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БібліоАс

Інформаційний листок Бібліотеки ВДПУ

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Любіть бібліотеку!»

Щиросердо вітаю вас із нашим спільним святом — 100-річним ювілеєм
університетської бібліотеки! Адже спільним предметом нашої діяльності є
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ КНИГА — матеріалізована пам’ять історії людства, вказівник цивілізаційного руху для прийдешніх поколінь, побудований на досвіді, і
великому, і гіркому, минувшини й сьогодення.
Однак саме ви є найщирішими й найпослідовнішими популяризаторами
книги та хранителями цієї пам’яті. Саме ви відкриваєте кожній людині, яка
цього прагне, дорогу в світ знань, добра і правди.
Від усього серця бажаю вам
міцного здоров’я, щасливих хвилин натхнення, цікавих проектів, вдосталь
книг, гідної зарплатні та постійної
підтримки з боку читачів, громадськості й держави. Від усього серця зичимо вам
особистого щастя, достатку, віри, надії, любові, добра, миру та благополуччя,
життєвих радощів, душевної й творчої наснаги і високих успіхів, відчуття справжнього задоволення від своєї роботи, нових здобутків у вашій непростій, але такій
благородній справі на ниві просвітницького служіння людям!
Мудрим Вам – Бібліобогиням – мій привіт та найкращі побажання!!!
Директор бібліотеки В.С. Білоус

У нашій бібліотеці вже стало гарною традицією щороку відзначати професійне свято мандрівкою визначними місцями України.
Цьогоріч вибір зупинився на Лядівському скельному монастирі.
Наша бібліотека і обитель Божа відзначають цими осінніми днями
славні ювілеї різницею у 900 років.
Отже, прохолодного осіннього ранку ми вирушили в дорогу.
Вересень жахав нас погодою, ми були в очікуванні мряки, прохолоди і сирості. Та наші побоювання були марними: МогилівПодільський край подарував нам гарну осінню днину із сонцем,
швидкими хмарами, і як завершальний акорд – кілька краплин
дощу. На комфортабельному автобусі ми за 2 години дісталися до
с. Лядової.
Дорога вгору до монастиря була подолана на одному подиху. І
ось ми в серці Подільського Афону. Було відчуття, що час зупинився. Недарма Антоній Печерський саме тут заснував монастир,
прямуючи з Афону до Києва.
Монастирський комплекс розташований на скельній терасі 90метрової гори над Дністром. Ансамбль складається з трьох печерних храмів: Храму Усікновення Глави Іоанна Предтечі, Храму
Святої Параскеви П`ятниці, Храму Антонія Печерського.
Головний печерний храм Лядівського монастиря освячений в
ім'я Усікновення глави Іоанна Предтечі. Із зовнішнього боку цього
храму височіє величезний монумент - необтесана брила вапняку,
яка згори донизу вкрита численними стародавніми написами на
різних мовах і різними емблемами, які зробили паломники монастиря. Це можна вважати єдиним відомим нам древнім монастирським літописом, який зберігся до наших днів. Внизу під храмом і
ліворуч від нього також збереглися древні крипти-кістниці. Другий храм з'єднаний з першим переходом в товщі крейдяної скелі і
освячений в ім'я Святої великомучениці Параскеви, нареченої

П'ятницею. Третій храм був освячений на честь самого засновника цього монастиря, преподобного Антонія, і знаходиться поряд з келією преподобного, з'єднуючись з нею печерним переходом. Цю печеру-келію у
вапняковій скелі видовбав сам Антипа (мирське ім`я св. Антонія).
У скелі Антоній власноруч облаштував ліжко-лежанку, вузеньке,
аскетичне, ідентичне афонському. Воно збереглося досі. Ми доторкнулись до лежанки преподобного, підійшли до ікон, поставили свічки за
здоров’я і за упокій рідних.
Це уже була третя вирубана в камені печера майбутнього великого
сподвижника віри Христової, який згодом заснував Києво-Печерську
Лавру, і його стали називати преподобним Антонієм Печерським.
Екскурсію територією монастиря провів нам О. Пантелеймон. Разом
подолали ми 160 сходинок до дзвіниці з величезними старовинними
дзвонами. В іконній лавці хто купив іконку, хто свічку, хто замовив
проскомідію чи сорокоуст. Потім
крутою стежиною спускались ми
до чудодійних джерел та купальні.
Хочеться відзначити, що нас
переповнювала вдячність, що саме
нам, українцям, Бог подарував
такий чудовий край, такі благодатні землі, неземної краси краєвиди,
які можуть у поєднанні з молитвою зцілити будь-яку поранену
душу.
Мандруйте Україною і будьте
щасливі на рідній землі!
Бібліотекар I кат. О. Собчук

У рамках заходів до 100-річчя бібліотеки ВДПУ з метою підвищення престижу бібліотеки та бібліотечної професії,
виявлення професійної майстерності,
ерудиції, кмітливості, вміння цікаво й
захоплююче розповісти про свій відділ
було організовано й проведено конкурс на краще оформлення відділу
«Бібліомагія».
Отже, коротко про найцікавіше…
«Древо життя» наукового абонементу
та
читальної зали періодичних
видань було не звичне. Воно
вказувало на вік, прожитий у
бібліотечних стінах. Життя в
житті. Життя присвячене
бібліотеці. Найбільший «бібліотечний стаж» у Будякіної
А.В. - 28 років!! Найменший
у Н.В. Юнаш - 3 роки. Отже,
є в кого вчитися і є кого навчати.
З гумором підійшли до конкурсу працівники загальної читальної зали.
Взявши за основу картини
відомих художників, вони
уміло редагували їх на бібліотечний лад, додавши гумористичні підписи: «Три царівни
Північного царства «Читальнія», «Працювати, так
працювати!», «В чеканні
читача», «Дуууже зимно»,
«Спокута гріхів у Лядівському монастирі».
Демотиватори бібліотечної тематики спонукали відвідувачів
по-новому поглянути на відомі класичні твори і викликали
щиру посмішку.
Чудова, святкова композиція осінніх квітів та вітання зі
святом створювали у залі
гарну святкову атмосферу.
А ось працівники відділу
книгозберігання - майстрині
на всі руки. Гарні вишиванки,
серветки, в’язані крючком, осінні композиції, квіти з паперу
перетворили звичайну кімнату у святкову вітальню. Стінгазета вдало доповнила оформлення кімнати і розповіла про
життя колективу.
Прямуючи до читальної зали
психолого-педагогічних наук,
ми не чекали чогось надзвичайного. Але бібліотекарі
кмітливі! І ми побачили сотні
повітряних кульок у вигадли-
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вому сплетінні, емблему бібліотеки, що височіла над відвідувачами
і нагадувала - бібліотеці виповнюється 100! Та найбільше зачарували гарні господині
зали психолого-педагогічних наук, які
вміло розповіли про
свої надбання.
Працівники читальної зали музичного мистецтва готувались до конкурсу
ретельно. Абсолютно
всі вимоги були виконані. На фортепіано експоновано шикарну
осінню композицію. Стіни прикрасили генеалогічне дерево всієї
бібліотеки та стінгазета. Слід зазначити, що фонд також зазнав значних змін. Старі стелажі змінились на нові. Своїми силами було
проведено ремонтні роботи при
підготовці до навчального року.
Інформаційно-бібліографічний
відділ, «мозок бібліотеки», порадував комісію віршованими рядками,
цитатами. Осіннім і водночас святковим настроєм була пронизана
стінгазета «З професійним святом,
колеги!» На фото ми спостерігали,
як робочі моменти, так і хвилини
відпочинку.
Відділ комплектування і обробки документів нагадував друкарню
в робочому процесі чи «пральню» в гарячу годину. «Бібліосушка»
під назвою «Ювілейна осінь - 2013» заполонила увесь простір. 100
картинок!!! Тут і афоризми, і
думки з улюблених книг, дотепні вислови, цитати про бібліотеку, бібліотекаря, відділи і адміністрацію.
Стінгазета «Бібліотеці 100, відділу 300» переливалась калейдоскопом фотографій.
Книги, книги, книги… заполонили у відділі все… Тут їхнє
перше пристановище. Тут вони потрапляють у цупкі руки справжній професіоналів.
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів
провели «реінкарнацію» старого комп’ютера, що по-старечому привітно вітав усіх
відвідувачів. Він був в оточенні саморобних ваз і квітів, вітальних слів і мудрих висловів.
Відділ обслуговування навчально-методичною літературою ґрунтовно і заздалегідь підготувався до
конкурсу «Бібліомагія». Стелажі
прикрашали виставки: «Праці викладачів ВДПУ», «Крізь призму
об’єктиву», «Фотосторінки історії
відділу», «Вам, першокурсники».
Крім професійних якостей, ми
змогли побачити і скуштувати
результати їхніх кулінарних талантів.
Шановне жюрі підвело підсумки конкурсу «Бібліомагія» та на
урочистих зборах бібліотеки відзначили найкращих.
З подарунками були усі відділи. І
це найприємніше! Зі святом Вас!
Зав. сектором
культурно-просвітницької роботи
Т. Грищук

