БібліоАс

Найщиріші вітання з Новим роком
та Різдвом Христовим! Нехай ці
свята - вісники оновлення, мрій і
сподівань - принесуть Вам і Вашим
родинам добро, мир і достаток,
злагоду, щирих друзів і багато-багато
вдумливих, допитливих, розумних,
талановитих, добрих серцем і вдячних
читачів!
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Інформаційний листок
бібліотеки ВДПУ

В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік З ним сердечно усіх вас вітаєм
Зичим сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

З багрянцем золотої осені приходить до бібліотек
професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. В книгозбірні
до цього свята були організовані виставки. Особливу увагу
студентів та викладачів університету привернула книжкова
виставка в сучасному стилі «Open air», яка знаходилась на
відкритому повітрі перед першим корпусом університету під
назвою «Ріка знань». Книжкову інсталяцію виконали та
підготували працівники відділу обслуговування науковою та
художньої літератури Т.М. Чернелівська, Т.В. Коношевська, В.О.
Іванчук, основним ініціатором була Б.І. Федорук. Ріка із книг
наповнювала «невичерпне джерело», і витікала із приміщення
бібліотеки. Також була оформлена вільна фотозона на території
навпроти корпусу, студенти та всі бажаючі могли зробити фото
на згадку біля інсталяції.

Однією зі знаних подій у Вінниці є
святкування
Дня
міста.
Бібліотека
підготувала книжкові виставки «Вінниця –
місто моє рідне», «Вінницький педагогічний
плекає мудре, добре, вічне», які були
розміщені
на
фонтанній
площі
в
центральному парку імені М. Горького.
Також працівники бібліотеки долучилися до
проведення майстер-класів та презентували
виставку «Натхненний бібліотекар», де були
представлені творчі доробки працівників
книгозбірні.

Намагаючись іти в ногу з часом і в
молодіжному руслі, 1 листопада працівники
бібліотеки приєднались до святкування Гелловіну
(Helloween). Далеко не всі знають, що це свято
відзначали ще наші предки слов’яни-язичники і
називали його «Велесовою ніччю». У традиціях
українського «Гелловіну» працівники бібліотеки
Броніслава Федорук та Тетяна Чернелівська
зустрічали читачів, прикрасили яскраво читальну
залу, розповіли про традиції свята в інших
країнах, підготували виставку, де були
представлені жахливо цікаві книги,.

1 жовтня у всьому світі відзначається
Міжнародний день музики. З нагоди відзначення
свята, в рамках мистецького клубу «Гармонія», у
бібліотеці
відбулась
творча
зустріч
з
випускницями ВДПУ імені М. Коцюбинського,
відомим композитором Ольгою Янушкевич та
співачкою Світланою Леонтьєвою. Звучали
талановиті ліричні та жартівливі пісні на музику
О. Янушкевич у виконанні С. Леоньтьєвої.
В рамках книжкового клубу «Автограф»,
який функціонує при відділі наукової та
художньої літератури, проходить багато цікавих
презентацій та зустрічей з письменниками та
науковцями Вінниччини. У жовтні була
проведена зустріч з громадським діячем,
директором Центру генеалогії «Пращур»,
Віктором Долецьким. Студенти-історики, які були
присутні на зустрічі, дізналися про генеалогічний
та архівний пошук, як будувати та навіщо
потрібно вивчати Родинне Дерево.

На засіданні клубу «Креативне рукоділля»
було
проведено
два
майстер-класи
з
виготовлення кошиків з паперових смужок та
виготовлення з картону фігурок різних звірів,
зокрема собачок (майстриня Кузнєцова Т. А.)
Мета таких майстер-класів знайти підхід до
кожного присутнього, розкрити у ньому
приховані таланти, навчити студентів творчо
мислити та вселити впевненість та віру у свої
можливості.

Бібліотека поєднує традиційні та електронні інформаційні
ресурси, індивідуальні і корпоративні методи, організовує
підвищення кваліфікації працівників. У бібліотеці Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського в рамках підвищення кваліфікації працівників
культури, організованих Вінницьким обласним навчальнометодичним центрі галузі культури, мистецтв та туризму, заняття
з питань УДК провела завідувач відділу класифікаційних систем
ДНУ "Книжкова палата України імені І. Федорова" В.М.
Муравйова. Долучилися до навчання провідні фахівці бібліотеки
Стопа І.О., Зарванська І.В., Волошина Л.В., Воробйова Л.М.,
Баланюк Т.М., Наугольних С.Г., Остапчук І.І., Федорук Б.І.

Наші ювіляри
7 січня 2018 року святкує ювілей провідний
бібліотекар загальної читальної зали бібліотеки
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
Броніслава Іванівна Федорук
Вам виповнилося 60 !
Кожен рік – це до мудрості внесок.
Вас за досвід ми цінуємо і доброту,
За безкрайню душевну теплоту.
Хай дарують здоров’я Вам небеса,
І, як раніше, трапляються чудеса!
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