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БібліоАс
Інформаційний листок Бібліотеки ВДПУ

Вітаємо із Всеукраїнським днем бібліотек
30 вересня
формаційні, культурні,
освітні заклади, які роблять вагомий внесок у
розвиток українського
державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек. Це свято свідчить
про глибоку повагу народу
до своєї духовної спадщини,
освіти, науки і культури, а
також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті
суспільства.
Сьогодні книгозбірні – це ін-

Справжніми помічниками
та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів, провідники
у світ нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі,
допомагаєте читачам
бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу.
Нині бібліотеки є тими

інформаційними ланками, які поєднують читачів і управлінські структури, роблять діяльність органів влади прозорою і відкритою для
населення. Подальший
розвиток бібліотечної
справи – це запорука
розвитку суспільства.
Бажаємо вам, шановні
бібліотекарі, творчої
наснаги, міцного здоров’я, натхнення, радості,
щастя, добра і нових
успіхів у вашій благородній просвітницькій

Окремі записи в книзі відгуків
бібліотеки ВДПУ
Дякуємо працівникам
комп’ютерного залу за
прекрасну роботу та
приємне відношення до
студентів!

Thank U. Дуже
задоволені ставленням
і лояльністю робітників.
ІІМ

От имени всех студентов иняза хочу поблагодарить работников
електронного зала за
их труд и особенно за
постоянное хороше
чувство юмора

Дуже зручно користуватись ПК у комп’ютерному залі. Звичайно легко
шукати інформацію.
Попри великий потік
студентів працівники
швидко, оперативно
виконують роботу. Молодці!

(підпис нерозбірливо)

4-Б ІММ 07.04.10 р.

1-А ІІЕП

07.04.10 р.

Дуже вдячна Вам за
хороше ставлення до
відвідувачів. Бажаю
Вам надалі гарних
відвідувачів і хороших
читачів студентів.
23,09,2010
Дивуюся де береться у
Вас стільки сили, витривалості та почуття
взаєморозуміння зі студентами.
Щира Вам подяка!
ІФЖ 3У В. Василенко

Дуже вдячні за допомогу, розуміння небайдужість до студентів та
їхніх проблем.
Взагалі приємно співпрацювати з такими
людьми
15,09,2010
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 Перші бібліотеки були складами в буквальному
цього слова. Найдревнішу, вік якої 5000 роКниги бережуть думку значенні
ків, археологи знайшли на території колишньої Месопотамії (сучасний Ірак). Вона являла собою склад з
30000 глиняних табличок, що містили в основному укази і закони.
 Саме римляни придумали публічну бібліотеку, хоча й у трохи дивній формі. Будь-хто міг
почитати книгу в... лазні — там була спеціальна кімната, де книги не піддавалися впливу
води і пари.
 Перша у світі публічна бібліотека — загальнодоступна установа, що утримується за рахунок податків, — була відкрита в американському Бостоні в 1854 році. У заяві мерії міста було сказано:
"Майбутнє демократії залежить від освіченості громадян. Освіченість громадян залежить від розвитку публічних бібліотек. Кожен громадянин має право на приналежні суспільству джерела інформації".
 Американський магнат сталеливарної промисловості Ендрю Карнегі ввійшов в історію аж ніяк не завдяки
своєму величезному багатству, яке на той час поступалося тільки рокфеллерівському. Він залишився в історії як дійсний фанат бібліотечної справи. Він вірив у велике майбутнє англомовних народів і думав, що воно
прямо залежить від вільного поширення знань. Засобом для цього він бачив публічні бібліотеки. Під кінець
життя містер Карнегі витратив біля двох третин свого багатства на їхній розвиток: побудував і оснастив 3000
бібліотек в англомовних країнах, з яких 1800 — у США.
 Бібліотека належить до тих об'єктів, які людина знищує з особливою завзятістю. Що там темне середньовіччя — достатньо згадати недавню історію. Німецькі нацисти влаштовували величезні багаття з книг. Китайські комуністи спочатку спалили книжкові збори монастирів Тибету, а потім ввійшли в смак і спалили свої
бібліотеки — у них це називалося "культурною революцією". У 1992 році, під час громадянської війни в Югославії, сербські солдати підпалили боснійську бібліотеку в Сараєво, а потім убили пожежних, що спробували
погасити полум'я . Афганські талиби спалили 50 000 найменувань книг. Навіть у США, де "бібліотека — опора
демократії", є маса громадських організацій, що виступають за вилучення з бібліотек тієї чи іншої книги —
наприклад, "Гарри Поттера".
 Американський бібліотекар Мелвіл Дьюї був схиблений на ефективності бібліотечної справи і наприкінці
ХІХ – поч. XX століть одноосібно придумав усе те, без чого неможлива сучасна бібліотека: каталоги, відповідне розташування книг у книгосховищі, нумерацію, що полегшує пошук... Дьюї першим висловив очевидну
нині думку: бібліотеки повинні бути відкриті допізна, щоб люди могли приходити в них після закінчення робочого дня. Він же розробив систему видачі книг додому і штрафів за їхнє несвоєчасне повернення.
 Американці і сьогодні є лідерами у бібліотечній справі: питання "Як пройти в бібліотеку?" стає неактуальним завдяки Інтернету. Найбільші бібліотеки США зараз переводять усі свої зібрання в електронний вигляд.
Незабаром буде створена єдина віртуальна бібліотека, де кожний зможе знайти будь-яку книгу, коли-небудь
написану на Землі. За матеріалами журналу “Академія”, 2006 р., № 9.
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Знакомтесь:
библиотерапия
Что такое библиотерапия?
Библиотерапия в дословном переводе означает
"лечение
книгой" (от греч. biblion - книга и
theraрeia - лечение).
Согласно
определению, принятому Ассоциацией больничных
библиотек США,
библиотерапия
означает
"использование
специально отобранного для чтения материала как терапевтического средства в общей медицине и
психиатрии с целью решения лич-

ных проблем при помощи направленного чтения".
Библиотерапия основана на использовании систематического чтения для улучшения психологического состояния пациента. Психотерапевт (психолог, специально
обученный библиотекарь) подбирает для пациента литературу,
ориентированную на его круг жизненных проблем. После прочтения происходит совместный разбор содержания.
При
подборе
книг
("библиорецептур")
необходим
тщательный учет личностных особенностей пациента, его социального опыта, образовательного и
культурного уровня.
Основными целями данного метода выступают достижение лучшего понимания пациентом своих
проблем, расширение возможнос-
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тей вербализации этих проблем и
включение их в контекст общественно выработанного опыта.
Библиотерапия, как и руководство
чтением вообще, - процесс также
лечебно-педагогический, направленный на формирование личности читателя. Книги - мощные инструменты, которыми можно воздействовать на мышление людей, на
их характер, формировать их поведение, помочь в решении проблем.
За матеріалами мережі Інтернет
Випуск підготували
В. Гадомський, С. Наугольних
Редактор Л. Воробйова

Наша адреса:
м. Вінниця, вул. Острозького, 32
Електронна пошта: vspi-lib@mail.ru

