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Дорогі колеги !

Чарівне свято всіх закоханих

І

З ледь відчутним весняним
подихом приходить до нас чудове
жіноче свято – 8 Березня. Цей день
несе у світ ніжність і красу. Адже усе
найдорожче, що є у нашому житті –
щастя, радість, надія, кохання,
пов’язане з жінкою. Без вас, дорогі
жінки, не було б стільки світла,
любові і тепла. Ви наповнюєте будні яскравими фарбами,
спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас
ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття
дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих
перемог.
Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де
б не працювали жінки, адже неможливо уявити собі
професію без чарівних посмішок, дбайливих рук і
небайдужих жіночих сердець. Ваші дзвінкі голоси та лагідні
очі реально змінюють буття на краще, наповнюють життя
новим змістом. Доземний уклін вам за сумлінну працю,
розуміння, сердечність, милосердя, якими сповнені ваші
ніжні душі!
Хай множиться щастям ваше життя, кохайте і будьте
коханими! Здоров’я вам, родинного затишку, добробуту,
гарного настрою на довгі літа!
В. С. Білоус,
директор бібліотеки

Незважаючи на те, що лютий — місяць холодний
та морозний, ми все одно його любимо, тому що святкуємо світле та чарівне свято всіх закоханих .
День Святого Валентина відзначається в Європі з XIII ст.,
в США – з 1777 року, у нас – з початку 90-х років ХХ століття. Якби там не було, а кохання існує стільки, скільки
існують і люди, і займає головне місце у їхньому житті.
Саме кохання, любов – джерело творчого натхнення
багатьох поколінь. До цієї одвічної теми завжди зверталися художники, скульптори, філософи, композитори.
16 лютого в
загальній читальній
залі
працівники
бібліотеки разом зі
студентами Інституту історії, етнології і
права
,
гуртка
«Всесвітньої історії»
провели літературні
читання приурочені
до дня кохання.
Читальна зала була прикрашена фотоколажами,
поробками, зробленими руками бібліотекарів – корзинки з квітами, гірлянди з сердець.
До свята була оформлена книжкова виставка
«Давня казка любові : З днем закоханих», де були
представлені твори українських та зарубіжних класиків
про кохання.
Впродовж всього заходу звучала музика Бетховена, Шопена, Вакарчука та інших. Студенти і бібліотекарі
читали вірші Л. Костенко, В. Симоненка, В. Сосюри, Г.
Костів-Гуски та листи Л. Українки до С. Мержинського.
Учасники гуртка Гуртовий Діма та Натолочна Тетяна
інсценували зустріч Ромео та Джульєти. Людмила Войтко заспівала українську пісню про кохання.
В кінці свята бібліотекарі подарували присутнім
частинку свого серця у вигляді «валентинок» з надією
на те, що в їхніх серцях ніколи не згасне іскра справжнього кохання.
Н. Грідіна,
бібліотекар I категорії

День інформації

Вислови відомих
чоловіків
представлені наукові та історичні розвідки, ілюстровані етнографічні допро жінок
відники.

10 лютого у бібліотеці відбувся
День інформації, де було представлено нові надходження літератури з наступних дисциплін: педагогіка, психологія, мовознавство, літературознавство, іноземні мови, математика, фізика, географія та ін. Перегляд літератури було організовано працівниками
інформаційно-бібліографічного відділу та відділу зберігання фонду у фойє
бібліотеки (корп. №3). Серед надходжень абсолютну більшість складала
навчально-методична
література
(посібники для студентів), також були

Нова література викликала неабиякий інтерес у студентів і викладачів усіх факультетів і спеціальностей.
Особливу увагу привернули надходження з новітньої історії України,
посібники з англійської мови, математики, менеджменту, етики ділового
спілкування, української літератури
(зокрема, ґрунтовне дослідження біографії та творчості Володимира Винниченка у 7 томах). Консультації відвідувачам надавали працівники інформаційно-бібліографічного відділу.
Викладачі та студенти університету
мали можливість переглянути та замовити книги, які їх зацікавили. Вдячні користувачі залишили позитивні
відгуки щодо відвідування перегляду
нових надходжень.
І. Остапчук,
бібліограф I категорії

Є два способи керувати жінкою, але їх ніхто не знає.
К.Хаббард
Жіноча здогадка має більшу
точність, ніж чоловіча впевненість
Р.Кіплінг
Мрія жінки – бути жінкою
мрії.
Е.Севрус
Бути людиною - це багато,
але бути жінкою - ще більше.
М.Ларни
Без жінок початок нашого
життя був би позбавлений підтримки, середина - задоволень і
кінець - розради.
Н.Шамфор

НАШІ ЮВІЛЯРИ
7 січня святкувала 55-річний ювілей наша колега, невтомна трудівниця Тукало
Олена Михайлівна, бібліотекар І категорії Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів.
Олена Михайлівна працює бібліотекарем I категорії з 2009 року. За час роботи
зарекомендувала себе як кваліфікований спеціаліст, який сумлінно виконує свої посадові обов’язки, відповідально відноситься до будь-якої справи.
Шановна ювілярко, вітаємо Вас, чудову людину й чарівну жінку, з ювілеєм!

17 лютого святкувала свій ювілей головний бібліограф Герасименко Валентина Василівна.
Валентина Василівна – висококваліфікований фахівець, більше 30-ти років вона присвятила бібліотечній справі. За багаторічну добросовісну працю неодноразово нагороджувалася подяками і почесними грамотами.
Шановна ювілярко! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, шани від колег, завжди
залишатися енергійною, доброю, чуйною, відкритою до людей.
Чарівну, неповторну, красиву, милу, щедру душею, ніжну серцем, розумну,
дбайливу, привітну, турботливу Зайченко Ірину В’ячеславівну щиросердно вітаємо з
ювілейним Днем народження.
Ми дуже пишаємося Вами, нехай не тільки в День Вашого ювілею, але й завжди звучать найприємніші та найщиріші слова на вашу адресу, щоб ви знали, як Вас
шанують і люблять люди. Нехай Доля дарує тільки щасливі миті життя та втілює все
задумане Вами. Доброго Вам здоров’я і довгого щасливого віку під Божим і
людським благословенням.

Випуск підготувала О. Кирик
Редактор Л. Воробйова
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