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Українська революція 1917-1921 рр.: постать Євгена Коновальця 

Початок березня 1917 р. для 
України запам’ятався на довго. Не 
маючи власної державності й те-
риторіальної цілісності, країна бу-
ла розділена між двома сусідніми 
імперіями – Австро-Угорською та 
Російською. А причиною стала 
Лютнева революція в Росії. Ці по-
дії сприяли знищенню анархізму і, 
як результат, початку демократії. 

Два з половиною століття части-
на України перебувала під впли-
вом всебічної російської експлуа-
тації. Капіталізм розвивався не 
органічним шляхом. Під натиском 
колонізації на території України 
посилюється на ц і о на л ь но -
визвольний рух, який згодом 
переростає в Українську револю-
цію. Історичний зміст революції 
полягав у боротьбі українського 
народу за своє визволення, ство-
рення власної соборної демокра-
тичної держави. 

26 грудня 1917 р. генеральний 
секретарiат ухвалює рiшення про 
створення української армiї доб-
ровольців. У квітні 1918 р. було 
ліквідовано Центральну раду, та 
влада перейшла до гетьмана Ско-
ропадського, а полк було виріше-
но реформувати в окремий загін 
Січових Стрільців, Євгена Коно-
вальця призначено командиром. 
Згодом він отримує звання       
полковника. У 1920 р. за участю 
Є. Коновальця створено Україн-
ську військову організацію (УВО), 
яка мобілізувала народ на бо-
ротьбу за свої права та незалеж-
ність України. 

Є. Коновалець розумів, що 
в боротьбі за укріплення держави 
та ії самостійність найголовнішою 
фізичною силою є  патріотична, 
добре організована і підготовле-
на армія. Протиставити росій-
ським червоноармійцям Україна 
могла лише селянські загони віль-
них козаків та невеликі загони 
січових стрільців, утворених із ко-
лишніх військовополонених, які 
перебували на території України. 

Він не був офіцером, але став 
взірцем для випускників військо-
вої академії. Став воїном і коман-
диром, на якого орієнтувалися 
тисячі його колишніх підлеглих. 
Був засновником активного 
українського націоналістичного 
руху як воєнно-політичного яви-
ща. Його погляди сприяли тому, 
що українська національна ідея 
стала невід’ємним фактором 
української політики, змусивши 
виступати під гаслами національ-
ної державності, яка не відповіда-
ла націоналізму української ор-
ганізації. 

1917-1921 рр. української рево-
люції були визначальними для 
українського народу на шляху до 
національного самовизначення. 
Ці роки були насиченими знако-
вими битвами та протистояннями 
інших держав на території 
України.  

 

Хід революції призвів до загар-
тування інтелігенції, її чисельність 
швидко зросла, українське селян-
ство стало цьому свідками. Вели-
ку роль в подальшому розвитку 
української політичної боротьби 
відіграв досвід державотворення, 
що спонукав нові покоління до 
спроб розбудови власної держа-
ви та здобуття незалежності. 

Про Є. Коновальця багато 
написано у науковій літературі, 
його діяльність ґрунтовно вивче-
на дослідниками, але зали-
шається маловідомою для широ-
кого загалу українців та його 
вклад у національно-визвольний  
рух  ХХ ст. 

Марина Заговора, 
бібліотекар 

Волі українського народу до 

самостійного життя не 

знищать ні ворожі тюрми, 

ні заслання, бо Україна є 

нездобутнім бастіоном героїв 

і борців. 

Євген Коновалець 
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     22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

Починаючи з 2000 року, щоріч-
но 22 червня в Україні відзна-
чається День скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни. 
В цей день 1941 року почалась 
німецько-радянська війна, пере-
рвалось мирне життя українсько-
го народу і настали страшні дні 
окупації та жорстоких боїв, 
сповнені болю, крові і смерті. 

Того дня на світанку величезна 
кількість ворожих гармат відкри-
ла вогонь по прикордонних заста-
вах. Війська нацистської Німеччи-
ни та її союзників атакували наші 
кордони в багатьох місцях. В пер-
ший же день війни частини при-
кордонних воєнних округів понес-
ли значні втрати. Історики 
відмічають, що для прикордон-
ників несподіваним був не сам 
напад, а перш за все потужність 
і жорстокість авіаційного наступу 
і ударів артилерії, а також кіль-
кість стріляючої бронетехніки, яка 
надзвичайно швидко перейшла 
кордон. Не дивлячись на муж-
ність та героїзм прикордонників, 
ворожі війська на деяких ділянках 
просунулись на десятки кіло-
метрів вглиб території України. 

Першими навалу загарбників 
відчули українські землі. Згідно 
німецького плану «Барбаросса», 
Київ повинен був стати головною 
точкою ворожого натиску на пів-
денному напрямку. 

На території України гітлерів-
ським військам та їх союзникам 
(Італія, Фінляндія, Румунія, Сло-
ваччина, Угорщина) протистояли 
армії Київського особливого 
військового округу, який було пе-
ретворено на Південно-Західний 
фронт (командуючий – генерал-
полковник М. Кирпонос) і Одесь-
кого військового округу (згодом 
Південний фронт, командуючий – 
генерал І. Тюленев).  

Що ж відбувалось цього дня 
у містах нашої країни? Київ поча-
ла бомбардувати ворожа авіація 
близько чотирьох ранку: заводи, 

військові аеродроми, мости… Зі 
слів очевидців перша бомба упа-
ла в районі кіностудії ім. Довжен-
ка. В Одесі цього дня в обід  про 
початок війни об’явили по гучно-
мовцю. Військові частини Черво-
ної армії, які знаходились у місті, 
стали пересуватись в напрямку 
кордону з Румунією. Бомбардува-
ли наші міста – Львів, Житомир, 
Севастополь та ін. У перший же 
день війни пройшли кровопро-
литні бої на Волині. Піддалися 
ударам ворожої авіації частини  
45-ої стрілецької дивізіїї в Піші, 
Шацьку, Любомлі, 87-ої і 41-ої 
танкових дивізій у м. Володимирі-
Волинському і селі Когильному, 
124-ої стрілецької у Порицьку, 
Тартакові, Горохові. Загарбники 
бомбили Луцьк, Ковель, Дубно, 
Рівне, а також аеродроми 14-ої 
і 62-ої авіадивізій. 

У надзвичайно важких умовах 
відбивали атаки ворога бійці    
128-го залізничного полку, що 
охороняли залізничний міст через 
річку  Буг,  прикордонники   3-ої, 
6-ої, 7-ої, 10-ої та Устилузької за-
став, воїни 13-ої застави під ко-
мандуванням О. В. Лопатіна…  

Жахливе слово «війна» увірва-
лося в життя кожної сім’ї. Збенте-
жені люди слухали офіційні пові-
домлення про раптове вторгнен-
ня нацистської Німеччини на те-
риторію нашої Вітчизни. Важко 
навіть уявити якою страшною тра-
гедією став для них перший день 
війни. Люди були приголомшені 
звісткою про початок неоголоше-
ної війни, вони відчували тривогу 
за свою рідну землю, за життя 
своїх рідних і близьких, над яки-
ми нависла смертельна небезпе-
ка. 

У липні 1942 року німецькими 
окупаційними військами було 
зайнято всю територію України, 
і тільки восени 1944 року її було 
звільнено. 

22 червня ми згадуємо, насам-
перед, тих, хто першим прийняв 

ворожий удар на себе. Також ми 
віддаємо данину пам’яті тим, хто 
протягом довгих воєнних років 
відчайдушно боровся з ворогом, 
і тим, хто наближав перемогу, 
працюючи в тилу.  

Нажаль, з кожним роком все 
більше стирається людська 
пам’ять про ті страшні події. Але 
ми не вправі допустити їх остаточ-
ного забуття. Це потрібно в першу 
чергу нам, які живуть на цій землі 
сьогодні та будуть жити в май-
бутньому. 

Шановні друзі! 
Про початок Другої світової 

війни на території України ви змо-
жете прочитати в джерелах, які 
знаходяться в фонді Наукової 
бібліотеки ХНМУ. Це книги, аль-
боми, газетно-журнальні статті, 
що є живими пам’ятками тим    
далеким подіям і їхнім героям. 

Валентина Серпухова,  
зав. відділом 



Регіна Вороніна, 
 бібліотекар 2 кат. 

4 Библиотерапевт 2016 № 6(21) 

                                                         День Конституції України  

Ніч 27-ого на 28-е червня 1996 
року ознаменувала одне з най-
визначніших рішень в історії на-
шої країни – прийняття нової Кон-
ституції України, перший доку-
мент незалежної української дер-
жави, який закріпив правові осно-
ви незалежної України, її суве-
ренітет, територіальну цілісність. 

Цей документ має найвищу юри-
дичну силу, а всі супутні офіційні 
та нормативні документи прий-
маються на її основі. Тож, день 
прийняття Основного Закону став 
державним святом – Днем      
Конституції     України,    який    ми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

           

відзначаємо 28 червня і до якого 
традиційно приурочено безліч 
урочистих і просвітницьких за-
ходів.  

Конституційний процес в Укра-
їні розпочався з перших спроб 
узаконити суверенітет держави.  

Передумовою для ухвалення 
цього документа, першочергово, 
були попередні спроби ратифіку-
вати незалежність країни. Це 
«Пакти й конституції законів і во-
льностей Війська Запорозького» 
або так звана Конституція 
П. Орлика та Конституція УНР 
1918 р. У процесі створення цього 
документа відбулися такі історич-
ні події, як Всеукраїнський рефе-
рендум 1 грудня 1991 року та 
проголошення Акта незалежності 
24 серпня 1991 року.  

 
 

 

Вже 12 липня 1996 р. відбулося 
урочисте підписання тексту   Ос-
новного Закону «Про прийняття 
Конституції України і введення її 
в дію». Так завершився цей етап 
нелегкого процесу в отриманні 
суверенітету країни. В подальшо-
му було зроблено ще спроби змі-
нити цей законодавчий документ, 
але більшість кампаній було про-
ведено безрезультатно. 

Ухвалення Конституції стало 
найважливішим кроком у забез-
печенні прав людини і громадя-
нина України, ставши саме тим, 
що було потрібно країні на той 
час, щоб утвердити своє місце 
у вирі міжнародних відносин. 

 «Конституцію»  П. Орлика було прийнято 5(16) квітня 1710 року на зборах козацтва біля 
містечка Тягина на правому березі річки Дністер (турецька назва — Бендери, нині це тери-

торія Молдови). Тому її інколи називають ще Бендерською конституцією. 
 

Сучасна поширена назва «Конституція» походить від дослівного перекладу латинської 
назви оригінального документу: 

Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis  
(Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького). 

 
Латиномовна копія ХVIII століття зберігається в Національному архіві Швеції (тека «Справи 

Козаччини»). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських 
угіддях. Його знайшли у глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських уче-
них, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав. 

Його готували для транспортування, але через певні обставини закопали. 
 

 

Шість статей з «Конституції» П. Орлика 

були спрямовані на боротьбу з корупцією 

і зловживанням владою.  
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Випуск лікарів—2016 
Червень – самий відповідальний місяць в житті випускників та їх педагогів. Це місяць, коли не тільки студенти 

складають державні іспити, а й викладачі бачать віддзеркалення своєї майстерності. 
Для студентів-медиків це особлива атмосфера, адже частину іспитів вони проводять біля ліжка хворого, вони – 

без 5 хвилин лікарі. 
В Харківському національному медичному університеті останній день державної підсумкової атестації минув  

17 червня 2016 року.  

Фото випускників з сайту ХНМУ  
та сторінок Фейсбуку 

А вже 24 червня відбулись урочистості з нагоди випуску. За дорученням голови ХОДА І. Райніна його перший 
заступник Юлія Світлична привітала 23 випускників, в тому числі 1 громадянина іноземної держави, які отримали 
диплом лікаря з відзнакою, викладачів ХНМУ та батьків випускників з визначним днем в їх житті. Для випускни-  
ків – це останній день студентського життя і разом з тим перший день офіційного визнання фахівцями. Під час це-
ремонії випускники проголосили клятву лікаря. 

Колектив Наукової бібліотеки університету вітає всіх випускників!  

Нехай кожен крок вашого покликання буде осяяний славетними досягненнями  

на ниві збереження здоров’я та життя людей! 

  

Для довідки:  

          За свою 210-річну історію Харківський медичний університет виплекав понад 67 тисяч фахівців, серед яких 6,5 тисяч – це громадяни 
іноземних держав. Перший випуск відбувся у 1816 р. Цього року в університеті 201-й випуск.  

У 2016 році ХНМУ випустив 1078 фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та 
«Стоматологія». Серед випускників – 23 відмінника навчання та 534 студента факультетів з підготовки іноземних громадян з 37 країн світу. 
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Фото подготовила: 
Регина Воронина, 

библиотекарь 2 кат. 

 
 

 

 

 

Ко Дню медицинского работника 

Самый прекрасный на свете наряд - 
Белая шапочка, белый халат. 
Держат медсестры и держат врачи 
Самые ценные в мире ключи. 
Эти ключи от здоровья людей 
 

Разве отыщешь работу важней? 
Разве найти вам надёжнее друга 
В час, когда давит вас бремя недуга? 
Вот почему так прекрасен наряд -    
Белая шапочка, белый халат. 
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ПОДВИГ ВОЕННЫХ ХИРУРГОВ 
     Солдатский подвиг – в бою, а военного хирурга – в спасении раненого. В мае мы чтим 
солдатский подвиг в Дни памяти и примирения. Отмечая День медицинского работника 
в июне, хочу рассказать о подвиге военных хирургов в годы Второй мировой войны, 
участниками которой были оба моих деда. 

Ко Дню медицинского работника 

 

Дед по маме Лобода Михаил 
Григорьевич – защитник Ленин-
града, был очень хорошим рассказ-
чиком, часто вспоминал войну, 
жизнь до октябрьского переворота 
и довоенную, годы учёбы и после-
дующей работы сельским учите-
лем. Имел хорошую память, лю-
бил рассказывать не просто исто-
рии из прошлого, а с многочис-
ленными подробностями, не упус-
кая самых мелких деталей, которые 
могли украсить рассказ или доне-
сти нужный посыл слушателю. 

Для справки: М.Г. Лобода            
2 октября 1903 года рождения, при-
зыву в армию не подлежал по воз-
расту, но 2 августа 1941 года ушел 
на фронт добровольцем. В РККА 
с 05.08.1941 года. Место призыва: 
Лебединский РВК, Украинская 
ССР, Сумская область, Лебедин-
ский район. Место службы: 
743 стрелковый полк 131 стрелко-
вой Ропшинской дивизии 2-й 
ударной армии Ленинградского 
фронта. Военные награды: в 1943 
году награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда» (это одна из 
первых советских наград военного 
времени) и в 1944 году дважды   
орденом «Красная звезда». 

Годы проходят, и многое стира-
ется из памяти. Но некоторые его 
рассказы я буду помнить всегда, 
особенно военные. Вот некоторые 
из них.  

« …На призывной пункт со всех 
окружных сёл и деревень прибывают 
добровольцы и призывники, среди них 
люди самых разных возрастов. Все 
настроены решительно, хоть и страх в 
глазах перед неизвестным будущим, все 
понимают, что если не они, то никто 
не защитит их родной дом от наци-
стов. После оформления формируются 
колонны, и все направляются на желез-
нодорожную станцию для погрузки в эше-
лоны и отправки на фронт. И вдруг… 
Вдруг появляется вражеский самолёт и 
бомбит железнодорожную станцию, пу-
ти и эшелоны, мужчины и женщины 
гибнут, даже не успев забраться в теп-
лушки или, наоборот, выбраться из ваго-
нов. Немногим удаётся выжить. Вот и 
первый бой, он и не бой вовсе. А дома 
родные ещё долгие годы будут думать, 
что их сыновья, мужья и отцы воюют с 
захватчиком… Прибыв на место бом-
бёжки, увидели ужасы войны и поняли, 
что нас ожидает в дальнейшем…».  
Колонна, в которой среди ново-
бранцев был и мой дед, была на 
подходе к железнодорожной стан-
ции и поэтому не попала под об-
стрел. 

Далее оборона Ленинграда.  
М.Г. Лобода сразу оказался на 

Ленинградском фронте, воевал в 
звании лейтенанта, командовал 
стрелковым подразделением, 
и до последнего тяжелейшего 
ранения защищал город на Неве.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Его очень впечатляла природа 
Ленинградской области, ему,     
выросшему на берегах прекрасной 
Украинской речки Псёл, с её     
широкими лугами и крутыми     
берегами, были непривычны      
болота и валуны, оставленные   
посреди этих болот древними   
ледниками. И это, несмотря         
на тяжелейшие бои – часто       
солдаты сутками лежали в этих  
болотах под таким плотным огнём, 
что невозможно поднять головы.  
А в осенне-зимний период, а зимы 
в те годы были суровые, вода     
вокруг людских тел замерзала,     
но заболевших не было. 

Удивительно, что в таких нече-
ловеческих условиях бойцы заме-
чали красоту природы.  

Мой дедушка был свидетелем 
Тихвинского прорыва, воевал 
в районе Пулковских высот,      
трижды был ранен, подробности 
первых двух ранений я не помню, 
хотя точно припоминаю, что    
под левой ключицей у него     
осталась пуля до конца жизни.      
А вот о последнем ранении он   
рассказывал часто, да и мы –      
детвора, которую свозили родите-
ли на оздоровление к дедушкам     
и бабушкам  со всех уголков     
страны (в те годы Советский      
Союз), частенько просили его     
об этом, потому что и само        
ранение и  дальнейшее   выздоров-
ление ярко характеризуют военные 
будни.  
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Наталья Гаевая, 
ученый секретарь 

Ко Дню медицинского работника 

Кладезь книжной мудрости 

«Мне отдельно хотелось бы сказать несколько слов по поводу того героизма, 

какой проявили врачи в эту войну… Врачи работали буквально круглые 

сутки, оставаясь в госпиталях около тяжелобольных и раненых. Ни о ка-

ком длительном отдыхе говорить не приходилось, потому что на каждого 

врача приходилось в два-три раза больше обычной нормы ране-

ных…»    [профессор С. Р. Миротворцев] 
Мирский М. Б. Обязаны жизнью  

/ М. Б. Мирский. – Москва, 1991. – 238 с. – [С. 60]) 

Всё происходило ранней вес-
ной 1944 года. Наши войска шли 
в наступление по всем фронтам, 
так было и на Ленинградском 
фронте. На соседнем участке по-
гиб командир подразделения, 
и кому-то нужно было отправиться 
туда для принятия командования. 
18 марта в короткий период зати-
шья за новым командиром прибыл 
солдат, и они с дедушкой ползком, 
и никак иначе, передвигались по 

пересечённой местности. «…На 
нашем пути лежала поваленная сос-
на, через неё перебрался рядовой, а я 
только занёс левую ногу над бревном 
и сразу же был ранен снайпером, 
в результате чего полностью раз-
дроблен тазобедренный сустав. Об-
мундирование рядового состава отли-
чалось от командирского, поэтому 
снайпер не выстрелил в первую по-
павшуюся мишень, а ждал «рыбу по 
крупнее». Рядовой решил, что и но-
вый командир погиб, но санитар уви-
дел дыхание, так как был март 
и очень холодно, изо рта выходил 
слабый пар, холодная погода, видимо, 
также не позволила мне истечь кро-
вью. Санитары вынесли за пределы 
военных действий и переправили 
в город. Оперировали военные хирур-
ги в одном из госпиталей в самом 
Ленинграде, результаты их ювелир-
ной работы я увидел только через  
7 месяцев, так как после операции 
был наложен гипс до подмышек, 
в глубоком тылу.  

Уже с января 1944 года блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда было разо-
рвано, появилась возможность эваку-
ировать раненых в тыл. Предстоя-
ло долгое путешествие на санитар-
ном поезде».  

Дед не курил, но как офицер 
получал с пайком папиросы, кото-
рые без сожаления раздавал ку-
рильщикам. Но кто-то из медпер-
сонала подсказал ему экономить 
папиросы, в тылу «курево» было 
огромным дефицитом, что по пу-
ти в тыл на них можно выменять 
многое. Так и случилось – на стан-
циях ходячие раненые обменивали 
офицерские папиросы на продук-
ты, что являлось хорошим подспо-
рьем в питании измученных ране-
ных всего вагона. Реабилитацию 
и дальнейшее лечение дедушка 
проходил в одном из санаторных 
учреждений в Грузии, где также 
лечили раненых. 

«…После снятия гипса хирурги 
тылового госпиталя были поражены 
мастерством военных коллег и ска-
зали мне, что в подобной ситуации 
ногу ампутировали без колебаний, 
потому что абсолютно не знали, как 
её спасти. В результате операции 
левая нога была СОХРАНЕНА!!! 
Несмотря на то, что от тазобедрен-
ного сустава ничего не осталось, ле-
вая нога была на 8 сантиметров 
короче правой и сгибалась только в 
голеностопном суставе, НО ОНА 
БЫЛА.  

А ёще одним примером мастер-
ства военных хирургов стал акку-
ратный шрам на левой ягодице сан-
тиметров 12 в длину и в палец в 
глубину – учитывая тяжесть ране-
ния и объём поражения тканей…»  

Конечно, дед получил инвалид-
ность 1-й группы, воевать далее не 
мог, а все последующие годы жиз-
ни нуждался в помощи в некото-
рых вопросах быта, при одевании 
и особенно обувании раненной 
ноги. Демобилизован М.Г. Лобода 
20 октября 1944 года. Вернулся 
в родные края и с сентября 1945 по 
1968 год работал учителем началь-
ных классов в руководимой им 
сельской школе хутора Шевченко-
во Лебединского района Сумской 
области Украины. Был чрезвычай-
но энергичным и трудолюбивым 
человеком, с крутым характером, 
но справедливым, кроме препода-
вания вёл с женой большое до-
машнее хозяйство, а работы 
в украинских деревенских усадьбах 
всегда было много. 

Умер 4 июля 1984 года на 81-м 
году жизни в своей постели.  
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Чтение со вкусом МЕДИЦИНА КАК ОНА ЕСТЬ 
Еще будучи студентом медицинского факультета Дерптского университета, знаменитый впоследствии писатель 

Викентий Вересаев, задумал создать книгу, которая смогла бы отразить все, чем его волновала, пугала и привлекала 
медицинская профессия. Начало будущему произведению положили впечатления и наблюдения, старательно зано-
симые начинающим врачом в «Дневник студента-медика», который он вел, начиная с третьего курса университета. 
Одна из последних записей дневника гласит: «И вот я – врач… Кончил я одним из лучших, а между тем, с какими мик-
роскопическими знаниями вступаю в жизнь! И каких невежественных знахарей выпускает университет под именем 
врачей! Да, уж «Дневник студента-медика» я напишу и поведаю миру много-много, чего он не знает и о чем даже не 
подозревает». Книга, впоследствии получившая название «Записки врача», не оставила равнодушным никого: вос-
торженные отзывы и критические нападки посыпались на молодого писателя как из рога изобилия. Никто до Вереса-
ева настолько бескомпромиссно не освещал морально-этические стороны отечественной медицины. В книге нашли 
свое отражение темы врачебных ошибок, опытов над людьми и животными, новых лекарств и методов лечения, вра-
чебной тайны и многих других сложных явлений, что не могло не шокировать неподготовленного читателя. Но в этом 
и заключалась гражданская позиция писателя: показывая изнанку профессии действительность без прикрас, привле-
кать внимание общественности к давно назревшим проблемам медицины. 

Вересаев В. В. Записки врача / В. В. Вересаев // cобрание сочинений в 5 т. – Москва : Правда, 
1961. – Т. 1 : Повести и рассказы 1887-1900. – c. 244–423. 

Ольга Озеркина, 
зав. сектором 

Ко Дню медицинского работника 
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Аскорбинка для душиАскорбинка для душиАскорбинка для души   

Михаил Булгаков  

«Собрание сочинений» 

Булгаков М. А. Собрание сочинений : в 5-ти 
томах / М. А. Булгаков . - Москва : Художе-
ственная литература, 1989. Т. 1 : Записки юного 
врача ; Белая гвардия ; Рассказы ; Записки на 
манжетах / М. А. Булгаков. - 1989. - 624 с. : ил.  

Сборник рассказов «Записки 
юного врача» стал неким перехо-
дом для Булгакова от медицины 
к литературе. Герой рассказов – 
молодой врач, не имеющий жиз-
ненного и профессионального 
опыта.  Все семь рассказов цикла 
представляют собой отдельные слу-
чаи из практики. 

 

 

 

 

 

 

Григорий Терещенко 

«Медсанбат» 

Терещенко, Г. М. Медсанбат : роман / 
Г. М. Терещенко. - Киев : Рад. письменник, 
1985. - 262 с. - (Доблесть) 

 

 

 

Роман Г. Терещенко – о самоот-
верженной, зачастую связанной со 
смертельным риском, работе    
советских врачей, медсестер, са-
нитаров, спасавших жизнь и возв-
ра-щавших в строй солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ірен Роздобудько  

«Все, що я хотіла сьогодні» 

Роздобудько, І. Все, що я хотіла 
сьогодні. Лікарняна повість / І. Роздо-
будько ; авт. передм. Л. Воронина. - 
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 
240 с.  

Дві повісті популярної україн-
ської письменниці І. Роздобудько, 
представлені в книзі, яку об'єднує 
спільна тема: хвороба та одужан-
ня. Здоров’я для жінки — це не 
просто життя, це успіх всіх жит-
тєвих починань. Жахливий діагноз 
— «саркома» — змусив одну з ге-
роїнь, молоду жінку, терміново 
переглянути своє ставлення до 
життя і принаймні останні дні    
присвятити собі.  

Рубрику ведут: О.В. Сохарь, библиограф 1 кат.; Д.В. Заводнова, библиотекарь 2 кат.  
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«В медицине главным 

лекарством являетсясам 

врач» 

Антоний Кемпинский  

Все книги, представленные в рубрике,  

вы всегда сможете найти в нашей  

библиотеке, на абонементе  

художественной литературы (корпус Б). 

Этот выпуск посвящаем медицине - медикам и их пациентам. Профессия врача существует много тысячелетий. 
Во все времена к ним относились по-разному: уважительно - когда была в них острая необходимость, с прохлад-
цей - когда в них в данный момент не нуждались, но никогда не были к ним безразличными. Мы подобрали     
несколько книг, отражающих трудности, ответственность, героизм профессии, и дающих понять, насколько эта 
тема важна и актуальна. Есть произведения, которые у всех на слуху, а есть те, которые незаслуженно забыты. 
С полной подборкой книг по этой теме вы можете ознакомиться в аннотированном библиографическом указателе 
«Медицина в зеркале мировой литературы» (http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/6421/4/Медицина в литературе.pdf). 
Предлагаем некоторые из них. 

Ко Дню медицинского работника 

http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/6421/4/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%20%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5.pdf


Чароит 
 

Лаская кожу легким холодком, 

Мерцая глубиной зеркальной, 

Ты кажешься атласным лоскутком, 

Забытым в суматохе карнавальной. 

За полированной поверхностью твоей 

Клубком запутанным таится жизнь иная, 

Весну там свой встречает соловей, 

Иначе там и любят, и мечтают, 

Там блещут грозы, носятся кометы 

Со скоростью за гранью пониманья, 

С орбит насиженных срываются планеты, 

Круша привычные устои мирозданья, 

Лиловым облаком сады цветут  

Под небом, трепещущим как лепесток фиалки, 

 

 

 

Сиреневые сумерки плетут 

Гамак из шелковых волос русалки. 

Ведь самоцвет чарующего цвета 

Рисует каждому свою картину: 

Кому-то россыпь солнечного света, 

Кому-то сумрачной реки стремнину. 

Ему несложно пробудить воображенье 

Философа, художника, поэта,  

Ошеломить, околдовать мгновенной 

Красой таежного изменчивого лета. 

Ты для души возвышенной магнит, 

Влечешь ее к себе из ниоткуда, 

Немыслимый, волшебный чароит, 

Сибирских недр сиреневое чудо! 

Инна Володина 
30.12.2014 г. 

11 Библиотерапевт 2016 № 6(21) 

 

Пусть время летит… 
Пусть время летит, за годами года, 

То в платье, то в шубы одето.  

Весна за зимою несётся стремглав,  

Боясь опоздать в поезд «Лето». 

  

Времён хоровод непрестанно кружит, 

Меняя снежки на букеты. 

Маэстро добра за сезоном сезон,  

Ведёт в ритме танца планету. 

  

Играя дождём и росы серебром, 

Укутавшись в радугу цвета, 

Художник любви превратил небосвод 

В картину из солнца и света. 

Пусть жизнь непроста и сложны времена, 

Тревогой, сомненьем задеты. 

Мы верим всегда, что во все времена 

Открыты любви мы и свету! 

 

 Пусть время летит, за годами года,  

То в платье, то в шубы одето.  

Где море тепла – там любви океан, 

С волнами лазурного цвета! 

  

Так было и будет во все времена,  

И до бесконечности века,  

Пусть морем любви, океаном добра 

Наполнится жизнь человека. 

 

 

  Пусть время летит!  
Ирина Жук, 

библиотекарь 1 кат. 
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г. Харьков, 
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Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 

в июне! 

Жадан Жанну Николаевну! 

Заговору Марину Викторовну! 

Камлык Ирину Викторовну! 

Сердюк Наталию Викторовну! 

Шулику Ольгу Николаевну! 

Ред. коллегия:  

Киричок И.В. (гл. ред.), 

Русанова О.А. (отв. ред.), 

Тесленко Е.Н. 

Гаевая Н.Д. 

     В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о нашем фонде редких и ценных изданий.  
Фонд настолько интересен, что хочется показать его сразу и со всех сторон.  
 
    Каждый раз мы возвращаемся к истокам медицинского факультета Харьковского Импера-
торского университета, а сейчас ХНМУ. В нашей сокровищнице хранятся коллекции старых  
медицинских журналов. Перелистывая хронику событий 120-летней давности, мы обнаружили 
несколько афоризмов о медицине и врачах... 

Ко Дню медицинского работника 

Татьяна Костюкевич, 
зав. отделом 

Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 


