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Інформаційний листок бібліотеки ВДПУ № 4 (23) 2015 рік

«Геть паління – ми здорове покоління»
Куріння - одна
із шкідливих звичок
та
залежностей
сьогодення. Ця проблема не вирішується за один день. І
психологи
стверджують, що все це
лише у нашій голові!
Та цю звичку можна
замінити на більш
приємнішу, а головне без шкоди для
легень — ЦУКЕРКИ!!!
28 жовтня працівники
бібліотеки організували акцію
«Віддай цигарку. Візьми цукерку». Основна її мета —
профілактика боротьби з курінням у молодіжному середовищі.
Акція проходила на території університету, де студентам пропонували обміняти цигарки на цукерки, рекомендували утриматись у цей день від
паління, інформували про
шкідливий вплив тютюнопаління на організм.
Бібліотекарями оформлена книжкова виставка «Геть
паління – ми здорове покоління», на якій представлена література про історію вживання

тютюну, вплив паління на організм людини, шкідливий
вплив тютюнопаління на спосіб
життя та здоров'я студентської
молоді.
Позбутися
шкідливої
звички не просто. На щастя, є
чимало випробуваних способів
кинути палити і почати здоровий спосіб життя. Єдине «але»
– немає універсального методу, котрий підійшов би всім і
кожному. Тому потрібно вибрати для себе спосіб чи поєднання способів, які будуть
дієвими саме для вас.
Броніслава Федорук,
провідний бібліотекар

В гостях у Мельпомени
29 жовтня 2015 р. у
мистецькому центрі відбулася чудова, захоплююча вистава «Одержимі морем» (п’єса
Пьера-Жакеза Єліаса, британського письменника) у виконанні акторів народного театру-студії ВНМУ ім. М. Пирогова «Сьоме небо». Режисерпостановник Марина Борисівна Ревенко (М. Б. Ревенко –
працівник Вінницької ОУНБ
імені К. А. Тімірязєва, упорядник та автор книги сценаріїв
масових заходів «І сценарист,
і режисер»).
Народний театр-студія
«Сьоме небо» був створений
на
медико-психологічному
факультеті Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова у
2005 році завдяки художньому керівнику І. Ч. Байгузіної
та професійному режисеру М.
Б. Ревенко.
Цього року театру
виповнилося 10 років. У свій
ювілейний рік «Сьоме небо»
неодноразово
приймав
участь у конкурсних програмах та став переможцем. Так,
у жовтні 2015 р. у рамках
Третього міжнародного фе-

стивалю народних театрів та
аматорського мистецтва JOYFEST була представлена вистава «Одержимі морем».
Результат – три дипломи:
«Краща жіноча роль першого
плану»,
«Краща
хореографія», «Акторська надія
майбутнього». Серед акторів
театру – студент 2 курсу інституту історії, етнології та права
нашого університету Олександр Щерба.
Головне місце у виставі
займає проблема становлення особистості у боротьбі з
самим собою, з оточуючим
світом. Вистава заставляє думати, переживати, жити разом з героями. Гра акторів
настільки
захоплює,
що
здається ніби все це відбувається з тобою. Аура чудової
постановки поглинає повністю, дія завершується, лунають оплески, а тобі не хочеться вставати з крісла, хочеться дивитися і слухати,
дивитися і слухати…
Вистава пройшла з аншлагом,
не залишивши нікого у залі
байдужим.
Валентина Руцька,
завідувач відділу

Прийміть наші найщиріші вітання з
Новим роком та
Різдвом Христовим.
Нехай ці свята – вісники оновлення,
мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення

З НОВИМ РОКОМ ТА
РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Про війну на Донбасі з перших вуст
30 листопада 2015 р. у в рамках книжкового клубу
«Автограф» відбулася презентація книги «Донбас – арена війни», укладач в.о. завідувача кафедри журналістики Донецького національного університету Олена Тараненко.
«Донбас – арена війни» – це збірка 50 реальних життєвих історій, аналітичних роздумів, філософських висновків,
спровокованих ситуацією на Донбасі в 2014-2015 роках. Авторами цих історій є мешканці Донбасу, які змушені були покинути рідні місця. Переважно усі автори – це викладачі, студенти, випускники Донецького національного університету,
українського вишу, який було переміщено до Вінниці у зв’язку
зі збройним захватом території університету у Донецьку в вересні 2014 р бойовиками ДНР. Також присутні тексти відомих
письменників, поетів, фотохудожників та журналістів.
Олена Тараненко хотіла донести до кожного, хто був
присутній на презентації, що зараз важливим є: «Почути, зрозуміти, порозумітися». Важливим є навчитись чути одне одного. Вона впевнена, що справжній діалог – це важка робота.
А щоб краще зрозуміли присутні усю біль втрати своєї малої
Батьківщини, автори зачитали свої історії: О. Тараненко
«Вонзда: геть з Донбасу?», А. Глушко «И только лошади летают вдохновенно» та ін.
Розповіді про події на Донбасі були щирі, і для тих хто
там не був, давали можливість краще відчути біль втрати усього, що залишили переселенці на Донбасі. У авторів душевні
рани ще не загоїлися, вони цього й не приховують, розуміючи,
що не один ще рік буде щеміти їх душа і це не забудеться ніколи.
На обкладинці книжки зображено перевернуте дерево,
без коріння, а під ним кружляють птахи, шукаючи притулку.

Переселенці – це птахи, які шукають притулку. Коріння дерева
– це те коріння, яке залишилося на Донбасі. Вони досі не знають чи повернуться на рідну землю, в свої домівки, чи закінчаться обстріли їх домівок, смерті невинних людей.
О. Тараненко вважає, що ця книга має подвійну місію –
терапевтичну для переселенців з Донбасу і просвітницьку –
місію подолання стресу і агресивних міфів про «донецьких»,
прагнення діалогу та порозуміння задля нашого спільного
майбутнього.
Олена П’ятак,
завідувач сектору

НАШІ ЮВІЛЯРИ
27 жовтня 2015 року відсвяткувала 50-річчя головний бібліотекар Волошина Лариса Вікторівна. Закінчивши Рівненський
державний інститут культури,
понад 30 років свого життя вона
присвятила бібліотечній справі.
Багато знань, практичного досвіду, творчого пошуку Лариса Вікторівна вкладає в роботу. Гарна
жінка, любляча донька, вірна дружина, дбайлива мати,
молода бабуся – вона справжня берегиня своєї родини.
Прийміть, шановна Ларисо Вікторівна, наші щирі
вітання й найкращі побажання міцного здоров’я на довгі
роки, великого людського щастя, добра, благополуччя,
щасливого довголіття! Нехай Ваша життєва дорога в’ється
по висхідній, нагороджує здоров’ям, щастям, радістю та
всіма земними благами!
Випуск підготувала О. Кирик
Редактор Л. Воробйова

Наша адреса:
м. Вінниця, вул.Острозького,32
E-mail: vspu.lib@gmail.com

27 листопада 2015 року ювілейну дату свого життя відзначила
Позднякова Тетяна Михайлівна.
Свою трудову діяльність на бібліотечній ниві Тетяна Михайлівна розпочала понад 20 років тому. За роки сумлінної праці вона проявила
себе ерудованою, ініціативною,
енергійною людиною, що відповідально виконує покладені на неї
обов’язки та має великий досвід роботи.
Тетяна Михайлівна – яскрава особистість, цілеспрямована і наполеглива, розумна і вольова жінка. Сама енергетика
імені «Тетяна» спрямовує на досягнення бажаного вже сьогодні, а життєве кредо «Щастя людини – в її руках» підсилює впевненість у власних силах і можливостях.
Вітаючи з ювілеєм Тетяну Михайлівну колеги бажають
творчої наснаги, душевної гармонії, життєвого благополуччя,
добробуту й успіхів, а головне – здоров’я та багато щасливих і
радісних
років

