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Інформаційний листок №1(19) 2015 рік
Для мене книга – світло дня, для мене книга – зорі ночі...
Моя сім’я, моя рідня, мій розум, серце моє, очі…
П.Гоць

Ще зима лютує
хуртовинами, ще стоять тріскучі морози, а
в повітрі вже пахне весною. Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі, в Україні, починається цикл народних весняних свят, пов’язаних з стародавніми традиціями та віруваннями,
супроводжених піснями, іграми та хороводами.
На честь весняного пробудження природи давні слов’яни відзначали свято Масляної. У народній свідомості Масляна сприймалася як
одна з найкращих пір року, що асоціювалась із ситістю й веселощами.
В бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету
свято Масляної також широко відзначали. До нього долучилися не
тільки бібліотекарі загальної читальної зали, а й відділу зберігання
фондів. В перший день Масляної, бібліограф Людмила Швець, в
українському вбранні зустрічала студентів і працівників університету
млинцями з медом та узваром.
Працівники загальної читальної зали прикрасили коридор картинами відомих художників, фотографіями святкувань Масляної в різних країнах. Стіни були прикрашені «млинцями» з приказками, прислів’ями, висловами про Масляну.
Бібліотекарі Наталія Грідіна та Броніслава Федорук разом із
студентами 1 курсу Інституту філології і журналістики провели перегляд літератури до Масляної. Смакуючи млинці студенти дізнавалися
про народні традиції святкування Масляної в Україні та народів інших
країн. Фонд університетської бібліотеки дуже багатий на літературу
про звичаї та традиції українського народу і бібліотекарі намагаються
у різних формах роботи донести до користувача цю інформацію.
В оформленні та організації виставки брали активну участь зав.
сектором культурно-просвітницької роботи Наталія Крисько та художник Тетяна Поліщук .
Бібліограф І категорії Швець Л. С.

Я люблю тільки
тебе…
Найбільше щастя в житті – це впевненність,
що тебе люблять

З

Віктор Гюго

дається, що на світі не існує людини, якій
би була байдужа тема кохання. Можливо, це і
є те найблагородніше почуття, яке робить людину людиною. Кохання робить нас добрими
і лагідними, чуйними і чистими.
«Я люблю тільки тебе…» - під такою назвою
бібліотекарі читальної зали загальної оформили виставку - колаж, яку присвятили Дню
закоханих.
Проявивши творчі здібності Федорук Б.І.,
Грідіна Н.І., Крисько Н.М. та Поліщук Т.О. з
великої кількості різнокольорових маленьких
сердечок створили великі серця. В маленьких сердечках відвідувачі бібліотеки могли
знайти для себе невеличкі приємні солодкі
сюрпризи. В середині сердець розмістили
світлини, що відображають силу кохання, яке
непідвладне вікові і часові.
Читальна зала загальна представила БібліоTime «Інтимна лірика в творчості українських
поетів та письменників». Студенти із задоволенням фотографувались та переглядали літературу.
Зав. відділом обслуговування науковою та художньою літературою Іванчук В.О.

У наш час, маючи Інтернет і нестримне бажання творити дива, завжди хочеться створити щось
креативне, незвичайне, щось таке, що привернуло б увагу пересічного. І тому, напередодні міжнародного Дня котів, 26.02.15 бібліотекарями читальної зали музичних мистецтв Волошиною Н. Б. та Рисинець А. І. була поставлена фотовиставка «Котоманія». Фотографії для цієї виставки були надані бібліотекарями ВДПУ зі своїх домашніх колекцій.
Ідеєю оформлення цієї виставки була імітація розвішеної білизни, яку замінювали фотографії. Для більшого відтворення дійсності, фото були прикріплені прищепками. Така атмосфера є справжньою та ексклюзивною.
Коти…Які вони різні…І за характером, і за своїм темпераментом, поведінкою. Навіть неможливо пояснити чому людям
так подобаються ці пухнасті створіння. Напевно тому, що вони сприймають нас такими, якими ми є насправді. Коти є стимуляторами посмішок, нерідко й сміху. Вони володіють здатністю «дарувати любов», «не критикують», завжди налаштовані на позитив та демонструють щиру зацікавленість.
Тож нехай магія котів заполонить Ваші серця, і дасть змогу зрозуміти, що щастя ось воно поруч. Головне вміти його –
побачити. А коти для цього – найкращі помічники.
Зав. сектору Волошина Н. Б.
Біблотекар І кат. Рисинець А.І.

Вiват, Ювiляре!

Шановні колеги!

Прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим святом Весни!
Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує Вам міцне здоров’я, красу та чарівність, родинне тепло та затишок. Нехай Ваша
доброта, ніжність, жіночність, завжди сповнюють серця радістю і
любов’ю, будуть запорукою миру і злагоди, здійснення кращих
мрій і сподівань, а Ваша праця йде на користь справі, дає наснагу, для здійснення всіх Ваших задумів. Щасливої жіночої долі,
надійного чоловічого крила, квітів – ніжних і духмяних...

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!

15 березня 2015 р. – особлива
дата – ювілейний день народження нашої берегині книжкового фонду Марії Вікторівни
Марченко, яка вже сімнадцять
років працює у бібліотеці університету.
Шістдесят років тому, у мальовничому селі Мазники на
Хмельниччині, у родині Студенців народилася донечка Марійка. Вона стала четвертою дитиною в сім’ї. Батьки
змалечку прищепили доньці любов до праці, почуття відповідальності перед людьми, виховали її
скромною та доброзичливою.
Марійка зростала, розквітала, ставала особистістю на благодатній батьківській землі.
Любов до книги, прагнення до різноманітних знань
привели її після школи до стін Київського інституту культури.
У 1976 році молодим фахівцем розпочала
свою трудову діяльність в обласній бібліотеці ім.
Тімірязєва, яка радо зустріла струнку, тендітну
красуню і дала їй путівку у довге трудове життя,
присвячене бібліотечній справі. А потім була робота у бібліотеці райкому партії та кооперативного
технікуму.
І ось вже шістнадцятий рік поспіль Марія Вікторівна очолює відділ зберігання фондів бібліотеки
ВДПУ, який завдяки високому професіоналізму Марченко став одним із найкращих відділів нашої книгозбірні. Попри великій завантаженості у щоденних робочих буднях, Марія Вікторівна, разом зі своїми співробітниками, широко впроваджує інноваційні методи роботи і приймає активну участь у
всіх заходах бібліотеки.
Наш Ювіляр – чудова, любляча мати, зразкова дружина, добра господиня, яка на своїй присадибній ділянці вирощує дивовижні врожаї овочів, ягід
та фруктів, перетворюючі їх восени на смачнючі
консервації. Її хобі – це квіти, серед яких вона почуває себе немов у райському саду.
Шановна імениннице! Весь колектив бібліотеки
бажає Вам того найкращого, про яке Ви мрієте
сьогодні! Щоб у Вашому серці палав вогонь віри та
любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! Мирного Вам неба, спокою, щастя та
міцного здоров’я на довгі роки!
З повагою Ваші колеги.

