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Зустрічі в рамках книжкового клубу "Автограф"
У загальній читальній залі відбулася зустріч з цікавою багатогранною людиною, письменником Петром Скоруком. Щиро вдячні Петру Михайловичу за чудову розповідь, за можливість поспілкуватися та познайомитися з творчістю, долучитися до прекрасної поезії
про кохання, на яку надихає поета його муза - дружина Поліна. Від душі посміялися з гумору, який притаманний автору. Особлива подяка за видання, передані до освітянської
книгозбірні.

12.05.2017 р. відбулася зустріч з сучасним письменником-нонконформістом, лауреатом
Міжнародної премії імені О. Ульяненка - Володимиром Вакуленком-К. Автор презентував
свою поетичну збірку "УБДреінкарнація". Це потужна за
змістом, художнім та енергетичним наповненням книга,
котра є віддзеркаленням
нашого сьогодення, з Майданом та війною.
Студенти та гості книгозбірні
були вражені правдивістю та
реалістичністю віршів гостя
та вдячні за цікаву зустріч, яка
закінчилася з подарунками
книги від автора та фото на
пам'ять.

"Країна вранішнього сонця"
За такою назвою у рамках року Японії в Україні у бібліотеці
відбулися літературні читання, де атмосферу Японії при участі
працівників бібліотеки створила Б. Федорук . Японське червоне
сонце зійшло у читальній залі... Було все майже по-справжньому...
і японський меч катана, і "роли і всякі приколи", і розквітла гілка
сакури... Про японський кінематограф (історію та сучасність) розповів
І. Цигвінцев, про сакуру - Н. Юнаш. Таємницю чаювання продемонструвала Т. Чернелівська. У стилі основного виду японської феодальної ліричної поезії хокку (хайку),
танка звучала поезія В.Крупки та І. Федорчук.

Бібліотека вже вкотре долучилася до чергового проекту Молодіжної секції УБА «Display –
кросинг». Цьогорічна виставка, яка подорожує всією Україною, мала назву «Мрій! Читай!
Мандруй!».
Генеральна Асамблея ООН затвердила проголошення 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму, з метою важливості міжнародного туризму, потреби кращого
взаєморозуміння між народами та поваги до культурних цінностей в усьому світі, що в загальному має сприяти зміцненню миру на планеті.
У рамках виставки в освітянській книгозбірні відбулася низка заходів: бібліографічні
огляди та перегляди, літературні читання, присвячені туризму та подорожам. Особливу
увагу приділено краєзнавчій тематиці, книгам про «Красу України - Поділля», її перлину –
Вінниччину.
Мрій! Читай! Мандруй! разом з «Display – кросингом»!

Підвищуємо кваліфікацію
У квітні 2017 р. фахівці інформаційно-бібліографічного відділу Т. Баланюк та В.
Герасименко взяли участь у навчанні з підвищення кваліфікації при Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму за темою
«Бібліотечний менеджмент: досвід, проблеми, перспективи».
Впродовж навчання було опрацьовано три курси:
 Концепція державної політки в галузі культури. Шляхи реалізації.
 Доступ до Інтернет-ресурсів. Розвиток бібліотечно-інформаційних послуг.
 Бібліотечний менеджмент. Соціально-психологічні та правові аспекти діяльності
бібліотеки.
Під час занять брали участь у тренінгах за темами: «Практика сучасного менеджменту», «Профілактика та можливості професійного вигорання», «Активні форми культурно-дозвіллєвої роботи».
Під час екскурсійно-практичного виїзду до Тернопільської обласної бібліотеки
для молоді та Тернопільської ЦБС прослухали лекції за темою бібліотечного менеджменту, а також відвідали бібліотеку-музей «Літературне Тернопілля», бібліотеку-етноцентр. літературні арт-холи з виставками мистецьких книг арт-буків.
Усі лекційно-практичні курси викладалися на високому науково-методичному
рівні. Впродовж навчання ми збагатили свої теоретичні знання та практичні навички.

День дитячої книги у бібліотеці
До Всеукраїнського тижня дитячого читання, на свято книги до книгозбірні
завітали учні першого класу школи
№8. Провідний бібліотекар читальної
зали Б. Федорук ознайомила школярів
з дитячою літературою, яка є у фонді,
звернула увагу, як потрібно користуватися книгою та презентувала книжкову
виставку «Казка + пригода, читаю з насолодою».
З великим задоволенням діти відгадували казкову вікторину та взяли
активну участь у фест-лотереї «Казкові
герої». Разом з Ярославою Пилипенко
під пісню Т. Кароль «Україна – це ми!»
провели флеш-моб.

Наші ювіляри
Першого дня літа, в чудову пору буяння і цвітіння трав, святкує свій ювілей, чудова
людина, бібліотекар (не за освітою, а за покликанням душі), турботлива мати і просто гарна жінка – Собчук Олена Анатоліївна.
За 26 років бібліотечної роботи в університеті видала студентам тисячі книг, і вони
вдячні їй за працю. Має глибокі знання фонду. Бере активну участь у громадському житті
бібліотеки та поповнює свої знання шляхом самоосвіти.
Олена Анатоліївна користується повагою колег, ерудована, доброзичлива, відповідальна людина.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
Випуск підготувала Л. Швець
Редактор Л. Воробйова
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