду бракувало (не так уже й часто
будувалися в той час бібліотеки). Тож 1991 року будівництво розпочалося, проте
проблеми не закінчилися: важка економічна криза у країні. Через 2 роки
припинилося державне фінансування і будівництво надалі продовжувалося за
рахунок університетських асигнувань.
Довгий десяток років працівники бібліотеки, прямуючи алеєю університету
на роботу, позирали на розпочате будівництво, і уже почали дещо втрачати надію
на втілення своїх мрій. Проте не втрачав надію Василь Максимович, який завдяки
своїй наполегливості та впевненості сьогодні уже завершує будівництво.

Звичайно, від часу створення проекту пройшли роки і змінилися вимоги до
обслуговування читачів, уявлення про зручність та комфорт, структуру бібліотеки.
Тож сьогодні приходилося на стадії будівництва приймати конструктивні рішення і
вносити зміни. В цих питаннях потрібно завдячувати нашим «головним
будівничим» – головному інженеру Дяченко Наталії Юріївні та виконробу
Гавриленку Миколі Володимировичу. Мабуть нелегко їм було вносити зміни в
проект, щоб задовільнити «забаганки» надокучливого директора. Але з їхнього
боку було розуміння і поступливість. Потужна інтернет-мережа з окремим
потужним сервером створена завдяки професійному підходу Прохорова Олега
Дмитровича та Зорича Миколи Дмитровича, які завжди відгукувалися на
неодноразові звернення директора та інженера бібліотеки.
Створення моделі нової бібліотеки продовжила Шпукал Леся Іванівна, яка
очолювала бібліотеку впродовж 2003-2014 рр. Вона збирала інформацію по
сторінках видань, вивчала матеріали про зарубіжні бібліотеки, опиралася на
власний досвід. Леся Іванівна жила новою бібліотекою, проте їй не судилося
втілити своє бачення. Світла їй пам'ять.
Сьогодні будівництво бібліотеки майже завершено. Якою ж вона буде для
наших читачів? Насамперед, відповідно до сучасних тенденцій, бібліотека
надаватиме відкритий доступ до інформації: документальних фондів, електронних
видань та світових ресурсів. Для цього створено комплекс читальних залів та
абонементів. Великий читальний зал на 200 посадкових місць враховує
індивідуальні потреби читачів в роботі з літературою, оскільки оснащений
двомісними та одномісними столами. Окремо створена зона для колективної
роботи, яка допоможе читачам працювати групами. Проте це не буде звичайний
традиційний зал, до якого звикли наші студенти. Адже облаштовані також
комп'ютерні місця, які дадуть можливість одночасно працювати як з друкованими
виданнями, так і з електронною інформацією.
Проте доступ до комп'ютерів на цьому не обмежується. До послуг
користувачів функціонуватиме інтернет-зал на 50 робочих місць, де буде
можливість працювати зі світовими інформаційними інтернет-ресурсами. Тут
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консультаційну допомогу щодо тематичного пошуку літератури, інформації про
наукометричні бази даних, ведення інституційного репозитарію та ін.
Для роботи з літературою іноземними мовами організовано окремий відділ,
до якого входять абонемент, читальний зал і книгосховище. Такий комплекс
сприятиме органічному обслуговуванню не тільки англомовних студентів, але й
всіх, хто володіє англійською, польською, німецькою мовами. Сьогодні фонд цього
відділу нараховує.... прим. видань. Просторий відділ та близьке розміщення фонду
забезпечить зручність для масової видачі підручників студентам. У читальному
залі також будуть облаштовані місця для групової роботи, що, з нашого досвіду,
іноземні студенти так полюбляють. Вони, безумовно, оцінять перевагу нових умов
порівняно з існуючими.
Для тих, хто віддає перевагу одноосібності та цілковитій тиші, пропонуються
кімнати для індивідуальної роботи. Скористатися цією можливістю зможуть
науковці, студенти, а також групи студентів, які потребують активного і
бурхливого обговорення навчальних тем або ж власних питань і проблем.
Модульні столики дозволять читачам розміститися на власний смак, наявність
комп'ютера розширить можливість у роботі, а при бажанні гаряча філіжанка кави
створить домашній затишок.
Ретельно відбирається література до відділу наукового абонементу, яка буде
доступна читачу додому. При цьому відділі ефективно функціонуватиме
книгосховище, оснащене сучасними пересувними стелажами. Місткість стелажів
та економія площі дозволять впорядкувати і належним чином зберігати фонд,
загальна кількість якого сягає понад пів мільйона примірників. Фонд підручників,
найбільш популярний серед студентів, розміщено на І поверсі в просторому залі,
що створює певні зручності при їх отриманні.
Бібліотека проводить плідну діяльність з питань краєзнавчої медицини. Ця
тема є цікавою для кафедр, викладачів, студентів та університету в цілому. Зараз
проводиться активна робота виокремлення цієї літератури з основного фонду.
Тому буде створена окрема кімната для роботи з цими виданнями. У вільному
доступі кожен читач зможе власноруч або з допомогою працівника бібліотеки
відшукати цікаву і потрібну інформацію та перегорнути сторінки у зручних кріслах

невеликого спеціально створеного читального залу. Пропонуватися також будуть
теки із цінними сканованими матеріалами, віднайденими в архівах Вінницької
області, університету, інших бібліотеках України та переданими родинами відомих
осіб, причетних до університету та медицини Вінниччини.
Найбільшою гордістю бібліотеки є фонд видань XVIII – XX століть.
Доторкнутися до цих історичних джерел буде можливість у відділі рідкісних і
цінних видань. Спеціальні шафи забезпечать зберігання фонду, комплект
книжкових вітрин сприятимуть розкриттю та популяризації надбань завдяки
періодичним змінам експозицій. Тут же, в читацькій зоні, можна без обмежень
познайомитися не тільки із старовинними виданнями, але й з колекціями видатних
медиків, які довірили свій спадок університету і який зберігає бібліотека.
Розширенню поля міжособового спілкування сприятиме відділ культурнопросвітницької роботи із художнім абонементом. Гуртки «Літературна вежа»,
«Що? Де? Коли?», польської мови із сьогоднішньої тісної кімнати перейдуть на
простору світлу терасу. Свої засідання і чаювання будуть проводити за великим
модульним столом у зручних кріслах, відпочити зможуть на комфортних
диванчиках і розслабитися після важкого навчального дня на сучасних молодіжних
кріслах-мішках. Ці зручності призначені і для тих, хто відвідує абонемент
художньої літератури. Тепер любителі художнього жанру не залежні від
бібліотекаря. Вільний доступ до всього фонду розширить діапазон пошуку. Тож,
вибравши цікаву книгу чи журнал, можна не поспішати додому, а зручно
вмостившись на облюбоване місце, зануритися в цікаву історію. Працівники
відділу будуть раді всім, хто прагне спілкування та бажає відвідувати літературні
вечори і різні засідання.
Комфортні умови роботи створені також для працівників внутрішніх відділів,
які не працюють безпосередньо з читачами, але робота спрямована на їх
інформаційне забезпечення. Просторі кабінети директора та його заступника
забезпечать необхідні умови для управлінської роботи та прийому відвідувачів;
відділ методичної роботи на правах методичного центру бібліотек ВНЗ м. Вінниці
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комплектування та наукової обробки документів забезпечать ефективність у

роботі. Виділена кімната для обіду та відпочинку покращить побутові умови
кожного працівника.
Естетичний вигляд приміщення створює особливу атмосферу. Кольорова
гама кожного поверху має власне «обличчя»: стіни пофарбовані нестандартно жовті, оливкові, персикові. Просторі аванзали на кожному поверсі, зона рекреації
на 3-му поверсі будуть умебльовані зручними диванчиками. На 2-й та 3-й поверхи
читачі потраплятимуть парадними сходами або пасажирським ліфтом. Всі три
поверхи із цокольним поєднані вантажним ліфтом, що скоротить час доставки
літератури читачам та значно полегшить фізичну працю бібліотекарів. Внутрішній
вигляд приміщення кожен зможе оцінити, відвідавши бібліотеку.
Нове приміщення, в яке невдовзі переміститься бібліотека, свідчить про
турботу керівництва університету в особі ректора Василя Максимовича Мороза
про студентів і професорсько-викладацький склад, розвиток науки і вдосконалення
навчального процесу, а також довіру до бібліотеки як складової частини
університетської діяльності. Висловлюємо вдячність за розуміння і підтримку. Ми,
в свою чергу, будемо прагнути виправдати всі сподівання і створимо бібліотечний
простір, зручний та привабливий для читачів.
Директор бібліотеки Неліна Кравчук

