
 

2016 

Библио 
Харьковского национального медицинского университета 

             Электронный бюллетень Научной библиотеки  

терапевт № 11(26)  

С. 4 

libr.knmu.edu.ua 

(ноябрь) 

Лекарство исцеляет тело, а книга - душу 

Издается с 1 октября 2014 года 

С. 3 

С. 7-8 

С. 5 

Хроника месяца: 

Содержание 
««Щорічна конференція УБА» 

Н. Гаєва…...….…..…..……...….….……………..С. 2 
«День студента » 

Н. Бурлачко…..……………...….….……………..С. 3 
«Випадок на іспиті» 

Ю. Косенко.…………….…...……...….……….…С. 3 
«Carpe diem!» 

К. Мардус..….………….…...……...….……….…С. 3 
«В ногу з часом...» 

А. Дзюбан..…...……….…...……...….……….…С. 4 
«Всемирный день ребенка» 

Р. Воронина..………….…...……...….……….…С. 5 
Аскорбинка для души 

О. Сохарь, Д. Ивашова...........…………....С. 6 
«Лев Толстой и Маргарет Митчелл...» 

О. Озеркина.………..…...….….…………..…С. 7-8 
Мово рідна, квітни і шануйся»  
«Якщо не ми, то хто ж тоді»  
«Розтерзане століття України»  

Н. Решетнікова, Н. Товпинець..…….…..С. 9 
«Міжнародний день толерантності» 

Р. Вороніна…..….…………………………….….С. 10 
«Хто володіє інформацією...» 

М. Заговора…..………………………………….С. 10 
«Курити чи бути здоровим?» 

Л. Скрипченко..…….…………………..….…..С. 10 
«Здібний епічний митець...» 

В. Серпухова...….…..……….………..………..С. 11 
«На пике звездного часа» 

О. Озеркина.……...…………………...………..С. 11 
 

«Вітаємо переможця Харківського обласного конкурсу»……………………..………..С. 12 

Читайте в номере: 
В ногу з часом... 

С. 9-11 

Чтение со вкусом 

День студента 
Всемирный день 

ребенка 



Наталя Гаєва, 
учений секретар 
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Щорічна конференція Української бібліотечної асоціації  

17-18 листопада 2016 року ди-
ректор та учений секретар нашої 
бібліотеки – Ірина Киричок та На-
таля Гаєва, як члени Української 
бібліотечної асоціації взяли участь 
у щорічній конференції Українсь-
кої бібліотечної асоціації, яка цьо-
го року мала назву «Українська 
бібліотечна асоціація: пошук май-
бутнього».  

У перший день конференції      
із програмною доповіддю 
«Українська бібліотечна асоціація: 
майбутнє формується сьогодні» 
виступила Шевченко І.О., канд. 
пед. наук, доц., президент Україн-
ської бібліотечної асоціації; 
про  «Цілі сталого розвитку ООН 
до 2030 р.: ІФЛА про можливості 
й відповідальність бібліотек» до-
повіла Пашкова В.С., докт. іст. на-
ук, доц., віце-президент Українсь-
кої бібліотечної асоціації; інші ці-
каві доповіді: «Роль бібліотек 
у подоланні наслідків збройного 
конфлікту на сході України»; 
«Візія, місія, основні клієнти     
УБА: альтернативний погляд»; 
«Наступність поколінь, або як за-
лучити покоління Z до УБА?»; 
«Мотивація та включеність бібліо-
течної громади у роботу Асоціації 
та Молодіжної секції УБА»; 
«Сервіси УБА: очікування членів 
Асоціації»; «Новий фірмовий 
стиль Української бібліотечної 
асоціації»; «Нова хвиля в діяльно-
сті бібліотеки та Асоціації: проект-
ні ініціативи молодих» та інші.  

На конференції УБА з привітан-
ням від Міністерства молоді та 
спорту України виступив заступ-
ник міністра Олександр Ярема. 
Він зазначив ключову роль бібліо-

тек як творчих майданчиків, плат-
форм для освіти та саморозвитку 
молоді, а також запропонував но-
ві формати співпраці з УБА. 

А вже ввечері у холі Науково-
технічної бібліотеки ім. Г.І. Де-
нисенка Національного технічно-
го університету України «КПІ імені 
Ігоря Сікорського» відкрилась   
виставка «Читати місто: архітекту-
ра бібліотек Німеччини» 

18 листопада пройшли круглі 
столи: «Організація діяльності біб-
ліотек в умовах адміністративної 
реформи»; «Інформаційна, біб-
ліотечна та архівна справа: порт-
рет спеціальності»; «Бібліотечний 
простір: дизайн і комфорт»; 
«Просторові рішення у дизайні 
сучасних бібліотек». Тут були 
представлені «Проект ревіталіза-
ції Одеської ОУНБ ім. М.С. Гру-
шевського» та «Трансформація 
бібліотеки ім. Є. Кравченка ЦБС 
Дніпровського району м. Києва 

в сучасний культурний простір» – 
дуже цікаві проекти трансформа-
ції бібліотечного простору за пот-
ребами сучасного користувача та 
у світлі розвитку зарубіжних біблі-
отек. Та ще пройшла інтерактивна 
гра «Створи свою бібліотеку». Та-
кож в рамках конференції пройш-
ло засідання секції університетсь-
ких бібліотеки УБА, тренінг 
«Методика навчання академічній 
доброчесності» та ще багато ко-
рисного. 

Під час конференції пройшла 
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ вручення 
нагород Української бібліотечної 
асоціації – наш директор            
Ірина Киричок отримала Почесну 
відзнаку «За відданість бібліотеч-
ній справі». 



3 Библиотерапевт 2016 № 11(26) 

Натаниэла Бурлачко, 

студ. 1 мед. ф-т, 2 курс 

День студента 
Период студенчества один из 

самых ярких в жизни любого че-
ловека, который уже закончил 
или еще обучается в университе-
те. В этот период люди учатся са-
мостоятельности, ответственнос-
ти, знакомятся с новыми людьми 
и получают массу новых впечат-
лений и знаний. Именно в этот 
период формируются и укрепля-
ются личные качества человека, 
закаляется характер, появляются 
новые увлечения. Дружба в эти 
годы очень крепкая, друзья все-
гда готовы прийти на помощь. 
У одних в это время формируются 
лидерские качества, некоторые 
предпочитают заняться обще-
ственной деятельностью, благо-
творительностью или же с голо-
вой уходят в учебу. 

17 ноября 1946 года на Все-
мирном конгрессе студентов 
в Праге в честь студентов-
патриотов из Чехии, в 1939 году 
боровшихся за свободу своей 
страны, был установлен празд-
ник − Международный День Сту-
дента. В Украине его начали от-
мечать с 1999 года. Конкретных 
и каких-либо традиций по поводу 
этого дня в Украине нет. 

Для кого-то из студентов это 
очередной ничем не примеча-
тельный день, проходящий за 
подготовкой к учебе, для других – 
просто повод отдохнуть и повесе-
лится с друзьями, а для кого-то – 
символ солидарности студентов 
со всех уголков мира. 

В нашей стране принято отме-
чать два Дня студента – один 
17 ноября (он совпадает с меж-
дународным празднованием), 
а второй – 25 января в Татьянин 
день, покровительницы всех сту-
дентов. Такой расклад самих сту-
дентов очень даже устраивает, 
ведь первое празднование прихо-
дится на канун сессии, а второе – 
на ее окончание. 

В некоторых городах на эти 
праздники на главных площадях 
проходят концерты и гуляния, 
многие заведения организуют 
тематические дни, связанные 
с этим праздником. В самих учеб-
ных заведениях тоже организовы-
вают отдых для студентов, устра-
ивают праздники в клубах.  

Некоторые люди, даже через 
многие годы после окончания 
высших учебных заведений, 
с трепетом относятся к воспоми-
наниям о том времени, когда они 
только осваивались во взрослой 
и самостоятельной жизни. Ведь 
не зря же большинство людей 
говорят, что студенческие годы – 
самые яркие, запоминающиеся 
и лучшие в жизни!  

Випадок на іспиті  
Викладачі шановні, скажу я вам відверто:  
Хоча сьогодні іспит, не вивчила предмет,-  
Студентка червоніла, налякана до смерті  

І торсала нервово з питаннями білет  
 

- Красуню… Не в те русло пішла у нас розмова  
Для одкровень таких знайшли невдалий час  

Чи є у Вас причина? Киваєте? Чудово!  
Тоді, ну так і бути, пробачимо вже Вас  

 
- Безсильні тут книжки і ця суха наука  

Й сама не зрозуміла, в яку жахливу мить  
Кохання нещасливе мені зв’язало руки  

А це душі проблема, і розум тут мовчить  
 

- А вчили би хоч інколи, то знали б, як молитву:  
Всевишньому коханню причина є земна –  
Фенілетиламін, мов гостре лезо бритви,  

Нещасна та, манюня молекула ФЕА!  
А далі допамін додав Вам в страву перцю  
Вам так його бракує – взаємності ж нема.  

Так, то не злий метелик з’їдає Ваше серце –  
То медіатор мозку в напруженні трима.  

Мине ще двійко років – Ви навіть не згадаєте,  
Хто Вам середній мозок насмілився збудити  

Ви вчіть фізіологію, й тоді часу не згаєте –  
Її у своїх бідах Ви зможете винити.  

Юлия Косенко, 
студ. 2 мед. ф-т, 3курс 

Carpe diem! (Лови момент!) 
Carpe diem! И все получится. 

Не забывай ты никогда, 

Что легкость дней не улетучится, 

Она с тобою навсегда. 

 

Лишь научись ловить мгновение 

И оставлять его в груди, 

И вот тогда все-все свершения 

Подвластны для твоей руки. 

 

Будь легким, добрым, но размеренным,  

Не забывай ты никогда, 

Что грусть твоя для мира бременем 

Послужит непременно, да! 

 

Езжай ты к морю необъятному 

Побудь лишь с ним, вдохни тот бриз. 

Возьми ту легкость столь приятную 

И забывай про всяческий каприз. 

 

Вернись домой, весь полон вдохновенья, 

Улыбкой освети наш мир вокруг -  

И станешь в чьей-то жизни светом, тенью 

Ты снова навсегда, мой друг. 

Катерина Мардус, 
студ. 2 мед. ф-т, 2 курс  
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Анна Дзюбан, 
бібліотекар 2 кат. 

 

Ось і завершила свою роботу 
Третя регіональна школа бібліоте-
чного журналіста. Ідея створення 
такої школи дуже актуальна 
і сприяє професійному розвитку 
бібліотекарів, дає можливість зро-
бити свою роботу цікавою, розк-
рити потенціал власної бібліотеки. 

На базі ХДНБ ім. В. Г. Коро-
ленка зібралися представники ву-
зівських та публічних бібліотек 
Харкова та Маріуполя. Від нашої 
бібліотеки приймали участь Анна 
Дзюбан та Альона Гончар – наші 
молоді колеги. 

Програма школи була дуже на-
сиченою, протягом 22-25 листопа-
да пройшло багато лекцій, майс-
тер-класів, екскурсій. 

 
 

Один з майстер-класів провели 
наші колеги Оксана Русанова та 
Катерина Тесленко, які представи-
ли презентацію та ознайомили 
слухачів з електронним бюлете-
нем Наукової бібліотеки ХНМУ 
«Бібліотерапевт», а також розпо-
віли про етапи та труднощі його 
створення. 

За період школи учасники 
отримали багато теоретичних 
знань, ознайомилися з різномані-
тними інтернет-сервісами, жанра-
ми універсальної журналістики, 
основами верстки та редагування 
періодичних видань. Також всі 
учасники мали змогу втілити осво-
єні знання на практиці, а саме: 
написати подієву замітку, створи-
ти відео подкаст про власну біблі-
отеку, зверстати бібліотечну газе-

ту. Завдяки талановитим вчителям 
всі учасники відчули себе справж-
німи журналістами та редактора-
ми при створенні власного періо-
дичного видання. Учасники презе-
нтували 11 цікавих проектів, се-
ред яких газета Наукової бібліоте-
ки ХНМУ "Book guide" була відмі-
чена дипломом II ступеня. 
"Книжковий путівник" – це газета 
для читаючої молоді, мета якої 
ознайомити читачів з різноманіт-
ними книжковими подіями, екра-
нізаціями улюблених творів, та 
стати справжнім путівником 
в книжковому світі. Дуже дякуємо 
школі за насичені чотири дні, 
отримані знання та творчу друж-
ню атмосферу. 

 

В ногу з часом зі Школою бібліотечного журналіста 



     «...О моё милое детство!... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась 

впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею.     

Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для 

нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным...»  

Достоевский М. Ф. Униженные и оскорбленные : роман / М. Ф. Достоевский. – 

Москва : Правда, 1979. – 368 с. – [С. 16-17]. 

Кладезь книжной мудрости 
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Детство – это пора веселья и приключений, познания нового 

в нашем ярком мире. Именно эту идею взял за основу скульптор      
Сергей Яструбов (преподаватель Харьковского художественного       
училища, меценат и предприниматель, автор большого количества па-
мятников в Харькове) при создании скульптур для Центрального парка 
культуры и отдыха им. М. Горького в 2013 году. 

Композиционно они показывают маленькие сюжетные сценки, где 
каждый житель города или же его гость может увидеть себя. Настроение и эмоции переданы            
с филигранной четкостью, погружая нас в мир глазами детей: первые знакомства, дружба 
и товарищество, детские мечты, трепетное отношения к животным… 

Материал и фото: 

Регина Воронина, 

библиотекарь 2 кат. 

 



Аскорбинка для душиАскорбинка для душиАскорбинка для души   

Рубрику ведут: Ольга Сохарь - библиограф 1 кат., Дарья Ивашова (Заводнова) - библиотекарь 2 кат.  
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Этот выпуск посвящен творчеству украинской писательницы Светлане Талан. Отличительная черта     
автора – она пишет романы, основанные на реальных событиях, а в каждом произведении предстает    
образ главной героини – трогательной, нежной, при этом сильной духом и очень чувственной женщины-
украинки. Описывая реальные жизненные истории и проблемы, автор виртуозно вырисовывает сюжет на 
книжных страницах! Текст читается легко и на одном дыхании, рекомендуем к прочтению!  

Талан С. Розколоте небо : роман / 
С. Талан. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 
2015. – 352 с. 

Сюжет книги вражаючий і нікого не 

залишить байдужим. Автор знову підій-

має важливу тему, про яку не слід забу-

вати – це голодомор 33-го року. Читаю-

чи твір, одразу відчуваєш – перед напи-

санням твору автор ретельно вивчала 

історію, можливо спілкувалась з людь-

ми, яким вдалось пережити цей жах 

і вижити, або з їх дітьми. Перед нами 

постає досить реалістично створена ат-

мосфера радянських часів доби колек-

тивізації, формування колгоспів. Твір 

залишає велике поле для роздумів 

й зайвий раз нагадує, що треба цінити 

життя – його варто прочитати. 

 
 

Талан С. Коли ти поруч : роман /          
С. Талан. – 3-тє вид. – Харків : Клуб сімей-
ного дозвілля, 2015. – 320 с. 

Сюжетом свого роману автор хотіла 

нагадати нам, людям, про те, яким 

швидкоплинним є життя. 

Ми повсякчас кудись поспішаємо, 

завжди не встигаємо, метушимося, 

нарікаємо на життя і не помічаємо за 

повсякденними клопотами тих, кому 

справді зараз дуже важко. Ми шукаємо 

у близьких і родичів співчуття і поро-

зуміння, але часом не замислюємося 

над тим, чи зробили самі щось добре 

й корисне для інших. Скажете, що ви не 

олігарх, не мільйонер, щоб бути спонсо-

ром і допомагати комусь, самі, мовляв, 

боремося за виживання. Але не завжди 

гроші вирішують усе – це на прикладі 

свого життя доводить героїня. Звичайна 

добра і чуйна людина випадково за-

хворіла на СНІД і відразу ж була 

відштовхнута сучасним суспільством, яке 

не готове сприймати таких недужих. Ту, 

яка залишилася сам на сам зі своєю 

бідою, але вона не опустила руки.  

Талан С. Купеля : збірка / С. Талан. – 
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 
240 с. 

«Купеля» – це, перш за все, історія 

кохання. Історія любові, платонічних 

стосунків. На передньому плані Софійка, 

сильна, незламна – проста сільська 

дівчина, рудоволоса, смілива, любляча, 

на долю якої випало чимало випробу-

вань, із стійкими моральними цінностя-

ми. Рідко таке побачиш у реальному 

житті. Власне, своєрідна родзинка творів 

С. Талан – деяка ідеалізація головних 

героїв. Софія відчувала біду, тому блага-

ла коханого Сашка не їхати в чергове 

відрядження. Із лагідною посмішкою він 

сказав, що повернеться за кілька тижнів, 

однак цього не сталося… Дівчина у від-

чаї! Від рідних хлопця вона дізнається, 

що лихо спіткало її Сашка, він потрапив 

до лікарні. Побачивши його, Софійка 

розуміє: усе набагато гірше… 

До видання також увійшли оповідан-

ня з циклу «Грані сьогодення»: «Осо-

бисте», «Мій Тарас», «Він, вона і вино», 

«Запізніле зізнання», «Новий міст»... 

 Все книги, представленные в рубрике, 

вы всегда сможете прочесть, 

взяв их в нашей библиотеке 

на абонементе художественной литера-

туры (корпус Б). 

Библиотерапевт 2016 № 11(26) 
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Чтение со вкусом 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ: ТВОРЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Потомственный аристократ, прижизненно удостоившийся мировой славы литературный гений и скром-
ная домохозяйка, неприметно живущая в тени успешного мужа. Они шли по жизни разными дорогами, но 
в итоге оба подарили миру по книге, каждая из которых по праву может считаться романом на века 

Самое известное произведение классика русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого эпи-
ческий роман «Война и мир» по общему признанию критиков является панорамой жизни общества на фоне 
разворачивающейся национальной трагедии. За шесть лет написания книги автором были изучены много-
численные научные труды исторического характера. В итоге роман сумел себе снискать непререкаемую ре-
путацию в литературном мире. Сам же Толстой оценивал свой труд более скромно и однажды написал 
в своем дневнике: «Люди любят меня за те пустяки — «Война и мир» и т. п., которые им кажутся очень   
важными».  

Роман американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» создавался на протяжении 
10 лет. Документальной основой для него послужили многочисленные источники из фонда публичной биб-
лиотеки Атланты, в которой неутомимая домохозяйка, а в прошлом репортер известной в городе газеты 
«Атланта джорнел», проводила основную часть свободного от домашних дел времени. С момента выхода 
книги и по сей день не прекращаются споры критиков по поводу ее характера и читательской направленно-
сти. Кому-то она представляется серьезным историко-социальным произведением, а кому-то – всего лишь 
дамским романом. Но прислушаемся к мнению признанного мэтра английской литературы, современника 
Маргарет Митчелл, Герберта Уэллса: «Боюсь, что эта книга написана лучше, чем иная уважаемая классика». 
Неукоснительное следование исторической достоверности, уважение к самым мельчайшим деталям быта 
жителей американского юга времен гражданской войны, тщательная проработка психологических портре-
тов героев – вот секрет стремительного успеха книги, уже восемьдесят лет прочно удерживающей высокий 
читательский интерес. 

Отрывки из произведений:  

Л. Толстой «Война и мир» 

 

М. Митчелл «Унесенные ветром». 

   Толстой Л.Н. Война и мир. Тома третий и четвертый / Л.Н. Толстой // Избранные сочинения в трех 
томах. ‒  Москва : Художественная литература, 1988. ‒  Т. 2. ‒ 688 с. ‒  (Библиотека учителя). 

Митчелл М. Унесенные ветром. Т. 1./ М. Митчелл. ‒  Москва : Правда, 1986. ‒  624 с. 

Митчелл М. Унесенные ветром. Т. 2./ М. Митчелл. ‒  Москва : Правда, 1991. ‒  590 с. 
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Л. Толстой «Война и мир» 

‒ ‒

 

М. Митчелл «Унесенные ветром» 

 

 

Л. Толстой «Война и мир» 

« » 

 

М. Митчелл «Унесенные ветром» 

⅓

 

Л. Толстой «Война и мир» 

М. Митчелл «Унесенные ветром» 

Ольга Озеркина, 
зав. сектором 
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Ніна Решетнікова, 
зав. сектором 

Надія Товпинець, 

бібліотекар 1 кат. 

Библиотерапевт 2016 № 11(26) 

У листопаді відзначаємо знаменні події, які історично пов’язані з розвитком культури України, її великою 
трагедією та шляхами боротьби за добробут і процвітання української нації. 

В День вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, праці якого відкривають нам славні сторін-
ки минулого, 9 листопада, святкуємо День української писемності та мови, рушійна сила якої у творенні на-
ції і культурному збагаченні поколінь. 

В День Гідності та Свободи 21 листопада уклоняємось мужності і патріотизму українців у боротьбі за збе-
реження загальнолюдських цінностей, національних інтересів та Європейського вибору незалежної України 
у революційних подіях на Майдані 2004 та 2013-2014 років та вшановуємо пам’ять загиблих. 

26 листопада вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Не маємо права забути 
таку сторінку історії, щоб не повторилася ніколи й ніде. Пам’ять про національну трагедію українського на-
роду шанують багато країн світу.  

МОВО РІДНА, КВІТНИ І ШАНУЙСЯ (до Дня української писемності та мови) 

З впровадженням писемності 
у наших далеких предків, з досто-
вірними відомостями про історію 
рідної  мови, її розвиток і удоско-
налення, з історією української 
літературної  мови та її значенням 
в суспільному житті позна-
йомлять наступні видання: 

«Ілюстрована енциклопедія  
історії України (від найдавнішого 
часу до кінця ХVIIIст. )», «Тисяча 

років суспільно-політичної думки. 
У 9- ти т.» т. 1, Мацько В.П. 
«Українська мова», Горбачук В.Т. 
«Барви української мови», 
«Український правопис», Ба-
бич Н.Д. «Історія української літе-
ратурної мови», Антоненко-
Давидович Б. «Як ми говоримо»,  
Святослав Караванський «Пошук 
українського слова, або боротьба 
за національне «Я».  

ЯКЩО НЕ МИ, ТО ХТО Ж ТОДІ … (до Дня Гідності та Свободи) 

Про передумови і доленосні 
події під час Помаранчевої рево-
люції та революції Гідності, про 
громадський подвиг українців 
у досягненні поставленої мети 
нагадають наступні видання: 

Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., 
Ильяшенко Н.С., «Vivat, Alma Ma-
ter, или Хроника палаточной     

революции в Сумах-2004»,        
Заблоцький Б.Ф. «Україна: за 
«правління народне, народом 
і для народу. Дорожна карта до 
мети Помаранчевої революції»,  
Скляренко В.Н. и др. «100 знаме-
нитых людей Украины», «Євро-
майдан: хроніка в новелах»,     
публіцистика.  

РОЗТЕРЗАНЕ СТОЛІТТЯ УКРАЇНИ (ГОЛОДОМОР 30-х років ХХ століття ) 

Ще раз згадати трагічне мину-
ле України, яка втратила у мирний 
час мільйони своїх доньок і синів, 
осмислити реальні масштаби    
Голодомору та збагатити наші 
знання з української історії допо-
можуть наступні видання: 

«Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали / 
Упоряд. Р. Я. Пиріг; Ін-т історії 
України», «Голодомор 1932-1933 
років в Україні за документами 
ГДА СБУ. Анотований довідник», 
«Розсекречена пам’ять: Голодо-
мор 1932-1933 років в Україні 
в документах ГПУ-НКВД», Бори-
сенко В. К. «Свіча пам’яті: Усна 

історія про геноцид українців     
1932-1933 роках», Моргун Ф. Т. 
«Сталінсько-гітлерівський гено-
цид українського народу. Факти 
і наслідки», Конквест Р. «Великий 
терор. Сталінські чистки тридця-
тих років», Конквест Р. «Жнива 
скорботи. Радянська колективі-
зація і голодомор», «Національна 
книга пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 років в Україні», 
«Національна книга пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років 
в Україні. Харківська область», 
«Людяність у нелюдяний час / 
Упоряд. В. С. Тиліщак, В. М. Яре-
менко». 
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Регіна Вороніна, 

бібліотекар 2 кат. 

Хто володіє інформацією – той володіє світом 
Кожного року в останню п’ят-

ницю листопада ми відзначаємо 
Всесвітній день інформації. Це 
свято було запропоновано Міжна-
родною академією інформатиза-
ції, щоб вказати на всю важливість 
передачі інформації в сучасному 
суспільстві. Дата вважається сим-
волічною, адже в 1992 році впер-
ше пройшов всесвітній форум 
присвячений інформатизації.  

Багато дослідників приділяють 
увагу значенню та впливу інфор-
мації на людину. Вона відіграє ва-
жливу роль в житті, виступає май-
же головною цінністю. Адже, ві-
домості, новини, знання постійно 
надходять і оновлюються протя-

гом всього життя людини. Причо-
му кількість інформації з кожним 
днем зростає, а можливості її 
отримання змінюються.  

Термін «інформація» походить 
від латинської мови – information і 
означає «викладення, пояснен-
ня». Вчений кібернетики Норберт 
Віннер розшифрував інформацію, 
як «…позначення змісту, отри-
маного з зовнішнього світу 
в процесі нашого пристосування 
до нього і пристосування до ньо-
го наших почуттів».  

Інформаційна сфера людства 
схильна до ряду різних трансфор-
мацій і змін, лавиноподібним на-
ростанням – «інформаційним ви-

бухам» і обмеженням в інформа-
ції – «інформаційний голод». 

Ще до появи комп’ютерної тех-
ніки англійський банкір Натан    
Родшилд сказав фразу: «Who 
owns the information, he owns the 
world ». Ми ж з вами живемо 
в світі комп’ютерних технологій 
і завдяки всесвітній мережі Інтер-
нет можемо передавати та отри-
мувати дані з будь-якої точки пла-
нети. Тому ми з впевненістю мо-
жемо сказати, що цифрове майбу-
тнє, про яке раніше не могли на-
віть мріяти, стало сьогоденням.  

Марина Заговора, 
бібліотекар 

Лариса Скрипченко, 
провідний редактор 

Міжнародний день толерантності 
Ще змалечку нас навчають по-

важати один одного, незважаючи 
на будь-які відмінності. Саме та-
кий принцип покладено в основу 
толерантного відношення. З ініці-
ативи Генеральної конференції 
ЮНЕСКО 1995-й був оголошений 
Роком ООН та присвячений терпи-
мості. Саме цього року 16 листо-
пада держави-учасники ЮНЕСКО 
прийняли Декларацію принципів 
терпимості та Програму дій про-
довження відповідних тематичних 
заходів. Цей документ мав на меті 
звернутися до держав як до га-
рантів справедливого законодав-
ства з метою дотримання принци-
пів верховенства права, судово-
процесуальних та адміністратив-
них норм. Вже через рік було    
запропоновано відзначати 16-го 

листопада Міжнародний день  
толерантності. Не менш важли-
вим фактом є те, що саме цього 
року у світі відзначалось 125-річчя 
від дня народження Махатми Ган-
ді, і тому ЮНЕСКО заснувала пре-
мію ім. Маданджита Сінгха за зао-
хочення терпимості і ненасильст-
ва. Ця премія присуджується за 
активну діяльність в науковій,   
художній, культурній або комуні-
каційній областях, спрямовану на 
розповсюдження ідеалів миру 
і ненасильства.  

Пропонуємо ознайомитись з публіка-
ціями, які допоможуть  більше дізнати-
ся про питання толерантності 
(наведені статті з періодичних видань 
знаходяться у фонді читальної зали 
гуманітарної підготовки та самостій-
ної роботи) 

Валєєва Ю. За розвиток культури миру / 
Юлія Валєєва // Зовнішні справи. – 2014. – 
№10. – С. 42-45. 

Грива О. Толерантність як цінність освіти 
і виховання в християнських та мусульмансь-
ких традиціях / Ольга Грива // Вища освіта 
України. – 2007.– №1. – С. 112-116. 

Нечерда В. Від культури війни – до культу-
ри миру / Валерія Нечерда // Науковий світ. – 
2007. – №1. – С. 15-16. 

Курити чи бути здоровим?  

Курити чи не курити? Майже 
Шекспірівське питання. Але якщо 
ви собі його задали, то це вже не-
погано. Тютюн є єдиним легаль-
ним продуктом, від якого поми-
рає половина людей, що регуляр-
но його вживають. За даними    
ВООЗ від різних хвороб, пов'яза-
них з курінням, помирає 4,9 млн. 
осіб на рік. При збереженні існую-
чих тенденцій до 2020 року ніко-
тин буде щорічно приводити до 

передчасної смерті десять міль-
йонів осіб. Залежність від тютюну 
визнана однією з найпоширені-
ших епідемій за всю історію людс-
тва, як алкоголізм і наркоманія. 

Міжнародний день відмови від 
куріння в більшості країн світу від-
значається в третій четвер листо-
пада. Цей день був встановлений 
Американським онкологічним то-
вариством в 1977 році. У 2016 ро-
ці – 17 листопада. 

 

Запрошуємо до Читального залу наукової 
літератури (проспект Науки 4, корпус Б) ознайо-
митись з першо-джерелами. 
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Олесь Досвітній (справжнє ім’я 
Олександр Федорович Скрипаль-
Міщенко) родом з колишньої Хар-
ківської губернії. У листопаді цьо-
го року Україна відзначила 125 
років від дня його народження. 
Письменникові довелось жити 
і творити в складні роки початку 
20–го століття: перша російська 
революція, служба в царській ар-
мії, еміграція за кордон і лише 
у 1918 році повернення в Україну. 
Розквіт літературної творчості пи-
сьменника припадає на 20-ті ро-
ки, коли з-під його пера виходить 
багато оповідань та повістей: 
«Алай», «Гюлле», «Нотатки манд-
рівника», «На плавнях» та ін., ро-
мани – «Американці», «Хто», «Нас 
було троє», «Кварцит», твори пуб-

ліцистичного характеру. 
А вже у 1933 році Досвітнього 

обвинувачують у «приналежності 
до української контрреволюційної 
організації, яка намагалася пова-
лити Радянську владу». У грудні 
1933 року в Харкові його заареш-
товано. На одному із допитів він 
«визнав» себе причетним до 
контрреволюційної діяльності. 
У березні 1934 року Досвітнього 
розстріляли. З того часу ім’я пись-
менника замовчувалось і тільки 
на початку 60-х років воно знову 
з’явилось в українській літературі. 

З деякими виданнями творів 
Олеся Досвітнього можна ознайо-
митись на абонементі художньої 
літератури Наукової бібліотеки: 
Олесь Досвітній «Вибрані твори», 

Олесь Досвитный «Нас было трое: 
романы, рассказы».  

Про життєвий та творчий шлях 
письменника ви дізнаєтесь з таких 
джерел: «Історія української літе-
ратури ХХ століття. Книга перша», 
«Енциклопедія українознавства», 
«Краткая литературная энцикло-
педия». 

Здібний епічний митець, вдумливий публіцист 

Ольга Озеркина, 
зав. сектором 

Валентина Серпухова, 
зав. відділом 

На пике звездного часа 

В ноябре этого года мировая 
литературная общественность от-
мечает юбилей замечательного 
писателя-новеллиста Стефана 
Цвейга. Он появился на свет 135 
лет назад в Вене, в семье финан-
систа. Ему, европейцу до мозга 
костей, убежденному антифашис-
ту, было суждено обогатить свои-
ми произведениями не только 
отечественную, но и мировую ху-
дожественную литературу. Закон-
чив Венский университет и полу-
чив докторскую степень в области 
философских наук, молодой 
Цвейг много путешествует, посе-
щает помимо европейских экзо-
тические страны Азии и Америки. 
Несомненно, это дало начинаю-
щему писателю необходимый ма-
териал для будущих произведе-
ний, помогло глубже изучить пси-
хологию людей и их взаимоотно-
шений. Излюбленным литератур-
ным жанром Цвейга стала новел-
ла, в котором он смог наиболее 
полно проявить свои познания 
в области человеческих чувств. 
Каждая из них – это захватываю-
щий сюжет с вплетенным в него 
вихрем противоречивых чувств 
и эмоциональных всплесков. Ин-

терес к психологическому анали-
зу и дружеские отношения с Зиг-
мундом Фрейдом отложили свой 
отпечаток на творчестве Цвейга. 
Для писателя важно было создать 
особую, кризисную ситуацию, на-
зываемую им «звездным часом», 
переживая которую, герой произ-
ведения испытывает пик эмоцио-
нального напряжения и соверша-
ет нехарактерные для него посту-
пки. Последние годы жизни писа-
теля выпали на период господст-
ва фашистской идеологии в Евро-
пе и начала Второй мировой вой-
ны, поэтому он принимает реше-
ние эмигрировать в Южную Аме-
рику, где и живет в пригороде 
Рио-де-Жанейро вплоть до 1942 
года. Здесь же, не смирившись 
с нацистским будущим своей ро-
дины, он на пике славы доброво-
льно уходит из жизни.  

Всего писателем были написа-
ны двадцать девять новелл, два 
романа, один из которых остался 
неоконченным, серия жизнеопи-
саний известных людей, поэтиче-
ские и публицистические произ-
ведения и др. Фонд Научной биб-
лиотеки ХНМУ может предложить 
читателям наиболее известные 

произведений Цвейга. В первую 
очередь – это собрание сочине-
ний писателя в 10-ти томах, сбор-
ники новелл, биографические 
произведения о видных предста-
вителях мировой литературы, на-
уки, политических деятелях, изб-
ранные произведения. Особо хо-
чется выделить произведения, 
которые раскрывают медицинс-
кую тему в творчестве С. Цвейга. 
В книге «Врачевание и психика» 
рассказывается о трех известных 
ученых в области психологии, 
изобретателях собственного ме-
тода лечения душевных недугов: 
немецком враче Франце Месме-
ре, американской писательнице 
и основательнице учения о духов-
ном врачевании Мэри Бэйкер, 
отце психоанализа Зигмунде 
Фрейде. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Борисову Оксану Павловну! 

Митрофанову Светлану Михайловну! 

Поваляеву Яну Дмитриевну! 
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ЗАПРОШУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ  З ВИСТАВКАМИ: 

 

«Король захватывающего жанра» 

(110 років від дня народження англійського 

письменника у жанрі детективу Дж. Х. Чейза) 

24 грудня 2016 р. 

Місце  експозиції: абонемент художньої літератури 

(проспект Науки 4, корпус Б) 

 

«Папіломавірусна інфекція – актуальні аспекти» 

15 грудня 2016 р. 

Місце  експозиції: читальний Наукової бібліотеки 

(проспект Науки 4, корпус Б) 

28 листопада в приміщені 
Харківського національного ака-
демічного театру опери та балету 
ім. М.В. Лисенка відбулася урочи-
ста церемонія нагородження пе-
реможців та дипломантів XVIII об-
ласного конкурсу «Вища школа 
Харківщини – кращі імена» за 
участі голови Харківської обласної 
державної адміністрації Юлії 
Світличної. 

У святковій атмосфері кращі 
освітяни отримали від очільників 
Харківщини, представників Ради 
ректорів вищих навчальних        

закладів Харківського регіону по-
чесні нагороди за відданість про-
фесії у дев’яти номінаціях. Серед 
учасників свята також були при-
сутні переможці, дипломанти 
і учасники конкурсу, провідні 
вчені, викладачі та науковці, сту-
денти вищих навчальних закладів 
Харківської області. 

Переможцем у номінації 
«Директор (завідувач бібліотеки)» 
стала директор Наукової бібліоте-
ки Харківського національного 
медичного університету Ірина Ки-
ричок. Нагороду за високий 
рівень наукової і виробничої 
діяльності бібліотеки університе-
ту, якісне та своєчасне бібліо-
течно-бібліографічне забезпечен-
ня навчально-виховної, педагогіч-
ної та науково-дослідної роботи 
університету, розвиток матеріаль-
но-технічної бази бібліотеки та 
автоматизацію бібліотечних про-
цесів на сучасному рівні вручив 
ректор ХНМУ Володимир Лісовий. 

 

 

Вітаємо Ірину Василівну із      
заслуженою нагородою! 

Вітаємо переможця Харківського обласного конкурсу! 

По матеріалам сайту 
http://www.knmu.kharkov.ua/ 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/372-vitaemo-peremozhtsya-kharkivskogo-oblasnogo-konkursu

