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З ВЕЛИКОДНЕМ
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко!
Радіє світ увесь.
Нехай у серці
Віра і добро панує.
Хай щиру радість
Писанки дарують!
З Воскресінням Христовим щиро

Рецепт паски

1 кг борошна, 2 ст. молока,
10 жовтків, 100 г дріжджів,
Жити в радості й любові від душі бажаємо!
200 г вершкового масла,
Запашною нехай буде Великодня Паска
200 г цукру, 1 ч. л. солі, ваніль, 100 г родзинок.
І до віку з Вами буде світла Божа ласка!
Вас вітаємо!!!

Христос Воскрес!

Смачного!!!

З 1 березня у навчально-науковій лабораторії з етнології Поділля
проходять
майстеркласи Тетяни Петрівни
Пірус із традиційного
писанкарства:
«Пишемо писанку разом на добро і любов».

Із давніх-давен яйце вважалося символом весняного пробудження природи, зародженням життя, продовженням роду. Працівники бібліотеки
підготували змістовну книжково-ілюстративну
виставку, присвячену Великодню.

В рамках засідання клубу “Автограф”
14.03.2018 відбулася Teach-in «Громадські організації - бібліотеки - історики». У заході брали участь Голова Вінницької організації «Суспільна служба України» Чайковська Ганна Володимирівна,
студенти та викладачі історичного факультету,
бібліотекарі.
Чайковська Г.В.дослідник ролі
жінки в визвольній боротьбі проти Великого терору та політичних
репресій в Україні. На заході була представлена
книжкова виставка та бібліографічний огляд видань, які організація подарувала бібліотеці.
15.03.2018 р. відбулась зустріч «імідж-коктейль»
з творчою сім’єю : Вікторією Гранецькою і Владом
Сордом. Вони презентували студентам та гостям
бібліотеки свої книги: Вікторія Гранецька - «Дім, у
котрому заблукав час» та
поетичну збірку «Спротив
речей», Влад Сорд – першу поетичну збірку «Трансгрес(і)я».

Методична рада
27.03.2018 р. відбулося засідання методичної ради бібліотеки, де розглядалося питання
впровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) в практику роботи бібліотеки.
На засіданні було ухвалено:
Продовжити впровадження УДК у роботу бібліотеки.
Проводити індексування документів за «Таблицями
Універсальної десяткової класифікації (УДК)».
Визначати та надавати індекси УДК авторським
оригіналам (ще не оприлюдненим науковим статтям, монографіям, навчально-методичним матеріалам, дисертаціям, науковим звітам) викладачів, аспірантів, докторантів, магістрантів, студентів ВДПУ
та інших користувачів бібліотеки.
Забезпечувати комп’ютерний супровід впровадження УДК (Тезаурус, Словник «Розділи знань», Авторитетний файл «Предметні заголовки», UDCонлайн).
Працівникам відділу комплектування та наукової
обробки документів скоротити та перекласти на українську мову Робочі таблиці для визначення поличного (локаційного) індексу.
Локаційну розстановку фонду проводити за Робочими таблицями.
Працівникам відділу комплектування та наукової
обробки документів розробити Таблицю відповідності поличних (локаційних) та класифікаційних
індексів.
З метою уніфікації пошуку опускати квадратну дужку на початку написання класифікаційної формули
в ЕК.
Використовувати матеріали Книжкової палати України з питань систематизації за УДК.
Провести заняття з впровадження УДК в роботу
бібліотеки для працівників відділів обслуговування.
Приймати участь у заходах бібліотек ЗВО м. Вінниці з обміну досвідом по впровадженню УДК в роботу книгозбірень.
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