БібліоАс

Інформаційний листок бібліотеки ВДПУ
№ 3(32) 2018 рік

Берегині скарбниці
людського знання

Шановні мої колеги!
Вітаю Вас із професійним святом –
Всеукраїнським днем бібліотек та 105Бібліотека, пройшовши тривалий упродовж 105
річним ювілеєм бібліотеки!
років шлях становлення і розвитку, є важливою
Прийміть щиросердні побажання світлої
ланкою в інформаційно-освітньому просторі
радості в роботі та в особистому житті.
університету. Роботу освітянської книгозбірні
забезпечують висококваліфіковані кадри, які
Бажаю Вам міцного здоров'я, щасливих
ініціативою, пошуком нових форм і методів,
хвилин натхнення, цікавих проектів,
творчим підходом до своєї професії сприяють
вдосталь книг, гідної зарплатні та
формуванню моделі сучасної бібліотеки закладу
постійної підтримки з боку читачів,
вищої освіти.
Шановні бібліотекарі, Ви – хранителі скарбниці керівництва університету й держави.
людського знання й мудрості народу. Ваша праця Нехай завжди супроводжують Вас віра у
дає можливість пізнавати нове, долучатися до
власні сили, надія на творчу перспективу,
духовних, інформаційних та культурномудрість у вирішенні важливих питань.
мистецьких надбань.
Від усього серця зичу Вам щастя,
Бажаю Вам міцного здоров’я, щасливої долі,
достатку, віри, надії, любові, добра, миру
родинного тепла і, звичайно, вдумливих,
та благополуччя, відчуття справжнього
розумних, талановитих і вдячних читачів.
задоволення від своєї роботи, поваги від
Творчого натхнення, сміливих задумів і
накреслених перспектив.
читачів і колег та нових успіхів на ниві
Успіху та процвітання університету та бібліотеці! просвітницького служіння.
Н.І. Лазаренко,
Заслужений працівник освіти України,
доцент, ректор Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки…
Тож не минайте наш поріг,
Беріть скарби в нетлінні руки!
Бо книги – то і світло дня,
Бо книги – то і зорі ночі…
Моя сім’я, моя рідня
Мій розум, серце моє, очі.
Петро Гоць

В.С. Білоус,
директор бібліотеки

Вересневі події

8 вересня м. Вінниця святкувала
день міста. Кожний мав змогу
продемонструвати свої здібності і
таланти, привітати рідне місто зі
святом. Бібліотека ВДПУ ім. М.
Коцюбинського представила
змістовну виставку «Вінниця –
місто моє рідне». Працівники
бібліотеки, незважаючи на дощ,
готові були провести майстер-класи
по виготовленню виробів з паперу.

17 вересня бібліотека прийняла активну
участь у віншуванні великого
сонцепоклонника, класика української
літератури Михайла Коцюбинського. Саме
його творчість вперше в українській
літературі увібрала в себе імпресіонізм,
глибокий психологізм та інші течії
мистецтва і культури того часу. Була
представлена виставка книг «Чарівник
українського слова».

Наші ювіляри

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на щастя й добро!
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Вітаємо з 55-річчям Ревган Світлану Ігорівну,
бібліотекаря І категорії читальної зали
фізичного виховання та спорту, яка працює в
бібліотеці університету понад 33 роки. З
першого дня роботи виставкової зали
раритетних видань, Світлана Ігорівна
проводила змістовні екскурсії з історії книги.
Кандидат в майстри спорту і з 1990 року
чемпіонка області з настільного тенісу.
Приймала участь у міській спартакіаді
профспілок у складі команди співробітників
нашого університету та міських змагань з
настільного тенісу, де виборола призове
місце. Має хобі фотографування, яке дало
можливість закарбувати історію бібліотеки.
Студенти її поважають та шанують.
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