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Листая страницы истории нашей 
Кожен рік на засіданні Вченої ради університету директор бібліотеки доповідає про стан та перспекти-

ви розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-виховної та науково-дослідної роботи 
в Харківському національному медичному університеті. 

Цього року 19 листопада директор Ірина Василівна Киричок виступила з доповіддю, присвяченою 
ювілейній даті Наукової бібліотеки – 95-річчю її заснування. 
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Листая страницы истории нашей 

Н.Д. Гаєва, 
учений секретар НБ ХНМУ 

Перед засіданням Вченої ради 
співробітники бібліотеки – завіду-
юча відділом зберігання фондів 
Тетяна Василівна Костюкевич, 
завідуюча інформаційно-бібліо-
графічним відділом Світлана Ана-
толіївна Кравченко, провідний 
редактор цього ж відділу Лариса 
Вікторівна Скрипченко, учений 
секретар Наталя Дмитрівна Гаєва 
на чолі з директором бібліотеки 
Іриною Василівною Киричок – 
презентували виставку доку-
ментів з фонду рідкісних та 
цінних видань, яка не залишила 
байдужим жодного відвідувача – 
студентів, викладачів, професорів 
університету. Ректор ХНМУ про-
фесор Володимир Миколайович 
Лісовий, ознайомившись з ви-
ставкою, зазначив особливу 
цінність кожного документа 
з цього фонду, внесок бібліоте-
карів всіх поколінь у його збере-
ження. 

Під час доповіді директор, 
окрім висвітлення питань щодо 
формування фонду Наукової 
бібліотеки та обслуговування ко-
ристувачів, роботи Бібліотечної 
ради, впровадження інфор-
маційно-комунікаційних техно-
логій, ознайомила присутніх із 
результатами роботи сайту 
бібліотеки, а також Репозитарію 
ХНМУ та його рейтингом 
у Webometrics, звернула увагу на 
створення електронних ресурсів, 
підвищення інформаційної ком-
петентності користувачів, культур-
но-просвітницьку та виховну ро-
боту, публікаційну та видавничу 
діяльність бібліотеки. 

Особливу увагу І.В. Киричок 
приділила особистим досягнен-
ням співробітників бібліотеки 
у професійній та творчій діяль-
ності – перемогам у різноманіт-
них конкурсах, змаганнях, зазна-
чила основні нагороди вже 
у цьому міленіумі, а головне, що 
серед Заслужених працівників 
ХНМУ є і бібліотекарі – це 
І.Ш. Іванова, Н.О. Медведєва, 
О.І. Осіпова та К.Ю. Удовиченко. 
Директор підбила підсумки та 
окреслила перспективи розвитку 
Наукової бібліотеки. Наостаннє 
вона представила членам Вченої 
ради і присутнім логотип, розроб-
лений до 95-річчя Наукової 
бібліотеки, висловивши подяку 
керівництву університету, і особ-
ливо ректору професору 
В.М. Лісовому за сприяння. 

В обговоренні доповіді взяли 
участь проректор з наукової робо-
ти, голова Бібліотечної ради про-
фесор Валерій Васильович М’ясо-
єдов, заступник декана ІІІ медич-
ного факультету Олексій Володи-
мирович Троценко та голова сек-
тору медіа-простору Студентської 

ради Анастасія Піскарьова, сту-
дентка 6-го курсу. Обговорювали 
питання поповнення фондів та 
формування електронного сере-
довища університету, внесок 
співробітників бібліотеки у вихов-
ну роботу з майбутніми лікарями, 
результати анкетування студентів 
щодо діяльності університетської 
бібліотеки тощо. Після обговорен-
ня було прийнято проект рішення 
Вченої ради. Серед них – мо-
дернізація та поповнення комп’ю-
терного парку НБ ХНМУ, мож-
ливість створення при бібліотеці 
відділу-музею книжкових пам’я-
ток з історії медицини тощо. 

Ректор професор В.М. Лісовий, 
привітавши з ювілеєм колектив 
Наукової бібліотеки, зазначив 
особливу роль в інформаційному 
забезпеченні освітнього та науко-
вого процесів, створенні інфор-
маційного електронного середо-
вища університету, високо оцінив 
діяльність за всіма напрямками 
роботи. 
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Н.А. Решетнікова., зав. сектором 
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У читальному залі гуманітарної 
підготовки та самостійної роботи На-
укової бібліотеки ХНМУ працює те-
матична виставка «Випробування 
голодом: злочин влади – трагедія 
народу (28 листопада 2015 року – 
День пам’яті  голодоморів в 
Україні)», де можна ознайомитися з 
книгами і публікаціями з періодич-
них видань про голодомори минуло-
го століття в Україні – це описи доку-
ментів, що висвітлюють причини, 
перебіг і наслідки голодоморів, свід-
чення очевидців про страшний го-
лод, спогади, полемічні матеріали, 
художні твори. 

Перший за роки Радянської влади 
голод в Україні був викликаний засу-
хами 1921-1922 років, післявоєнною 
розрухою, державною політикою 
хлібозаготівель і надмірним вивезен-
ням хліба за межі УРСР. 

Після поразки Української рево-
люції 1917-1921 рр. з усіх страшних 
тортур новоявлений режим вибрав 
голод як механізм нанесення непо-
правних збитків «нескореній нації». 
Для його проведення керівництво 
Москви розробило складний план. У 
червні 1921, незважаючи на посуху в 
південних губерніях, політбюро ЦК 
КП(б)У під тиском ЦК КП(б) ухвалило 

вилучати з продрозверстки борги 
минулих років з усіх без винятку гу-
берній республіки. Зернові запаси 
українського селянства були остаточ-
но вичерпані.  Руйнівні  наслідки про-
дрозверстки для селянських госпо-
дарств перевищили збитки, завдані 
війною. Передумова майбутніх голо-
доморів назріла. 

Кричущими є архівні матеріали 
про роль загонів «двадцяти-
п'ятитисячників», «тридцяти -
тисячників», запрошених в 1929-1934 
рр. здійснювати «розкур-кулювання» 
українського селянства, а також 
склад партії більшовиків, карально-
репресивних органів, – все це пере-
конує, що режим політичних ре-
пресій в Україні планувався і 
здійснювався. І для всього українсь-
кого народу обернувся нечуваними 
за всю історію стражданнями і жерт-
вами. 

Масовий голодомор 1932-
1933 рр. в Україні поглинув від 5,5 до 
9 млн. людей. Українська нація пере-
живала неймовірний стрес, катастро-
фу, яка обрушилася на душі людей, 
небачений у світі геноцид. Селян роз-
стрілювали з вишок охоронці-
сторожові колгоcп-них полів за ко-
лоски. Часто батьки, не витримуючи 

мук голоду, кінчали життя самогуб-
ством, умертвляли і своїх дітей. Гину-
ли найчесніші, найтрудолюбивіші 
хлібороби-трудівники. Повсюдно 
було трупоїдство і канібализм. Хова-
ли померлих від голоду у величезних 
ямах, траншеях. Ні хрестів, ні 
обелісків на могилах не ставили. 

Замучені і загиблі від штучно ство-
рених тоталітарною державою голо-
доморів жертви заслуговують на 
людську повагу, пам'ять, божу мо-
литву. 

Сьогодні обов'язок всіх українців 
об'єднати зусилля і зробити все мож-
ливе, щоб ці трагічні сторінки історії 
ніколи не були забуті. 

«Моя мова калинова...»  

Т. В. Костюкевич, зав. відділом  

Випробування голодом: злочин влади – трагедія народу 
(28 листопада 2015 року – День пам’яті голодоморів в Україні) 

У листопаді ми відзначили День 
української писемності і мови. Свято 
встановлено 9 листопада 1997 року. 
За православним календарем – це 
день вшанування пам’яті Преподоб-
ного Нестора-Літописця – послідов-
ника творців слов’янської писемності 
Кирила і Мефодія. 

Що для мене українська мова? Я 
народилась у маленькому стародав-
ньому містечку на березі Дністра. Так 
склалось, що там змішалося дуже 
багато націй: українці, росіяни, євреї, 
поляки, молдавани, цигани, серби, 
болгари, угорці… Всіх не перелічиш. 
Якою мовою розмовляли? Переваж-
но українською. Ми її всотували з 
матусиних колискових, з бабусиних 
казочок, з дідусевих бувальщин. Десь 
там, в душі, під серцем, навік закар-
бувався зв’язок чогось дуже святого – 
рідної мови і великої рідні. В школі 
нам прививали повагу до інших мов. 
Опановували англійську, або іншу 
іноземну. Наряду з українською, ми 

полюбили російську літературу. У 
спілкуванні нас навчили, з поваги до 
співрозмовника, переходити на його 
рідну мову. Так роблять виховані люди. 

Держава, в якій ми живемо, має 
назву Україна і мова наша – українсь-
ка. Попри всі негаразди вона збе-
реглася і розвивається. Через своє 
розташування – у центрі Європи – 
наша земля стала привабливою для 
панування інших держав. Завойовни-
ки, перш за все, забороняли мову. 
Дійшло то того, що почали доказува-
ти нібито такої мови (української) 
немає взагалі, а є «нарєчіє» велико-
російської мови. Дуже шкода, що 
така думка підтримується і в наш час 
окремою несвідомою часткою 
російськомовного населення. 

Але освічена людина перш за все 
повинна докопатися до суті. Вивчити 
це питання. У своєму есе я не буду 
розповідати історію розвитку 
слов’янських мов і що є для націо-
нальної самосвідомості наша україн-

ська мова. У фонді нашої бібліотеки 
достатньо літератури, яка дасть на ці 
питання вичерпну відповідь. Це 
книжка приват. доцента Київського 
університету Івана Огієнка 
«Українська культура» за 1918 рік 
(репринтне видання), сторінки 4, 9; 
Праці Михайла Грушевського, Том 3, 
сторінки 402-406; «Моя сповідь» Во-
лодимира Антоновича, сторінки 153-
158 тощо. Та що розказувати? Просто 
прочитайте нашою українською жи-
вою мовою «Енеїду» Івана Котля-
ревського. Це пісня, яка застигла 
візерунком на папері. 

На закінчення приведу слова 
патріота України, вченого Івана 
Огієнка: «І поки живе мова – житиме 
й народ, яко національність. Не стане 
мови – не стане й національності: 
вона геть розпорошиться поміж дуж-
чим народом…». 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/262-viprobuvannya-golodom-zlochin-vladi-tragediya-narodu-28-listopada-2015-roku-den-pam-yati-golodomoriv-v-ukrajini
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/262-viprobuvannya-golodom-zlochin-vladi-tragediya-narodu-28-listopada-2015-roku-den-pam-yati-golodomoriv-v-ukrajini
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Територія Гідності та Свободи: Україна  у  2004-2014 роках 

Сьогодні Майдан 2004 року — 
перегорнута сторінка історії. 
Історії, яку неможливо переписа-
ти і не можна забути. Помаранче-
ва революція знеціниться, якщо 
для нас вона виявиться лише 
приводом для спогадів і пере-
стане бути джерелом для роз-
думів. 

Майдан став яскравим прикла-
дом масової активності і самоор-
ганізації людей, які, нарешті, 
усвідомили себе громадянами, 
відповідальними за своє май-
бутнє і майбутнє своїх дітей. 

Україна стала іншою. Свобода 
слова, свобода вибору, 
відкритість політики — це досяг-
нення Майдану. Свобода як осно-
ва, на якій повинен бути побудо-
ваний справедливий суспільний 
лад і дієздатна влада . Тоді Май-
дан змінив людей і країну, але 
мало змінив політиків і їх суть. 
Колишня влада виявилася по-
вністю неспроможною. 

Відмінною рисою Майдану 
2013 року від Майдану 2004 року 
є те, що в 2013 році орієнтація 
була на ідею і цінності, а не ліде-
ра як у 2004 році. Євромайдан 
став одним з найсильніших 
викликів не тільки для України, 
але і для світової спільноти. Вихід 
людей на вулицю в листопаді 
2013 року після непідписання 
угоди  про асоціацію з ЄС, був ци-
вілізованим вибором. Серед при-
чин Євромайдану - традиційна 
і системна байдужість влади до 
потреб і проблем громадян, а та-
кож економічні та політичні кри-
зи. 

Євромайдан став епіцентром 
масштабних кардинальних змін 
у країні. Це був громадянський 
протест і вибух гніву і гідності 
проти влади.  20-го лютого все 
закінчилося жорстокою розпра-
вою над мирною демонстрацією. 
Ще довго будуть горіти свічки 
в пам'ять «Небесної сотні». І хо-

четься вірити, що герої дійсно не 
вмирають. Але загиблих не по-
вернути... Слава Україні, героям 
слава! 

Починаючи з 2014 року, щоріч-
но 21 листопада Україна відзна-
чає державне свято - День 
Гідності і Свободи на честь почат-
ку двох революцій - Помаранче-
вої революції (2004 рік) і Револю-
ції Гідності (2013-2014 рр.). 

Н.Г. Смоляр, бібліотекар 1 кат.  

«Вірус Ебола: сучасний стан проблеми», «Аутизм - спектр розладів», 
«Дитяча ендокринологія: практичні алгоритми» 

Информационно-библиографи-
ческим отделом были подготов-
лены тематические выставки: 

*«Вірус Ебола: сучасний стан 
проблеми». В ноябре 2015 года 
в Африке вспыхнула новая волна, 
только утихнувшего вируса Эбола. 

На выставке представлены ста-
тьи, раскрывающие клинико-
эпидемиологические особенности 
болезни, вызванной этим виру-
сом и основы ее терапевтической 
коррекции. 

*«Аутизм — спектр розладів» 
Больной темой остается наруше-
ние психического развития, кото-
рое характеризуется расстрой-
ствами моторики и речи — это 
аутизм. Оно приводит к наруше-
нию социального взаимодей-
ствия. Это заболевание оказывает 
сильное влияние на ранее разви-
тие ребенка и на всю жизнь чело-
века в дальнейшем. Диагностиро-
вать аутизм можно только наблю-
дая за поведением ребенка и его 
общением с окружающими. На 
выставке рассмотрены проблемы 
спектра нарушений аутического 
характера на современном этапе. 

*«Дитяча ендокринологія: 
практичні алгоритми» — пред-
ставлены публикации раскрываю-
щие актуальные вопросы детской 
эндокринологии, к которой отно-
сятся такие заболевания, как са-
харный диабет, гипотиреоз, мета-
болический синдром, а также 
проблемы, связанные с недоста-
точным поступлением в организм 
йода. 

В статьях рассматриваются во-
просы этиологии, диагностики, 
клинико-патогенетического лече-
ния, а также основные направле-
ния профилактики заболеваний  

Л.В. Скрипченко, ведующий редактор 
Е.Н. Тесленко, библиограф 1 кат. 
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Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

25 ноября 2015 года исполнилось 205 лет со дня рождения великого русского 
хирурга Николая Ивановича Пирогова. Его имя связано с развитием военно-
полевой хирургии, с Крымской войной, но далеко не всем он известен как педа-
гог. Листая страницы редких и ценных изданий из фонда нашей библиотеки, мы 
можем открыть для себя Н.И. Пирогова с малоизвестной и неожиданной стороны. 

И.В. Камлык, зав. сектором 
 

Многие выдающиеся русские педа-

гоги считали его «родоначальником, 
творцом прогрессивных традиций» 
педагогики. Его мысли, изложенные 

в ряде публицистических статей, 
«сохраняют лучшие свойства его ума 
и души: простоту, ясность, искрен-
ность и вечное стремление к правде». 
И как справедливо сказал филолог 

и литературовед П.Н. Сакулин: «вошел 
Пирогов в русскую школу, и в ней сразу 
стало светло и радостно» [1, с. 121]. 

Преподавательскую деятельность 

Н.И. Пирогов начинает в 1836 г. в Дерпт-

ском университете, где в возрасте 

всего лишь 26-ти лет получает долж-

ность профессора и читает лекции для 

студентов. А в 1841 г. уже возглавляет 

кафедру в Медико-хирургической ака-

демии Санкт-Петербурга. Активная пе-

дагогическая деятельность продолжает-

ся в 1856 г. и связана с назначением 

его попечителем Одесского учебного 

округа. И везде хирург-педагог подни-

мает вопрос о духовно-нравственном 

воспитании молодежи, воспитании пат-

риотизма, любви к людям, вдохновения 

и ответственности, изучению истории 

родного края.  

Н. И. Пирогов смотрит на дело вос-

питания с философской точки зрения 

и видит в нем не вопрос школьной дис-

циплины и дидактики, а  воспитание ис-

кренности в душе. Настоящей задачей 

он считает также и упражнение внима-

ния, о чем в «Дневнике старого врача» 

пишет: «По-моему, не тот хороший 
наставник, кто, обладая знаниями 
излагает добросовестно свой предмет, 
а тот, кто умеет хорошо обращаться 
с вниманием своих учеников»  [2, с. 120]. 

Рассуждая о важности и ценности 

получаемых знаний, Н.И. Пирогов указы-

вает на то, что «всякий род знаний мо-
жет быть как вреден, так и полезен,… 
смотря по употреблению и примене-
нию в жизни, которое из него делают 
впоследствии» [3, c. 19]. 

Его волнует организация образова-

ния и просвещения в стране. Не жела-

ет ученья «из-под палки и  надзора», 

считает, что задачи образования долж-

ны быть также свободны, как и доступ 

к ним: «Пусть учится только тот, кто 
хочет учиться: это – его дело. Но кто 
хочет у меня учиться, тот должен  
чему-нибудь научиться; это – мое де-
ло. Так должен думать каждый препо-
даватель» [1, c. 124]. 

Н.И. Пирогов не оставляет без вни-

мания и бальной системы в школах, 

о чем не раз писал в статьях: 
«Я столько раз говорил о недостаточ-
ности этой системы. Для чего цифры, 
балы … когда дело идет о том, чтобы 
решить вопрос одного только да или 
нет?» По его мнению, разница в успе-

хах учащихся «зависит часто от раз-
личия их темперамента и нравствен-
ного склада» [1, c. 123]. 

С особенной любовью он относил-

ся к высшему образованию и, в пер-

вую очередь – медицинскому. Разви-

тие высшей медицинской школы, осо-

бенно в плане практической подготов-

ки студентов-медиков связывает 

с необходимостью развития тесного 

сотрудничества медицинских факульте-

тов и медицинских баз (клиник и больниц). 

Н.И. Пирогов выделяет 4 направле-

ния в работе университетов у разных 

народов и государств: 

1) духовно-церковный, 2) народный 

(национальный), 3) филантропический, 

4) научно-образовательный. 

При этом он рисует отличие отече-

ственных университетов от западных: 

«Наш университет отличается от 
средневекового английского тем, что он 
нисколько не церковный, не корпора-
тивный, не общественный, не воспита-
тельный. Наш университет похож на 
французский, что в него внесен бюро-
кратический элемент, но он не есть 
еще департаментом народного просве-

щения, как у французов», и еще менее 

похож на германский, хотя  стремит-

ся, чтобы   «научное начало  преоблада-
ло над прикладным и утилитарным» 
[1, c. 125]. 

Мы лишь слегка прикоснулись 

к глубоким педагогическим размышле-

ниям великого хирурга, но почувство-

вали многогранность его личности. 

В различных областях – медицине, 

педагогике, политике он является для 

нас примером бескорыстного служе-

ния людям и Отечеству. Его педагоги-

ческие труды могут быть интересны 

как для студентов, так и для преподава-

телей нашего вуза, в них можно по-

черпнуть для себя простые и неизме-

няемые со временем истины обуче-

ния и воспитания. 

Использованная литература из 

фонда редких и ценных изданий 

НБ ХНМУ: 

1. Николай Иванович Пирогов и его наследие. 
Пироговские съезды 1810-1910 : юбилейн. изд. / под 
ред. М. М. Гран, З. Г. Френкеля, А. И. Шингаре-
ва. - Санкт-Петербург : Товарищество Р. Голике 
и А. Вильборг, 1911. - 258 с., [14], XXXIII. 
2. Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старо-
го врача... / Н. И. Пирогов // Русская старина. - 
1884. - Т. XLIII, сентябрь. - С. 457-650. 
3. Пирогов Н. И. Сочинения. Т. 2 : с 3 снимками : 
издание в память столетия со дня рождения 
Николая Ивановича Пирогова / Н. И. Пирогов. - 
Киев : Издание Пироговского т-ва, 1910. - 681 с.  

Памятник Н.И. Пирогову 

скульптор И. Крестовский (1947) 

Винницкая обл., 

Усадьба «Вишня» 

Педагогические взгляды хирурга Н.И. Пирогова 

 

Показательная операция в клинике Пирогова. 

Художник не известен 
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6 

«От сессии до сессии...» все студенты живут вполне весело и даже успевают отмечать множество праздников. И, конечно, 

одним из самых любимых у них остается Международный день студента, который приходится на 17 ноября. Этот праздник 

отмечает любой уважающий себя студент, который никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса. Согласно народ-

ной мудрости — «от бесконечного торжества его [студента] отвлекает лишь сессионное время».  Студенты устраивают гуля-

ния — предпочитают отметить свой праздник шумно и весело, так как он ассоциируется с молодостью, романтикой и приклю-

чениями. 

Вниманию читателя предлагается подборка книг о веселой и беззаботной студенческой жизни, но только на первый взгляд. 

Тонкий юмор, блестящее остроумие, забавные парадоксы, комические и курьезные ситуации из жизни с одной стороны, не-

стандартные и непростые жизненные истории с другой стороны — все это здесь, в книгах, которые дарят много веселых минут 

каждому, кто возьмет их в руки, а также заставляют задуматься о серьезных нравственных вопросах. Читайте, наслаждайтесь! 

Грекова Ирина  

«Кафедра» 

Грекова И. Кафедра : повести / И. Гре-
кова. — Москва : Советский писатель, 
1983. — 543 с.. 

Книга повествует о жизни коллекти-
ва кафедры кибернетики технического 
вуза. В ней поднимаются вопросы, кото-
рые вечны для системы высшего обра-
зования. Ставить ли студентам «уды» 
вместо «неудов» в угоду деканатам? 
Помогать ли оценками получить стипен-
дию тем студентам, которые в ней нуж-
даются, но заслужить не могут либо 
в силу личных причин, либо в силу не-
способности обучаться в вузе. Сколько 
должен длиться рабочий день препода-
вателя - может ли он уходить домой 
после окончания занятий и продолжать 
работу дома или же обязан «отсидеть» 
на кафедре положенных шесть или во-
семь часов? Но было бы неверным ска-
зать, что эта книга только о преподава-
телях, о вузе. Она - о людях. Все мы - 
айсберги, видим только верхушки чу-
жих судеб, порой не подозреваем, что в 
душе у человека, с которым мы работа-
ем или живем.  

 

Форель Дарья 
«Лечебный факультет или спа-

сти лягушку» 
Форель Д.. Лечебный факультет или 

спасти лягушку / Д.. Форель. — Москва : 
АСТ, 2011. — 192 с.. 

Пройдя испытания вступительных 
экзаменов, они радуются. Они еще не 
знают, что ждет их впереди. Но реаль-
ность быстро заставляет их спуститься 
с небес на землю. Каждый день учебы 
в «меде» полон больших и маленьких 
сюрпризов. Преподаватели, требующие 
взяток, цинизм и халатность руководя-
щих практикой врачей, жестокие шутки 
сокурсников, смерть пациентов и вра-
чебные ошибки. 

Студенты не замечают, как сами ста-
новятся такими же черствыми и равно-
душными, как те преподаватели, кото-
рых они поначалу презирали. 

Трифонов Юрий 

«Студенты» 

Трифонов Ю. Студенты : повести / 
Ю. Трифонов. — Москва : Курское област-
ное книжное издательство, 1952. —418 с. 

Крепкая и добротная история воспита-
ния гражданина, студента, который от-
ринет проклятый индивидуализм 
и вперёд, вперёд, к светлому будущему. 

Два старых товарища встретятся по-
сле войны и вместе пойдут учиться на 
педагогический, где их дружба пройдёт 
суровые испытания на прочность 
и «вшивость», а любовь будет пере-
смотрена под мощным микроскопом 
общественной нагрузки. Интересно про-
ходит любовная линия, которая будет 
сломана не о быт, а о неблагонадёж-
ность избранницы. Слишком уж она 
«цаца балованная», неприспособлен-
ная, а главное — не желает вливаться 
в трудовой коллектив и не стремится 
к лучшему будущему. 

Все книги, представленные в рубрике, 

вы всегда сможете найти в нашей  

библиотеке, на абонементе  

художественной литературы (корпус Б). 

 Слово " студент"  впервые употре-бил римский поэт Овидий. В перево-де с латинского " студент"  – это человек, который усердно работает и прилежно занимается. 
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Чтение со вкусом 
МЫСЛИ ИЗ ПРОБИРКИ ОТ МАРКА ТВЕНА 

У всемирно известного американского писателя Марка Твена 180-летний юбилей, который отмечается 
30 ноября этого года, его принято почитать как автора произведений, пронизанных мягким ненавязчивым 
юмором, отца Тома Сойера и Гекльберри Финна, наших хороших знакомых еще со школьной скамьи. 

Но был, оказывается еще и другой Марк Твен: философ и максималист, не признающий несправедливости 
существующего миропорядка. Именно из-под пера Твена-обличителя вышли фантастико-сатирические про-
изведения, в которых основу составляют размышления на злобу дня, а юмор – отнюдь не легкая приправа 
к ним. «Три тысячи лет среди микробов» – так названа повесть-памфлет, написанная писателем  от имени 
холерного микроба. Это своеобразный и поучительный взгляд из параллельного мира на историю и устрой-
ство человеческой цивилизации. 

Твен М. Три тысячи лет среди микробов / М. Твен // №44, Таинственный незнакомец : 
пер. с англ. – Москва : Политиздат, 1989. – С. 255-384.  

Отрывки из произведения:  

  Псевдоним Mark Twain означает   дословно " метка  две сажени" —  отметка, которая  показывает, что достигнута минимальная глубина, при-годная для прохождения речных судов. 

О.В. Озеркина, зав. сектором 

Библиотерапевт 2015 № 11(14) 
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Контакты: 

г. Харьков, пр. Ленина, 4 

тел. (057)7077289 

e-mail: biblio-t@ukr.net 

 

Ноябрь — самый серый месяц...  

Фото подготовила В. Вискова, 
ведущий библиотекарь 

Месяц воспоминаний о тёплых и ярких днях, 
 моментах...  

Это пора, когда можно любоваться туманом, 

окутывающим любимый город...  

Месяц в ожидании снега, настоящей зимы.  

Библиотерапевт 2015 № 11(14) 

Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 
в ноябре! 

Митрофанову Светлану Михайловну! 

Поваляеву Яну Дмитриевну! 

Ред. коллегия:  

Киричок И.В. (гл. ред.), 

Русанова О.А. (отв. ред.), 

Тесленко Е.Н. 

Гаевая Н.Д. 


