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Вода 

Р.В. Вороніна, 
бібліотекар 2 кат. 

«Вода – це життя!». Здавалось 
би, проста загальноприйнята 
аксіома, але дуже важлива для 
усього людства. Збереження вод-
них ресурсів у глобалізованому 
світі стає питанням №1 та наштовхує 
на відповідні для цього дії на 
світовому рівні. З цією метою на 
засіданні Конвенції ООН з питань 
охорони навколишнього середо-
вища та розвитку у березні 1992 
було запропоновано запровадити 
Всесвітній день водних ресурсів, 
який щорічно відзначають у всьо-
му світі 22 березня. Основні цілі 
проведення Всесвітнього дня вод-
них ресурсів: сприяти прийняттю 
відповідних заходів для вирішен-
ня проблеми постачання населен-
ня питною водою, інформувати 
громадськість про важливість 
охорони і збереження ресурсів 

прісної води і водних ресурсів 
в цілому. Щорічно одна з країн 
призначається координатором 
з питань проведення різноманіт-
них заходів, які проходять під 
певним гаслом року; в 2015 році 
гаслом даного дня було «Вода 
і сталий розвиток». Багато країн 
з часом помічають появу дефіци-
ту прісних ресурсів, тому намага-
ються створити такі умови, щоб 
запобігти нестачі даного ресурсу 
та конфліктів на цьому ґрунті. То-
му за останні 60 років було підпи-
сано понад 300 міжнародних угод 
з питань води. Цей день – це 
унікальна можливість нагадати 
люству про назвичайну важ-
ливість водних ресурсів для нав-
колишнього середовища та сус-
пільства. 

Зустріч із Шевченком: вшанування пам’яті людини, поета, художника 

О.В. Озеркина, зав. сектором 

Наукова бібліотека ХНМУ про-
довжує проведення заходів 
з вшанування пам’яті нашого 

національного поета та художни-
ка Тараса Григоровича Шевченка. 
14 та 15 березня цього року 
у читальному залі бібліотеки 
відбулися огляди літератури біля 
виставок з метою ознайомлення 
студентів-першокурсників із літе-
ратурою про життєвий та творчий 

шлях Кобзаря. Огляд літератури 
з презентацією під назвою 
«Зображення людини у живописі 
Т.Г. Шевченка» розкрив одну із 
найбільш значущих складових 
образотворчої спадщини Шев-
ченка-художника – зображення 
людської натури, в чому йому 
вдалося досягти неабиякої майс-
терності. Добре знання анатомії 
людського тіла дозволило Т. Шев-
ченку створити цілу галерею ха-

рактерних робіт, де тема людини 
є основною домінантою. Най-
більш цікаві з цих робіт і стали 
основою презентації. Книжкова 
виставка «Поет живе в серцях 
свого народу» об’єднала видан-
ня, упорядковані за темами: 
«Літературна творчість Т.Г. Шев-

ченка», «Критика та література 
з шевченкознавства», «Мисте-
цька спадщина Кобзаря», 

«Лауреати шевченківської пре-
мії». Взаємодія співробітників НБ 
ХНМУ з кафедрою української 
мови, основ психології та педаго-
гіки дозволила забезпечити 
більш неформальне спілкування 
зі студентами, які виявляли жва-
вий інтерес до інформації та пре-
зентованої літератури. Ця зустріч 
підтвердила, що постать Тараса 
Шевченка, багатогранність його 
особистості і через двісті років не 
перестають викликати щирий  
відгук в серцях багатьох наших 
сучасників,   в  першу   чергу −      
у молоді. 
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Які вони, «шевченківські» жінки? 

  Без творчої спад-
щини Т.Г. Шевчен-
ка важко уявити 
сучасну українську 
культуру. Він на-
завжди залишить-
ся багатогранною 
особистістю, над 
розгадкою якої 

буде працювати не одне поколін-
ня. Кожного разу, спілкуючись 
з творчою спадщиною поета, 
знаходимо щось нове, хвилююче. 

У своїй творчості Великий Коб-
зар торкається різних тем: любові 
до рідного краю, історичного ми-
нулого України, активного 
несприйняття соціальної неспра-
ведливості, важкої долі народу, 
зокрема жіночої. 

Однією із головних тем творчо-
сті Т.Г. Шевченка є образ жінки та 
зображення жіночої долі. З вели-
кою любов’ю та ніжністю поет 
змальовує образ матері. Як ствер-
джує один з видатних українських 
поетів М. Рильський: «Один із на-
скрізних образів у творчості Шев-
ченка – це образ матері, матері-
страдниці, матері-мучениці. «Ка-
терина», «Наймичка», «Княжна», 
«Відьма», «Марина», «Марія» – 
не називаю цілого ряду інших ре-
чей, – це по суті, широкі варіації 
на одну й ту ж тему. Такого полу-
м’яного культу материнства, тако-
го апофеозу жіночого кохання 
і жіночої муки не знайти, мабуть, 
ні в одного з поетів світу». 

Щастям для жінки є народити 
та виховати дитину, але на що 
можуть перетворити материнське 
щастя жорстокі звичаї та ставлен-
ня людей. Все це Тарас Григоро-
вич зображує у широко відомих 
творах «Наймичка», «Сон», 
«Сліпа» та ін. 

У наш час важко зустріти 
митця, який би з такою любов’ю 
та сумом оспівував матір, сестру, 
кохану, а саме життя в тогочасно-
му суспільстві. Для Шевченка 
жіноча недоля – це тяжкий біль, 

який залишився в його серці, до-
ля рідної матері – смерть у кріпа-
цькій неволі, сестри – згинули 
в наймах, така ж доля спіткала 
і його перше кохання. Про це він 
написав у своїх поетичних творах: 
«Тополя», «Лілея», «Утоплена», 
«Катерина». 

У таких творах, як «Музы-
кант», «Варнак», «Прогулка» поет 
підіймає ще одну проблему щодо 
жінок-матерів, які кидають своїх 
дітей напризволяще. 

Постать «світської дами» – жін-
ки грамотної і освіченої постає 
перед нами у його прозових тво-
рах: «Княгиня», «Капитанша», 
«Художник». Автор намагається 
відобразити особливий жіночий 
тип, який є образом “хуторянки-
землячки”. “Якби її почати вчити 
своєчасно, могла б вона стати 
вченою жінкою” – наголошував 
Шевченко. 

Т.Г. Шевченко був не тільки 
визначним поетом та письменни-
ком, а і видатним художником. 
Вперше героєм живописного по-
лотна стала людина з народу – 
дівчина-кріпачка, жертва панської 
розпусти. Одна із його картин 
«Катерина» із зображенням дів-
чини, символізує страждаючий 
український народ, а образ дівчи-
ни, зображеної на картині «Циган 
гадає українській дівчині», симво-
лізує нашу неньку Україну. 

Безумовно Т.Г. Шевченко доб-
ре розумів, що свідома і добра 
жінка, це свідомий народ. У жіно-
чих образах він показує духовну 
красу, уславлює вірність і щирість, 
але не прощає аморальності 
й жорстокості. Ми ще раз переко-
нуємось, що завдяки своєму бага-
тогранному таланту Т.Г. Шевчен-
ко зумів передати у своїй творчо-
сті співчуття до жінки, любов до 
народу та тривогу за рідну 
Україну. 

«КНЯЖНА» 
(уривок) 
… 

Чорнобрива, кароока, 

Вилитая мати. 

Тілько смутна, невесела... 

Чого б сумувати? 

Або, може, вже такою 

Воно й уродилось? 

Або, може, молодеє 

Чи не полюбило 

Кого-небудь? Ні, нікого. 
Весела гуляла, 

Мов ласочка з кубелечка, 

На світ виглядала 

З того Києва. Аж поки 

Побачила села 

Знівечені. З того часу 

Стала невесела. 

 

Мов сизая голубонька, 

Село облетіла. 
У всіх була, всіх бачила,  

Всі повеселіли. 

Там словами привітала, 

Там нагодувала... 

Що день Божий обходила 

Село. Помагала 

Усякому. А сироти 

До неї в покої 
Приходили. І матір’ю 

Своєю святою 

Її звали. І все село 
За неї молилось... 

Т.Г. Шевченко 

«Катерина», 1842 р.  

М.В. Заговора,  
бібліотекар 
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Масляна 

«Весело-весело зустрінемо ми Масляну!» 

Традиції слов’янського народу простягаються  ве-

личезним корінням на століття. Тому не дивно, що 

ми знаходимо багато спільного у наших близьких та 

далеких сусідів, коли ми святкуємо одне з перших 

свят весни – Масляну!  

Європейська спільнота, починаючи з ХІ ст. святкує 

це свято у формі карнавалів. Це свято припадає на 

період, коли закінчувались запаси м’яса після зими. 

Час масштабних гулянь проходить за тиждень до 

Великого посту. Від цього і пішло слово «карнавал» - 

від латинського carnem levare – «прибрати м'ясо». 

Перші Карнавали з'явилися в Італії, а потім  їх стали 

проводити у Франції та Німеччині.  

У католицькому світі апофеоз свята припадає на 

вівторок, який має назву Марді Гра, або «жирний 

вівторок». У Польщі «жирним» називається не вівто-

рок, а четвер. Візиткою цього дня є пончики з роже-

вого варення. 

Грецька Масляна називається Апокріесом 

(дослівний переклад - «без м'яса») та проходить 

три тижні. Це свято, як і більшість слов’янських,  має 

язичницьке коріння. У Стародавній Греції в цей час 

шанували бога виноробства Діоніса. 

Понині традиційна страва - нарізана свиня, засма-

жена на рожні, на череві якої вирізають хрест та на 

кінцівки кладуть вугілля з ладаном. Під час того як 

запалюють вугілля, усі бажають один одному здоров'я. 

У Німеччині Масляна припадає на так званий 

«п'ятий  сезон»,  він  починається  11 листопада  об 

11 годині 11 хвилин 11 секунд, триває чотири місяці. 

На протязі масляного тижня навкруги стоять соло-

м'яні опудала, які мають назву «нуббелі». За пові-

р’ям, вони приймають на себе «всі тяжкі»  гуляк-

німців, а в останній день карнавалу їх спалюють на 

вогнищі. Найбільш пишні карнавали проводяться в 

Кельні та Дюссельдорфі. Гуляння тут починаються з 

жіночого карнавалу, так званий «бабин четвер». 

Вбрані і розмальовані жінки штурмують ратушу і зрі-

зають  ножицями краватки у чоловіків. Кульмінація 

свята припадає на «скажений» або «рожевий поне-

ділок», проходить традиційний парад величезних 

ляльок, які висміюють політиків і злободенні теми. 



Маслениц
а – это 

единствен
ный языч

еский 

праздник,
 официал

ьно приз
нанный 

правосла
вной цер

ковью. 
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Масляна 

Р. В. Вороніна, 
бібліотекар 2 кат. 

Карнавал на Масляну у Чехії був визнаний світо-

вою спадщиною ЮНЕСКО і проходить в місті Весе-

лий Копець, його назва - Мясопуст. На свято невели-

ке містечко наповнюють люди в різноманітних обра-

зах: ведмеді, кози, кобили, баби в традиційних кос-

тюмах. У Празі в суботу проводять червоний і чор-

ний маскарад, де червоні маски - для добрих персо-

нажів, а чорні - для злих. 

Масляна в Англії триває всього один день та нази-

вається «покаянним вівторком». В цей день прийня-

то влаштовувати безліч розваг і жартівливих зма-

гань, а кульмінацією є традиційний «млинцевий за-

біг». Вважається, що «родоначальницею» цієї тради-

ції стала одна забудькувата городянка, яка забула 

про святкову службу і вискочила на вулицю у чому 

була - в кухонному фартусі, з пательнею, на якій ле-

жав рум'яний млинець. Команди з чотирьох осіб по-

винні пробігти естафетою по заданому маршруту, 

під час якого кожен з учасників буде тримати в руках 

пательню з млинцем, підкидуючи його на бігу і не 

впустивши. Учасники одягнені в цікаві костюми до-

могосподарок в накрохмалених фартушках, офісних 

клерків в білих комірцях, клоунів. 

Масляна – це час піднесення духу слов’янського 

народу та пробудження нових сил після зими, коли 

людина найбільше потребує підтримки та натхнення 

на працю. Проведення подібних свят та їх неповтор-

ність і колоритна відповідність певному менталітету 

допомагає краще пізнати традиції та культурне над-

бання народів світу, наших близьких та далеких 

сусідів. 

«Весело-весело зустрінемо ми Масляну!» 
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Международный женский день: послевкусие праздника 

ТЫ — ЖЕНЩИНА, И ЭТИМ ТЫ ПРАВА 

   8 марта - праздник весны, поклонения женственности   

и красоте, праздник любви, торжества женщины!     

Женщина – это гармония,  женщина – это Вселенная,     

в которой умещается все человечество и природа.  

 
 

Р. Рождественский 

Из века в век поэтами воспета, 
Стократ унижена и вновь вознесена, 

Осталась Женщина вопросом без ответа, 
Хрупка, но…удивительно сильна. 

Быть Женщиной, как много это значит… 
Нести тепло и преданно любить, 

И в миг, когда душа от боли плачет, 
Слова поддержки для мужчины находить. 
Как это сладко! Знать, что ты любима, 

И с замиранье сердца ждать звонка, 
И чувствовать себя неотразимой 

И сильной, если к цели ты близка. 
И на  себе ловить мужские взгляды, 

Знать, что кому-то в жизни ты нужна, 
И принимать как высшую награду, 

Что Женщиной на свет ты рождена! 
О тайне Женщины немало говорили, 

Она сама ее не в силах разгадать. 
Ей нужно только, чтоб ее любили 

Все остальное можно и не знать… 

В. Брюсов 

   «…ЦЯ ЖІНКА, ЩО ПРИЙШЛА В МОЄ ЖИТТЯ,  

вона цілюща в дотику і слові. 

Важкі осмути пізньої любові 

вона знімає дотиком з чола. 

Ця жінка, що в життя моє прийшла.» 

Костенко Л. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко. – Київ : 

Український письменник, 1999. – 157 с. – [C. 144]. 

 

Кладезь книжной мудрости 

В. Гюго 

 

 

Н. Шамфор  
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Март – первый месяц весны. Солнце появляется все чаще, поднимается все  выше и  начинает  

согревать своим теплом. Люди снимают тяжелую зимнюю одежду, а с этим приходит чувство      

легкости. Хочется чего-то позитивного, красивого, веселого, ну и конечно же искренних чувств — 

любви. «Любовь — это все. И это все, что мы знаем о ней», —  констатировала  поэтесса   Эмили 

Дикинсон. Надеясь отгадать тайны столь сильного чувства и найти ответы  на  вечные  вопросы, 

люди вновь и вновь окунаются в мир  книги. Предлагаем  вашему  вниманию   подборку интерес-

ных современных романов о любви.   

Лада Митич 
«Любовь.com» 

Митич Л. Любовь.com : роман /              
Л. Митич. - Харьков : Клуб семейного досуга, 
2013. - 302 с.  

В этой книге автор поведала историю 

о двух супружеских парах, которые, не-

смотря на молодость, имеют все о чем 

только можно мечтать: работа, кварти-

ра, машина, но есть одно но… они так 

давно вместе, что там где жила любовь, 

осталось лишь смертельная усталость. 

Усталость, которая убила их чувства друг 

к другу. Теперь у каждого есть свой   

интернет-роман, каждый из них живет 

только лишь электронной перепиской 

с таинственными незнакомцами. Жизнь 

главных героев переливается новыми 

красками. Супруги с нетерпением ждут 

романтических встреч, но какая их будет 

развязка, ведь любовь не приходит по 

расписанию, не так ли…??? 

Ирина Потанина 
«Неразгаданная» 

Потанина И. Неразгаданная /               
И. Потанина. - Харьков : Книжный клуб  
семейного досуга, 2004. - 352 с. 

Увлекательный женский роман, в 

котором автор пытается ответить на во-

прос: может ли преуспевающий и жена-

тый молодой бизнесмен полюбить жен-

щину, которую он не видел никогда 

в жизни, но о которой тем не менее зна-

ет все? Почти все... кроме лица и настоя-

щего имени. Потому что в поэтичных, 

прекрасных дневниках, что читает он 

день за днем, нет фотографии девушки, 

невольно перевернувшей всю его жизнь, 

нет имени, кроме того, каким называет 

себя сама неведомая возлюбленная  

Рита. Тайна Любви всегда останется 

неразгаданной. Хотя... 
 

 
 

Тетяна Белімова 
«Київ.ua» 

Белімова Т. Київ.ua : роман / Т. Белімова. 
- Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 
256 с. 

Запропонований читачам роман роз-

повідає про нелегку й сумну долю голов-

ної героїні Альони, яка у шлюбі почува-

лася не просто позбавленою голосу пта-

шкою з підрізаними крильми, а ще 

й зазнавала жорстокої тиранії та зну-

щань від свого «господаря» — чоловіка-

самодура. Та навіть така сумна історія 

може закінчитися щасливо. А точніше, 

поступитися місцем зовсім іншій: у якій 

ти комусь цікава, де тебе люблять і коли 

просто хочеться жити. І початися все може 

в соцмережі з маленької зеленої цяточки 

в чаті, яка позначає твою присутність. 
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Чтение со вкусом 
СЧАСТЬЕ ЭТО... 

В 1945 году увидел свет роман немецкого Писателя Эриха Марии Ремарка «Триумфальна арка», воз-
можно, самая читаемая в мире книга из множества произведений, объединенных темой «медицина 
и война». Роман о враче-нелегале, оказавшемся в водовороте страшных событий середины ХХ века, был 
написан автором в самый разгар Второй мировой войны, и поэтому так свежо и ярко воспринимаются со-
бытия, происходящие в нем. Многое в книге автобиографично: эмигрантские реалии, перипетии личной 
жизни, взгляды главного героя на процессы, происходящие в мире и обществе. Тяжелые испытания, пере-
межающиеся редкими радостями, обрушиваются на главного героя, талантливого немецкого хирурга     
Равика, с неизменным постоянством. Но эта книга не о счастье и несчастье, а о поиске точки опоры в мире 
абсурда. Эта книга о том, как живя на самом краю пропасти, находить даже в этом отчаянном положении 
крупицы радостей, к которым в обычной жизни относишься как самым заурядным вещам. А найдя – 
научиться ценить их. 

Ремарк Э.М. Триумфальная арка : роман / Э.М. Ремарк.  – Москва : Правда, 1982. – 480 с. 

О.В. Озеркина, зав. сектором 
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Когда, не смотря на календарную весну, мир вокруг всё ещё окрашен в серые краски,    

и очень не хватает солнца и ярких цветов…  

“Скромные” фиалки     

...мы предлагаем насладиться прекрасными  

экзотическими фиалками, выставка которых 

проходила в галерее "Бузок". 

Фото подготовила В.В. Вискова, 
ведущий библиотекарь 
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г. Харьков, 

пр. Науки, 4 

тел. (057)7077289 

e-mail: biblio-t@ukr.net 
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Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 

в марте! 

Бабак Татьяну Александровну! 

Белякову Татьяну Владимировну! 

Войтюк Виту Владимировну!

Заводнову Дарью Витальевну! 

Капитанову Галину Ивановну! 

Карпенко Анну Павловну! 

Костюкевич Татьяну Васильевну! 

Кравченко Светлану Анатольевну! 

Неботову Елену Богдановну! 

Павленко Татьяну Борисовну 

Пустынникову Людмилу Яковлевну! 

Решетникову Нину Анатольевну! 

Товпинец Надежду Михайловну! 
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Главная роль 

Инна Володина 


