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Шановні колеги!
Сердечно вітаємо Вас із найпрекраснішим
святом весни — 8 Березня. Від усієї душі
бажаємо Вам жіночого щастя, любові і
добра! Нехай поруч з Вами завжди будуть
гідні люди, а серед них чоловік, з яким
будуть нестрашні будь-які негоди.
Бажаємо, щоб кожний день Ви зустрічали
з посмішкою, з передчуттям радості, із
впевненістю і спокоєм.
Майкл і Сара Фарадей
Життя знаменитого фізика та хіміка Майкла
Фарадея після одруження на Сарі Бернар було
суцільною піснею кохання. Він неодноразово
просив її руки та серця, але дівчина постійно
обіцяла, що подумає над його пропозицією. Тоді
Фарадей написав листа її батькові, в якому
зізнався у коханні та просив благословення на
шлюб. Батько Сари не став тиснути на дівчину,
лише зауважив, що кохання не раз робило дурнів
навіть з великих філософів та вчених.
Майкл та Сара прожили разом 46 років.

Хай сонце заходить з весною в Ваш дім,
Хай снігом розтануть і біль Ваш, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе,
Хай весело завжди буде!

Богдан Хмельницький та Мотрона
Чаплинська
Коротке, але пристрасне та запальне
кохання Богдана Хмельницького та
Мотрони (Олени) Чаплинської оповите
багатьма загадками та недоведеними
історичними
припущеннями.
Хоча,
зрозумілим залишається той факт, що саме
це кохання свого часу врятувало
Хмельницькому життя для подальших
звершень та передчасно вкоротило віку
красуні Мотрони.

Бібліотечні зустрічі

1 березня з нагоди початку календарної весни
та напередодні свята жінки в бібліотеці
відбулися
літературні
читання
«Весна.
Кохання. Поезія» та презентація книги В.
Крупки «Прозорі». Поезія наша – повноводна
ріка. Автор розпрозорює почуття кохання,
радості і щастя, насолоди життям і природою,
намагається донести їх до читача. У виконанні
автора звучали вірші про кохання та про «весну
котячу».

«Моє намисто зібране із мрій,
Що сиплються невпинним зорепадом!..»
В рамках засідань книжкового клубу
«Автограф» в бібліотеці ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського відбулася
творча зустріч з вінницькою поетесою
Галиною
Рибачук-Прач.
Поетеса
розповіла про свої збірки поезій, читала
вірші про кохання. Патріотичні вірші
присвятила
захисникам
України.
Представила дитячу книгу, за яку
отримала Диплом 1 ступеня в номінації
«Дитяча книга» в м. Жовква (Львівська
обл.) Понад 30 віршів авторки
покладено на музику. Окрасою заходу
стали пісні в виконанні поетеси, барда
Вероніки Остапчук.

Наші ювіляри
Гарної зимової пори, коли тріскочуть морози і дерева вкриті інеєм, святкує свій ювілей – 50 років
прекрасна жінка, добра мама Ірина Іванівна Остапчук . У бібліотеці ВДПУ імені М. Коцюбинського
працює 12 років. Любить свою роботу, спілкування зі студентами, видає їм книги, проводить
екскурсії у виставковій залі раритетних видань, організовує масові заходи, оформляє книжкові
виставки. Колектив бібліотеки вітає ювіляршу зі святом.
Зупинить час ніщо не в змозі
І шумить ліс, і цвіте сад.
На сонячнім вашім порозі
З’явилось цілих 50.
Ваш ювілей – важлива дата
Та пам’ятать про це не слід,
А ліпше щиро побажати
Щастя, здоров’я, довгих літ.
Щоб життя завжди було у мирі
В колі дружної сім”ї
Нехай пісні чудові й щирі
Вам в гаю шепочуть солов’ї.
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