
 

Ті, заради кого ми працюємо… 

 

    «Люди перестають думати, коли перестають читати» - слова відомого 

філософа Д. Дідро  актуальні сьогодні, як ніколи. Адже читання – це не просто 

спосіб отримання інформації, це унікальний процес, який позитивно впливає на 

формування особистості, що вміє відчувати, співпереживати, мислити. 

           Скільки б не говорилося про втрату актуальності друкованих видань у 

сучасному суспільстві, працівники читального залу бібліотеки ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова, наразі  хотіли б спростувати це твердження.  

        Стіни нашої читальної зали мають давню історію і пам’ятають ще 

студентами тих, кого зараз можна назвати світилами медицини: видатних 

лікарів, доцентів, професорів. Десять, двадцять і тридцять років тому ця 

читальна зала була переповнена допитливими студентами і молодими вченими. 

       Але і сьогодні… кожного дня поріг читальної зали переступає багато 

наших улюблених, часом гамірливих, але завжди таких очікуваних студентів.  

Хтось із них приходить сюди, щоб швидко переглянути потрібну інформацію, 

хтось завітає, щоб підготуватись до заняття та вивчити тему поглиблено. А для 

цього знадобиться не одна година…Ось і засиджуються наші інтелектуали аж 

до вечора, до самого закриття. Для них бібліотека стає життєвою потребою і 

щоденною необхідністю. А інші приходять до нас, щоб поспілкуватися зі 

своїми друзями та у затишній атмосфері із задоволенням випити запашної кави. 

       Вони проходять повз нас, працівників читальної зали… Одні з посмішкою, 

привітно вітаються, беруть підручники та монографії, інші цікавляться 

інформаційними новинками бібліотеки, а дехто просто пробігає, бо ними 

володіє нестерпне бажання якнайшвидше зайняти комфортне місце, і вперед – 

до знань!  

       Щоразу нас дивують і тішать все нові та нові різнопланові інформаційні 

запити читачів, підбір інформації з різних джерел для допитливих. А ще однією 

цікавою стороною роботи читальної зали є розуміння того, що саме хоче читач, 

коли він не може точно сформулювати свій запит, або пам’ятає лише колір 

підручника. Але такі курйози нас не засмучують, а навпаки, веселять і додають 

шарму нашій роботі.  

     Студенти вважають, що перспективи нашої бібліотеки перш за все в якості і 

унікальності бібліотечного фонду, в його розвитку і зростанні. І в цьому 

напрямку ми невпинно працюємо. Рік за роком поповнюємо наш фонд новими 

сучасними підручниками та науковою літературою вітчизняних та зарубіжних 

видавництв. А це саме те, чого прагне сучасний студент і ради чого відвідує 

бібліотеку. 



Уважне ставлення до читачів, їх потреб і запитів, створення комфортного 

інтелектуального середовища спонукало їх поділитися власними думками, які 

стали частиною проекту «Для них читальна зала – другий дім».  

Завжди усміхнена, енергійна, чарівна студентка 3 курсу з Кривого Рогу 

Дудкіна Олена з радістю поділилася своїми враженнями: «Сердцем нашего 

университета является читальный зал, который дает возможность 

студентам учиться в комфортных условиях. С порога всегда встречают 

приветливые библиотекари. Они всегда помогут и посоветуют необходимую 

литературу, окутают доброжелательностью и подарят домашнюю уютную 

атмосферу. Благодаря им походы в читальный зал такие частые. Радует и то, 

что здесь можно найти редкие экземпляры книг, которые не отыщешь в 

других библиотеках. Также это то место, где студенты разных курсов 

сплачиваются, помогая своим «младшим» коллегам освоить азы. Меня 

воодушевляет эта дружественная атмосфера и трудовой настрой, что 

безусловно способствует обучению. Искренне благодарна  читальному залу за 

предоставленную возможность – учиться с удовольствием». 

Лепетенко  Олег – активний, наполегливий у навчанні, доброзичливий, 

студент 2 курсу з Вінниці, жодного дня не обходиться без самостійного 

опрацювання літератури у читальному залі. «Для навчального процесу усі умови 

в університеті створені. Прикладом цього може бути читальна зала, де тебе 

одразу зустрічають привітні та доброзичливі бібліотекарі. Асортимент книг 

повністю задовольняє, крім того є wi-fi, що дозволяє користуватись інтернет-

джерелами. Затишний  зал, де є можливість поспілкуватися із коллегами-

медиками і познайомитись з новими друзями».   

Мила, тактовна, цілеспрямована, привітна студентка 2 курсу з Івано-

Франківська Головачук Олена написала:  «Мрію стати лікарем і внести свій 

вклад в науку. Захоплююся спортом, малюванням та читанням книг. 

Подобається проводити час в читальній залі нашого університету. Тут тобі 

завжди допоможуть підібрати потрібну книгу і уважно тебе вислухають. 

Чудова  атмосфера, яка допомагає сконцентруватись і вивчити потрібний 

матеріал». 

Ввічливий, відповідальний, елегантний Непійко Віталій, студент 3 курсу 

з Вінниці: «Кожного дня мені, як і усім студентам нашого вузу, доводиться 

опрацьовувати велику кількість інформації, встигати зустрітись з друзями, 

розважитись переглядом улюбленого серіалу або читанням художньої книги і 

завірити батьків, що ми про них пам’ятаємо, старанно вчимось і харчуємось 

здоровою їжею. Стандартних 24 години на добу не вистачає, якщо вчитись 

дійсно старанно. Ось і шукаємо шляхи, як полегшити і пришвидшити цей 

процес. Один із варіантів – використання читального залу. Тут завжди 



порадять книги, що читаються легко, забезпечать розеткою, достатнім 

освітленням і безкоштовним WI-FI, а чутливе вухо бібліотекаря ніколи не 

дасть шуму перевищити показник у 30 децибел.  

Отож, якщо бажаєш отримати якісні знання, приходь у читальний зал, 

візьми найкращу літературу, запасись терпінням і буде тобі омріяна 

«п’ятірка». 

Таке враження про роботу бібліотеки висловили наші постійні читачі. 

Зі своєї сторони хочемо побажати їм цікавого і яскравого студентського життя, 

у якому знайдеться місце і навчанню, і відпочинку, і коханню… 

Працівники бібліотеки завжди з радістю допоможуть відшукати ті 

перлини знань, які знадобляться для відмінного навчання і професійного 

зростання. Ми щиро сподіваємося, що наша маленька професійна допомога 

посприяє становленню справжніх фахівців медичної галузі. 

 

Лідія Раздобудько, бібліотекар ІІ категорії, 

 

 

 

 

 


