БібліоАс

Інформаційний листок бібліотеки ВДПУ № 1 (26) 2017 рік
2017 рік на державному рівні в Україні:


2017 рік – Рік Української революції 1917 – 1921 років.;



2017 рік – відзначення 500-річчя Реформації

(Указ президента України №357/2016 від 26 серпня 2016 року);


2017 рік оголошено роком Японії в Україні;



2017-2018 навчальний рік –

рік української мови у Німеччині
та німецької мови в Україні.
У 2017 році наш університет відзначає
105-ту річницю з дати заснування.

Там, де любов
У бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
звучала поезія про кохання.
Кохання … ніхто і ніколи не в змозі буде до кінця пояснити, що ж це таке. Це велика загадка життя,
яку прагнуть розгадати не один мудрець, не один поет оспівав його, проникаючи в його глибини.
28 лютого в рамках бібліотечного клубу «Автограф» зібралися пошановувачі поезії, талановиті творчі особистості – Віктор Крупка, Ірина Федорчук, учасники літературно-мистецької студії «Вітрила» –
Оксана Мельник, Віталій Марченко, Юлія Богута, Яна Рудюк, Алла Андрієнко, Настя Ткаченко, Настя
Оніщук, студенти факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, бібліотекарі.
Мовою віршів розповідали про весну, про перші почуття, як виглядає кохання, що рухає сонце і світила. Дуже зворушливою була тема кохання і війни. Студенти читали вірші, а в слухачів затамувався
подих і серце починало битися частіше. Поезія була дуже оптимістичною, що скоро закінчиться війна і
всі повернуться додому живими.
Організатор і ведуча заходу провідний бібліотекар Б. Федорук подякувала всім присутнім за чудові
вірші і запросила на наступні зустрічі.

Було і буде так у всі часи:
Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси.
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що кохає.

Кохайте і будьте коханими. І нехай кохання пробуджує у Вас бажання, відірватись від землі і злетіти
до небес!
Провідний бібліограф
Тетяна Коношевська

Шановні колеги!

Напередодні
Міжнародного дня 8-го Березня
прийміть щирі вітання
і найкращі побажання.
Бажаємо Вам і Вашим близьким миру та добра,
людського щастя, благополуччя, нових успіхів та
звершень у Вашій відповідальній справі!
Хай буде міцною Ваша віра в успіх і ніколи
Не зникає бажання творити добро!
Нехай люди відповідають вдячністю за Вашу
увагу і високий професіоналізм, а колеги не
перестають цінувати Ваше завзяття і
талант!
Хай нова весна дарує Вам здоровя,
Радість, впевненість, щастя і любов!
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