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Нйвйліпнжз иінйкйиаз 

Диана Недосекова 

Любжмелнм дйблйгй семезнйгй ижнй 

ж кйилйннжиам нейбонснжмро лйждесмвенсижо пндес 

Наступил декабрь, год подхо-
дит к завершения. Он был труд-
ным, изменившим весь наш мир 
и уклад жизни многих лядей.  

Частенько мы живем ожидани-
ем изменений к лучшему, а в кон-
це года больше, чем обычно, хо-
четсѐ еще и праздничного чуда. 

Чуда ждут многие. Творческие 
ляди хотѐт того же. 25 лет назад 
замечательный автор Надежда 
Птушкина написала пьесу «Пока 
она умирала». Остроумнуя, весе-
луя и, не смотрѐ на название, с 
самым настоѐщим «happy end». 

Главный посыл пьесы, по сло-
вам самого автора, таков: 
«Четыре героѐ представлѐят со-
бой единуя команду, где каждый 
член команды имеет одну общуя 
с другими особенность. Эта осо-
бенность заклячаетсѐ в том, что 
каждый из четверых переживает 
в своей жизни самый ответствен-
ный момент».  

По этому произведения во 
многих театрах идут спектакли, а 
в 2000 году Олег Янковский (к со-
жаления, это перваѐ и последнѐѐ 
работа гениального актера в каче-
стве режиссера) снѐл заме-
чательный фильм «Приходи на 
менѐ посмотреть». Олег Ива-
нович говорил об этой работе так: 
«Это была «проба пера». В потоке 
чудовищно-чёрного кино захоте-
лось вдруг снѐть какуя-то доб-
руя, светлуя история, захотелось 

какой-то сказки и доброты. Хотѐ ѐ 
исповедуя и лябля другое ки-
но…» 

Главнаѐ героинѐ фильма Татьѐ-
на (актриса Ирина Купченко) —  
библиотекарь и, увы, «стараѐ де-
ва». Живет с мамой Софьей Ива-
новной (её образ прекрасно воп-
лотила актриса Татьѐна Василье-
ва), мечтаящей о счастливой се-
мье длѐ своей единственной до-
чери. Но где же этой семье взѐть-
сѐ? И, вдруг… За неделя до Ново-
го Года, в дверь их квартиры нео-
жиданно стучат. На пороге стоит 
незнакомый мужчина, как потом 
выѐснѐетсѐ, по имени Игорь. Его 
играет сам Олег Янковский. Дей-
ствие разворачиваетсѐ стреми-
тельно… По окончании экранного 
времени — приблизительно 2 ча-
са — героинѐ обретает не только 
полноценнуя семья, но и долго-
жданное счастье. Следить за пе-
рипетиѐми сяжета очень увлека-
тельно: все герои, неожиданно 
длѐ самих себѐ, оказываятсѐ «вне 
зоны комфорта», лгут «во благо», 
манипулируят, плачут и смеятсѐ 

одновременно… И звучит романс 
на стихи Анны Ахматовой, давший 
название самому фильму. 

Вы не пожалеете о времени, 
проведенном перед экраном. На-
шим яным читателѐм, родив-
шимсѐ в 21-м веке, изначально 
сяжет может показатьсѐ слегка 
мрачноватым. Надо сделать скид-
ку на то, что действие происходит 
в середине «лихих 90-х» — ох, 
очень непростые времена были… 
На самом деле, фильм с очень 
добрым ямором и посылом на 
вечные семейные ценности.  

Рекомендуя этот фильм и, воз-
можно, вам захочетсѐ его пере-
смотреть неоднократно. 

 
 

Литература: 

1. Птушкина Надежда: драматург, сценарист, 
поэт, режиссер. — Режим доступу:  https://
ptushkina.com/ 

2. Янковський Олег Іванович.— Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Янковський_Олег_Іванович  

 

Романс «Приходи на меня посмотреть» 
в исполнении Елены Камбуровой  
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Добіг кінцѐ 2020 рік — він став роком випробувань длѐ всіх нас: на міцність і витривалість, гнучкість 
і вміннѐ жити й працявати у невизначених умовах, здатність опановувати нові напрѐми роботи 
й відкривати в собі нові грані таланту… Безумовно, цей рік надав новий вектор розвитку суспільства та 
соціальних комунікацій і вже увійшов в історія, частинкоя ѐкої ю й ми з вами! 

Редколегіѐ бялетенѐ «Бібліотерапевт» щиро вітаю усіх з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим 
і бажаю безупинно рухатисѐ вперед, будувати щасливе майбутню, досѐгати нових обріїв знань, відкри-
вати й розвивати таланти — у собі та навколо, відчувати себе впевнено й гармонійно у цьому світі! 

З Новорічними свѐтами вітаю вас і весь колектив Наукової бібліотеки Харківського національного 
медичного університету, ѐкий, попри складні часи та обмеженнѐ 2020 року, наполегливо працявав 
над створеннѐм кожного випуску бялетенѐ й надалі продовжуватиме ця копітку, але неймовірно 
цікаву роботу длѐ читачів! 
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Віманнн від ийлеимжвн Нанийвйї бібліймеиж ХНМУ  

З Нйвжм лйийм! 

Бажаюмо щастѐ, здоров’ѐ, найдобріших та 
найтепліших подій у вашому житті! Досѐгнень 
та успіхів у наших благородних справах! 

 
Інформаційно-бібліографічний відділ  

Міцного здоров’ѐ, добробуту в родині, натхненнѐ 
у роботі, займатисѐ тим, що приносить задоволеннѐ! 
А також більше радісних моментів, що залишатимуть 
лише приюмні спогади! 

Нехай збуваятьсѐ всі ваші мрії та бажаннѐ! 
 

Відділ літератури іноземними мовами 
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Бажаюмо душевної рівноваги, щасливих сімейних 
свѐт, фінансового благополуччѐ, творчого вогника,       
успішних робочих буднів та максимального задоволеннѐ 
від роботи! 

Відділ обслуговування науковою літературою 
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З Нйвжм лйийм! 

Наступив рік Бика, нехай він буде радісним і щасливим! 
Бажаюмо, щоб у новому році все почалосѐ по-новому —  

нові ідеї, задуми. Нехай робота приносить тільки задоволеннѐ. 
Здоров’ѐ, лябові, взаюморозуміннѐ, достатку і гарних подій 
у новому році! 

Відділ зберігання фондів 

   Прийміть найщиріші вітаннѐ! 
   Нехай ваші серцѐ будуть зігріті лябов’я і теплом, а Новий рік принесе 
міцного здоров’ѐ, родинного затишку, щастѐ, теплих і радісних 
посмішок та нових досѐгнень. 

Відділ наукової обробки документів та організації каталогів 

Вітаюмо від усього серцѐ! 
Бажаюмо міцного здоров’ѐ, щастѐ та добробуту! 

Нехай з Новим роком прийде лябов, надіѐ та вдача! 
Нехай разом з новорічними вогниками засѐять ваші серцѐ! 

Бажаюмо досѐгти нових успіхів та обов’ѐзково здійснити свої мрії у новому році! 
Грандіозних планів та щедрих дарів від Всесвіту! 

Відділ обслуговування навчальною літературою 

У новий час вступайте з новими планами, беріть                   
з собоя віру та лябов, найкращі спогади та надії на            
світле майбутню! 

Бажаюмо оминути всі кризові моменти і неприюмності 
та відправитись у подорож заморськими країнами! 

Відділ комплектування документів  
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Нехай збудетьсѐ все у кожного —  
Найтаюмніше... Найважливіше... 

Найзаповітніше... У серці збережене... 
Найсвітліше... Найнеобхідніше… 

Відділ інформаційних технологій 
та комп'ютерного забезпечення 
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В нашій країні дію розгалужена 
мережа медичних бібліотек, до 
ѐкої входѐть обласні наукові ме-
дичні бібліотеки, бібліотеки за-
кладів вищої медичної освіти та 
медичних установ (науково-
дослідних інститутів, лікарень, 
профілакторіїв тощо) на чолі з На-
ціональноя науковоя медичноя 
бібліотекоя України. Свої напра-
цяваннѐ, наукові дослідженнѐ та 
практичний досвід вони представ-
лѐять на щорічній міжнародній 
науково-практичній конференції 
(МНПК) медичних бібліотек Украї-
ни, ѐка входить до Реюстру з’їздів, 
конгресів та науково-практичних 
конференцій МОЗ України. 

У 2020 році МНПК «Медичні 
бібліотеки України: досвід, тради-
ції, інновації» присвѐчена 100-
річчя Наукової бібліотеки Харків-
ського національного медичного 
університету (НБ ХНМУ) і 90-річчя 
Національної наукової медичної 
бібліотеки України (ННМБУ), про-
веденнѐ ѐкої було заплановано 
згідно «Реюстру…» на 20-21 трав-
нѐ. Але початок 2020 року вніс  
неочікувані корективи у наше 
життѐ — у зв’ѐзку з пандеміюя не-
безпечної коронавірусної інфекції 
з середини березнѐ розпочавсѐ 
карантин, тому цей рік запам’ѐта-
ютьсѐ усім нам суцільним перехо-
дом наукових, освітніх, культур-
них та соціальних комунікацій у 
віртуальний простір. І цей науко-
вий захід, організований ННМБУ, 
НБ ХНМУ, Науковоя бібліотекоя 
Національного фармацевтичного 
університету (НБ НФаУ) та Секціюя 

працівників медичних бібліотек 
Української бібліотечної асоціації, 
був проведений ѐк Інтернет-
конференціѐ на сайті ННМБУ 
(https://library.gov.ua/conference-
2020/). 

На сайті представлено відео-
привітаннѐ директорки НБ ХНМУ 
Ірини Киричок учасникам Інтер-
нет-конференції, цікава презента-
ціѐ ННМБУ до свого 90-річчѐ 
«Національна наукова медична 
бібліотека: з минулого в майбут-
ню» та 29 доповідей від 39 авторів 
з різноманітних медичних бібліо-
тек — ННМБУ, НБ ХНМУ, НБ НФаУ, 
Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, Чернігівської 
обласної наукової медичної біб-
ліотеки, бібліотек медичних вишів 
Харкова, Киюва, Вінниці, Полтави, 
Тернополѐ, Чернівців, Львова, а 
також переміщеного у м. Рубіжне 
Луганського ДМУ. У конференції 
брав участь багаторічний парт-   
нер і друг спільноти медичних                 

бібліотек України лікар 
Krzysztof Królikowski (Польща). 
Учасники конференції мали змогу 
обговорити доповіді, задати пи-
таннѐ чи написати коментар. 

Наукова бібліотека ХНМУ ѐк 
явілѐрка була представлена шіс-
тьма доповідѐми з презентаціѐми 
про  досвід роботи, здобутки, су-
часні вектори діѐльності в акаде-
мічному середовищі, а саме:  

- 100-річний ювілей Наукової 
бібліотеки Харківського націо-
нального медичного універси-
тету: здобутки та перспективи 
(директорка І.В. Киричок); 

- Інформаційно-ресурсний по-
тенціал університетської бібліо-
теки (заст. директорки Т.Б. Пав-
ленко); 

- Взаємодія бібліотеки та ака-
демічної спільноти у процесі фор-
мування інформаційної культури 
студентів (зав. відділом Т.О. Ба-
бак, зав. сектором А.І. Лѐшенко, 
бібліотекар І к. В.В. Войтяк); 
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Наталя Гаєва 

Тема на пасі 

Меджпні бібліймеиж Тилаїнж: дйсвід, младжрії, іннйварії 

https://library.gov.ua/conference-2020/
https://library.gov.ua/conference-2020/
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- Основні напрямки культурно-
просвітницької та виховної діяль-
ності Наукової бібліотеки Харків-
ського національного медичного 
університету (зав. відділом Т.В. Бю-
лѐкова); 

- Системи управління бібліо-
графічною інформацією: можли-
вості для бібліотекарів та науков-
ців (зав. сектором О.В. Куц); 

- Волонтерська діяльність біб-
ліотеки і студентів-медиків як 
складова професіоналізації май-
бутніх лікарів (директорка І.В. Ки-
ричок, зав. відділом О.П. Борисо-
ва, зав. сектором М.В. Заговора). 

В інших доповідѐх також роз-
глѐнуті питаннѐ місцѐ й ролі біб-
ліотек у читанні студентства, орга-
нізації роботи бібліотек під час 
пандемії коронавірусу, професій-
них компетентностей  бібліотеч-
них фахівців, екокультурного век-
тору та комунікаційної діѐльності 
бібліотек, нових тенденцій у зару-
біжній каталогізації, вивченнѐ й 
збереженнѐ книжкових стародру-
ків та наукової друкованої спад-
щини, відтвореннѐ соціальних та 
інформаційних ресурсів тимчасо-
во переміщених бібліотек та ін.  

В межах конференції відбувсѐ 
вебінар «Спектр ресурсів Clarivate 
длѐ медичних спеціальнос-
тей» (спікерка — Ірина Тихонкова, 
к. б. н., фахівець з інформаційно-
аналітичних ресурсів та навчаннѐ 
«Clarivate Analitics»). Впродовж 
вебінару розглѐнуто вже знайому 
платформу Web of Science, але 
в новому інтерфейсі 2021 року. 
Спікерка звернула увагу на нові 
функції платформи, інструменти 
пошуку й аналізу літератури, парт-
нерств, журналів, грантової під-
тримки, зупиниласѐ на способах 
збереженнѐ інформації та рефе-
ренс-менеджері EndNote. Тихон-
кова І. зупиниласѐ на особливос-
тѐх додаткових баз на платформі 
Web of Science, зокрема MedLine, 
ресурсів Clarivate длѐ біомедич-
них досліджень, презентувала 
Metacore та лінійку продуктів    
Cortellis. Цѐ інформаціѐ була ко-

рисноя длѐ бібліотечних фахівців, 
що забезпечуять інформаційний 
супровід дослідницької роботи 
науковців. 

За результатами роботи Інтер-
нет-конференції прийнѐто резо-
ляція і винесено рекомендації, 
серед ѐких проведеннѐ активної 
співпраці з установами, що нада-
ять наукову медичну інформація, 
бібліотечно-інформаційного об-
слуговуваннѐ користувачів у дис-
танційному форматі, підвищеннѐ 
фахових компетенцій через участь 
у вебінарах, практикумах, майстер-
класах тощо, розвиток корпора-
тивних проюктів, здійсненнѐ соціо-
логічних досліджень в бібліотеках 
з метоя вивченнѐ та покращеннѐ 
обслуговуваннѐ користувачів то-
що. 

Усі учасники отримали сертифі-
кати, а доповіді опубліковані 
у збірці матеріалів Інтернет-
конференції, що представлена на 
сайті Наукової бібліотеки ХНМУ з 
посиланнѐм на Репозитарій ХНМУ 
(http://libr.knmu.edu.ua/index.php/
medychni-biblioteky-ukrainy-2020). 

Медичні бібліотеки навіть у не-
визначених умовах, ѐкі виникли 
під час карантинних обмежень 
з приводу пандемії COVID-19,   
змогли організувати віддалену 
роботу своїм працівникам і забез-
печити дистанційне консультуван-

нѐ й обслуговуваннѐ користувачів 
інформаційними ресурсами. Ро-
бота у бібліотеках триваю, готую-
мось до наступної конференції у 
травні 2021 року і сподіваюмось, 
що вона пройде у живому спілку-
ванні колег і партнерів бібліотеч-
ної та книговидавничої справи, 
фахівців медичної галузі! 
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Валерій Володимирович Бойко, 
видатний вчений-хірург народив-
сѐ у 1962 році в селі Коломак Вал-
ківського району Харківської об-
ласті. У 1985 р. закінчив з відзна-
коя Харківський медичний інсти-
тут, присвѐтив свою життѐ обраній 
спеціальності — хірургії.  

З 1990 р. В.В. Бойко почав пра-
цявати на кафедрі госпітальної 
хірургії асистентом, доцентом, 
з 1996 р. — професор кафедри, 
з 1999 р. — директор ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, 
а з 2000 р. й до теперішнього часу 
ще й завідувач кафедри хірургії 
№ 1 Харківського національного 
медичного університету *1+. 

Валерій Володимирович —   
талановитий вчений, блискучий 
хірург, досвідчений педагог та   
науковий керівник. Він ю автором 
багатьох наукових праць: моно-
графій, підручників і посібників, 
навчально-методичних матеріалів 
длѐ студентів і лікарів-хірургів, ба-
гатьох патентів, авторських сві-
доцтв та винаходів. Науково-
практична діѐльність вченого по-
в’ѐзана з різними галузевими на-
прѐмами: серцево-судинна, тора-
кальна та абдомінальна хірургіѐ, 
політравми, гнійно-септичні та не-
відкладні стани. Ім’ѐ Валеріѐ Во-
лодимировича носѐть симптоми, 
ѐкі використовуятьсѐ в діагности-
ці апендициту: «симптом Бойка-
Проніна» — ритмічний струс пе-
редньої черевної стінки хворого в 
точці Бойка-Проніна призводить 

до посиленнѐ болі й напруги м’ѐ-
зів; «симптом Проніна-Бойка» — 
хворого стоѐчи просѐть піднѐтисѐ 
«на носки» і потім різко опустити-
сѐ на п’ѐти. Посиленнѐ боля в 
правій клубовій області свідчить 
про наѐвність гострого апенди-
циту *2+. 

В.В. Бойко — голова Харків-
ського осередку Асоціації хірургів 
України, член президії Асоціації 
хірургів України та президії Харків-
ського наукового медичного това-
риства, член Європейських това-
риств хірургів та хірургії травми і 
інтенсивної терапії. У 2005 р. йому 
присуджено Державну премія 
України в галузі науки і техніки, 
у 2008 р. — званнѐ «Заслужений 
діѐч науки і техніки України». 

За сумлінне служіннѐ державі 
Валерій Володимирович нагород-
жений орденом «За заслуги III сту-
пеня» (2011), «Орденом Свѐтого 
Пантелеймона» у номінації «Нова-
тор охорони здоров'ѐ» (2018). 
Отримав званнѐ «Почесний док-
тор Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна» та 
«Почесний громадѐнин» м. Хар-
кова (2014) та Харківської області 
(2016) *3+. 

Халиів меджпнжз 

Валеліз Вйлйджмжлйвжп Бйзий  

Світлана Кравченко Лариса Скрипченко 

Використані джерела: 
1. Гончаренко Л. Й., Солонець Т. В. Бойко Вале-

рій Володимирович // Вчені Харківського держав-
ного медичного університету 1805-2005 / за ре-
дакціюя академіка А. Я. Циганенка. − Хар-
ків, 2003. − С. 300-301. 

2. Пронин В. А., Бойко В. В. Патологиѐ червеоб-
разного отростка и аппендэктомиѐ. – Харьков, 
2007. – 271 с. 

3. Ромак Р. П. Валерій Володимирович Бойко 
(до 55-річчѐ з днѐ народженнѐ) // Харківська 
хірургічна школа. – 2017. – № 1. – С. 7-10. 

Валерій Володимирович Бойко 
 

В.В. Бойко під час оглѐду паціюнта 
ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ»  
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Добігаю кінцѐ 2020 рік. Ще один 
рік роботи благодійного проюкту 
Наукової бібліотеки ХНМУ «Світ у 
дитѐчих долоньках». Цей рік видав-
сѐ досить нелегким длѐ проюкту, 
бо в його роботу внесла коректи-
ви пандеміѐ COVID-19. Та незва-
жаячи на всі перипетії, наші волон-
тери протѐгом року все ж таки ма-
ли змогу дарувати радість дітѐм. 

Співробітники бібліотеки разом 
зі студентами Харківського націо-
нального медичного університету 
(Віталіѐ Шевеляк та Олег Дирек-
торенко) та Національного фарма-
цевтичного університету (Яна Лев-
ченко та Ліліѐ Медведюва) у І квар-
талі 2020 року, ще до введеннѐ 
карантинних обмежень, кілька 
разів відвідали маленьких паціюн-
тів онкологічного відділеннѐ 
ХОДКЛ №1. Спільно зі студента-
ми, волонтери НБ ХНМУ проду-
мували заданнѐ та виконували їх 
разом з дітками й батьками.  

Починаячи з середини берез-
нѐ, коли вступили в дія суворі ка-
рантині обмеженнѐ і не було мож-
ливості попрацявати з дітьми, во-
лонтери не зупинили своюї діѐль-
ності та знаходили способи дару-

вати їм тепло та радість. Разом з 
постійними партнерами проюкту 
Оленоя Володимирівноя Мар-
ковськоя та Антоном Сергійови-
чем Шапкіним, викладачами 
ХНМУ, наші співробітники готува-
ли та передавали подарункові па-
кунки з наборами длѐ творчості.  

Нашими волонтерами декілька 
разів збиралисѐ «Коробки хороб-
рості» та передавалисѐ діткам. От 
і на день Свѐтого Миколаѐ спільно 
з Сектором громадського вихо-
ваннѐ та волонтерства Студент-
ської ради ХНМУ на чолі з Катери-
ноя Тополяк співробітники Нау-
кової бібліотеки наповнили ко-
робки подарунками длѐ малень-
ких паціюнтів онкологічного відді-
леннѐ Обласної дитѐчої клінічної 
лікарні № 1, Міської дитѐчої лікар-
ні № 16 та вихованців Обласного  
будинку дитини № 3 м. Харкова. 

Незважаячи на складну ситуа-
ція, проюкт продовжую своя робо-
ту — разом з нашими партнерами 
ми забезпечуюмо діточок позитив-
ними емоціѐми і намагаюмосѐ на-
дати їм можливість зануритисѐ в 
атмосферу творчості та неймовір-
них фантазій.  

Маюмо велику надія на те, що 
пандеміѐ COVID-19 у найближчо-
му майбутньому відступить       
зовсім, і ми знову зустрінемосѐ з 
дітьми та їх батьками длѐ втіленнѐ 
нових творчих ідей та задумів,  
поділимосѐ чудовим настроюм та 
цікавими історіѐми! 
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Благйдізнісмп 

Т лйбймі з дімпмж келесийд не існнє! 
Я цього хочу. 

Значить, це буде  
Г. Форд 

 

Оксана Борисова 

Благйдізнісмп 
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Лімеламнлна нйма 

Ольга Озеркина 

Селжн инжг Джйан Рйнлжнг й Галлж Пйммеле 
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Кто в современном мире не зна-
ком с худеньким очкастым мальчи-
ком с не по-детски проница-
тельным взглѐдом и внешностья 
заучившегосѐ ботаника? Этот чудак 
умудрилсѐ дожить до одиннадцати 
лет, не подозреваѐ, что ѐвлѐетсѐ 
потомственным волшебником и 
заклѐтым врагом могущественного 
темного мага Волан-де-Морта. 
С ним мальчик будет неустанно 
сражатьсѐ из книги в книгу, а покон-
чить со злодеем ему удастсѐ лишь 
на страницах завершаящей книги 
серии, романа «Дары смерти». Вер-
ные спутники Гарри, Рон Уизли и 
Гермиона Грейнджер, могли бы со-
ставить длинный список положи-
тельных качеств своего товарища: 
сила воли, доброта, способность к 
самопожертвования, отвага, реши-
тельность и другие достоинства. Но 
есть у Гарри и недостаток: уж очень 
он лябит все свои проблемы ре-
шать самостоѐтельно, лишаѐ своих 
друзей удовольствиѐ прийти на по-
мощь. Хотѐ, длѐ яного англичанина 
это совсем не порок, а неотъемле-
маѐ национальнаѐ черта, пляс не-
обходимость, ведь только в этом 
случае его волшебный дар сможет 
раскрытьсѐ в полнуя силу. 

Как и полагаетсѐ настоѐщему 
чародея, Гарри Поттер поѐвилсѐ на 
свет не извилистыми путѐми писа-
тельских раздумий, а самым вол-
шебным образом возник из ниотку-
да в голове своей создательницы, 
английской писательницы Джоан 
Роулинг, когда она неслась на      
поезде из Манчестера в Лондон. 
«Я просто сидела и думала, в то 
времѐ как все детали пузырились в 

моём мозгу, и этот тощий черново-
лосый мальчик в очках, который не 
знал, что он волшебник, становилсѐ 
длѐ менѐ всё более и более реаль-
ным. Может быть, если бы ѐ замед-
лила ход мыслей, чтобы зафиксиро-
вать их на бумаге, то подавила бы 
некоторые из них... Я начала писать 
«Философский камень» в тот же 
вечер, хотѐ те первые несколько 
страниц не имеят ничего общего 
с законченной книгой». 

Там же, в поезде, у Джоан поѐ-
вилсѐ и замысел «Философского 
камнѐ» первого романа серии. На 
его страницах Гарри осваивает ма-
гическуя профессия в Гриффиндо-
ре, специализированном учебном 
заведении длѐ волшебников. Книга, 
на который ушло пѐть лет упорного 
писательского труда и два года   
мытарств в поисках издательства, 
согласного напечатать «малопри-
быльное» детское чтиво, вышла 
в свет в 1997 году. Первые книги о 
Гарри Поттере издавались под име-
нем Дж. К. Роулинг: чтобы не поте-
рѐть мальчишескуя аудитория пи-
сательница пошла на маркетинго-
вуя хитрость и заменила свое на-
стоѐщее имѐ на загадочные иници-
алы, оставлѐвшие место длѐ вооб-
ражениѐ относительно гендерной 
принадлежности автора. Она легко 
пошла на этот шаг, ведь с малых лет 
близкие и друзьѐ называли буду-
щуя сказочницу не иначе как Джо. 
По признания самой Джоан Роу-
линг, писать она начала с шестилет-
него возраста, но прежде, чем стать 
авторитетом в мире детской лите-
ратуры, писательнице пришлось 
долго пробивать себе дорогу к ее 

вершинам. Вначале была учеба в 
Экстерском университете, диплом 
бакалавра в области французской 
и классической филологии по его 
окончании. Далее по списку: работа 
секретарем международной об-
щественной организации, препода-
вание английского в Португалии, 
опрометчивый брак и развод,      
депрессиѐ, нищенскаѐ жизнь на 
социальное пособие с маленьким 
ребенком на руках. И попутно со 
всем этим — работа над написани-
ем первой книги о приклячениѐх 
Гарри. Роман был опубликован   
лондонским издательством 
«Bloomsbury» в 1997 году тиражом 
в 1000 экземплѐров, половина кото-
рого была роздана библиотекам. 
А дальше начались настоѐщие чуде-
са… В том же году роман 
«Философский камень» был удосто-
ен трех престижных наград в облас-
ти литературы. Два последуящих 
романа из серии тоже не остались 
без высокой оценки, а после было 
издано еще пѐть. Невероѐтнаѐ рас-
купаемость в мире книг о Гарри 
Поттере сделала Джоан одной из 
богатейших женщин Великобрита-
нии, в 2007 году, согласно оценке 
американского журнала «Forbes», 
ее персона занимала 48-я позиция 
среди самых знаменитых лядей 
мира. Это же издание в 2019 году 
поместило автора книг о Гарри Пот-
тере в первый рѐд наиболее высо-
кооплачиваемых писателей.  

Вот такое чудо сотворила вол-
шебнаѐ палочка Гарри в судьбе 
«самой большой неудачницы», как 
в начале своей писательской карье-
ры называла себѐ Джоан Роулинг. 
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Эиланжзаржж селжж инжг Джйан Рйнлжнг 

й Галлж Пйммеле 
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С 2001 года в Голливуде одна за 
другой выходѐт восемь киноисто-
рий о приклячениѐх Гарри Поттера 
совместного производства США и 
Великобритании. Над двумѐ первы-
ми трудилсѐ американский режис-
сер Крис Коламбус, подаривший 
миру рождественскуя комедия с 
продолжением «Один дома». Руко-
водством кинопроекта было зара-
нее оговорено, что в кастинге на 
главные роли должны участвовать 
только британские актеры, поэтому 
окончательный выбор пал на яных 
англичан — уже не новичка в кино 
Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер) 
и никогда прежде не снимавшихсѐ 
Руперта Гринта (Рон Уизли) и Эмму 
Уотсон (Гермиона Грейнджер). 
Остальные исполнители за не-
большим исклячением также      
были гражданами Великобритании. 
В дальнейшем состав фильма мало 
изменилсѐ, дети взрослели и мужа-
ли, переходѐ из серии в серия ска-
зочной киноэпопеи. В фильме при-
нѐли участие и животные, но у них, 
в отличие от лядей, было гораздо 
больше дублеров: 4 белых совы 
Гарри, столько же котов-Живо-
глотов, девѐть мастифов волшеб-
ника Хагрида и десѐть крыс Рона 
Уизли. 

Съемки поттерианы, растѐнув-
шиесѐ на период порѐдка десѐти 
лет, тоже проходили преимущест-
венно в Англии. Естественными де-
корациѐми в фильме стали не толь-
ко типично-английские природные 
ландшафты, а и характерные соору-
жениѐ, подлинные интерьеры собо-
ров, библиотек. Частенько в филь-
мах о Гарри Поттере героев окружа-
ят многочисленные зеркальные 
поверхности. Художники картины 
прибегли к разнообразным трякам, 
призванным создать впечатление 
зыбкой жути, двойственности окру-
жаящего мира. А длѐ лучшего по-
гружениѐ в фантастическуя атмо-
сферу происходѐщего они приме-
нили компьятернуя графику, во 
времѐ съемок первых серий филь-

ма еще не получившуя такое рас-
пространение, как сегоднѐ. Зато 
в фильме «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (2004) цифровые техно-
логии уже были задействованы 
в полной мере. Здесь мы встреча-
емсѐ с множеством фантастических 
персонажей, не подвластных мате-
риальному воплощения благодарѐ 
своей сярреалистичности: оборот-
нѐми, дементорами и другими оби-
тателѐми виртуальной реальности.  

Прикляченческаѐ кинокартина 
с элементами фэнтези «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» стало треть-
ей экранизацией историй о Гарри 
Поттере и его подвигах. Создатель 
фильма, оскароносный мексикан-
ский кинорежиссер Альфонсо Куа-
рон, сменил Криса Коламбуса, отка-
завшегосѐ участвовать дальше в 
невероѐтно изматываящих съем-
ках. Куарону никогда до этого не 
приходилось сталкиватьсѐ с творче-
ством Джоан Роулинг и, тем не ме-
нее, он, не задумываѐсь, приступил 
к съемкам, получив одобрение   
самой писательницы, знакомой 
с предыдущими работами режис-
сера. 

Длѐ созданиѐ музыки к кино-
фильму «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» был приглашен успешный 
американский композитор и дири-
жер Джон Уильѐмс, автор музы-
кального сопровождениѐ к таким 
культовым картинам, как «Один 
дома», «Парк ярского периода», 
«Инопланетѐнин», «Список Шинд-
лера», «Звездные войны» и многие 
другие. По воле композитора в ки-
нокомедии «Один дома» (1990) 
фоном прозвучала лябимаѐ всеми 
американцами композициѐ «Carol 
of the Bells» («Рождественский гимн 
колокольчиков»). Через двадцать с 
лишним лет мелодиѐ была настоль-
ко по-новому осмыслена компози-
тором, что стала почти неузнавае-
мой: в некоторых композициѐх 
фильма «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» она лишь неуловимо уга-
дываетсѐ. В обеих кинолентах от 

нее веет предвкушением волшеб-
ства, но лябой житель Украины ска-
жет, что эта сказочнаѐ мелодиѐ ор-
ганичней всего звучит в исполнении 
украинских народных коллективов. 
И все же, как приѐтно, что наш 
«Щедрик» так полябилсѐ жителѐм 
Земли, став одним из самых узнава-
емых символов Нового года.  
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Тилажнсиан йблндйван кеснн «Щедлжи» 

в аланжжлйвие Нжийлан Лейнмйвжпа 
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Николай Дмитриевич Леонто-
вич (1877–1921), основоположник 
украинской академической хоро-
вой музыки, свои первые музы-
кальные навыки получил от отца, 
свѐщенника села Шершни Вин-
ницкого уезда. Благодарѐ ему  
мальчик освоил скрипку, гитару 
и виолончель, а также впервые 
соприкоснулсѐ с хоровым испол-
нением: в прошлом отец руково-
дил хором семинаристов. В нача-
ле жизненного пути Николая, сы-
ну малоимущего свѐщенника, 
пришлось идти учитьсѐ по стопам 
родителѐ в духовное училище, 
а позже — и в духовнуя семина-
рия, которые предоставлѐли воз-
можность учитьсѐ бесплатно. Там 
яноша получил бесценные длѐ 
себѐ в дальнейшем навыки игры 
на струнных, клавишных и духо-
вых инструментах, хоровому пе-
ния, азам композиторского мас-
терства. По окончании семинарии 
Леонтовичу опѐть пришлось попо-
лнѐть свои музыкальные позна-
ниѐ, вначале самостоѐтельно, ра-
ботаѐ сельским учителем, а пос-
ле — в петербургской Придвор-
ной певческой капелле. Еще учи-
тельствуѐ, молодой музыкант 
проѐвлѐет себѐ как организатор 
самодеѐтельного симфоническо-
го коллектива, а с 1909 года начи-
нает активно создавать аранжи-
ровки произведений украинского 
песенного фольклора. В это времѐ 
композитором создаятсѐ хоро-
вые аранжировки таких жемчу-
жин, как «Піять півні», «Мала ма-
ти одну дочку», «Дударик», «Ой, 
зійшла зорѐ», не прекращаетсѐ 
работа над «Щедриком». Его не-
затейливаѐ мелодиѐ своими кор-
нѐми уходит в дохристианское 
прошлое, и, по предположения 
ученых, насчитывает не менее 
двенадцати тысѐч лет, попевки 
подобные этой существовали уже 
в эпоху мезолита. Текст произве-

дениѐ четко указывает на ѐзыче-
ский новый год у славѐн, начинав-
шийсѐ в начале весны прилетом 
первых ласточек. Скорее всего, 
этот вариант щедривки родом с 
Подольѐ, родины Леонтовича, и 
он был хорошо знаком компози-
тору с самого его детства. 

Аранжировку «Щедрика» 
Леонтович писал с 1901 года до 
конца своих дней, неутомимо со-
вершенствуѐ хоровой текст до 
привычного всем звучаниѐ. В нем 
композитор объединил приемы 
народного многоголосьѐ и клас-
сической полифонии, благодарѐ 
филигранной проработке партий, 
каждый голос в произведении 
выполнѐет самостоѐтельнуя 
роль, тонко передаваѐ малейшие 
изменениѐ настроениѐ в произве-
дении. Постоѐнно повторѐящий-
сѐ ритмический рисунок щедрив-
ки представлѐет собой зеркаль-
ное отражение двух неравных до-
лей и таким образом создает чет-
куя логическуя конструкция. 

О «Щедрике» планета узнала 
благодарѐ мировому турне     
в 1919–1924 гг. хора Александра 
Кошица, известного украинского 
хорового дирижера, композитора 
и фольклориста. Первое амери-
канское исполнение щедривки 
этим коллективом состоѐлось в 
1922 году на сцене Карнеги-
Холла, а в 1936 году Петром Виль-
говским, американцем украин-
ского происхождениѐ, был напи-
сан английский текст произведе-
ниѐ. У него мелодиѐ вызвала ас-
социации с колокольным пере-
звоном, поэтому-то американскаѐ 
версиѐ и получила название 
«Carol of the Bells». В США и дру-
гих странах мира с этого момента 
ее стали исполнѐть как рож-
дественскуя колѐдку, исказив ее 
первоначальный посыл к весне и 
возрождаящейсѐ природе. И вот 
уже при звуках «Щедрика» вооб-

ражение рисует невесомые силу-
эты неспешно спускаящихсѐ с 
неба снежинок, а в душе рожда-
етсѐ смутное ощущение прибли-
жаящегосѐ рождества. 

С тех пор у «Щедрика» поѐви-
лось множество версий: англий-
скаѐ, французскаѐ, немецкаѐ, ис-
панскаѐ, португальскаѐ, польскаѐ, 
русскаѐ, арабскаѐ, ѐпонскаѐ…   
Отличаятсѐ не только тексты, но 
и музыкальные аранжировки, 
в каждой из них отражаетсѐ  
национальный характер исполни-
телей. 

Использованная литература: 
1. Гарри Поттер : *Электронный ресурс+. – Ре-

жим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/
Гарри_Поттер 

2. Гарри Поттер (сериѐ фильмов) : 
*Электронный ресурс+. – Режим доступа : https://
ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер_
(сериѐ_фильмов)  

3. 10 необычных фактов о съемках «Гарри Пот-
тера» : *Электронный ресурс+. – Режим доступа : 
https://www.ivi.ru/titr/motor/Harry-Potter-Movies 

4. Джоан Роулинг : *Электронный ресурс+. – 
Режим доступа : https://harrypotter.fandom.com/
ru/wiki/Джоан_Роулинг 

5. Как это снѐто: «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» : *Электронный ресурс+. – Режим доступа : 
https://tvkinoradio.ru/article/article15552-kak-eto-
snyato-garri-potter-i-uznik-azkabana 

6. 15 кадров со съёмок «Гарри Поттера», после 
которых фильмы длѐ вас никогда не будут преж-
ними : *Электронный ресурс+. – Режим доступа : 
https://book24.ru/blog/2339609/ 

7. 7 моментов из жизни Джоан Роулинг, благо-
дарѐ которым поѐвилсѐ «Гарри Поттер» : 
*Электронный ресурс+. – Режим доступа : https://
www.ivi.ru/titr/motor/rowling 

8. Смирнова У. 10 мест, где снимали «Гарри 
Поттера» : *Электронный ресурс+ / У. Смирнова. – 
Режим доступа : https://realty.rbc.ru/
news/5eac74e59a79477ceeccfe95 
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Слушать «Щедрик» в исполнении 
Национального заслуженного академи-
ческого народного хора им. Г. Верёвки: 

Слушать «Щедрик» в исполнении 
международных коллективов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер_(серия_фильмов)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер_(серия_фильмов)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Поттер_(серия_фильмов)
https://www.ivi.ru/titr/motor/Harry-Potter-Movies
https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Джоан_Роулинг
https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Джоан_Роулинг
https://tvkinoradio.ru/article/article15552-kak-eto-snyato-garri-potter-i-uznik-azkabana
https://tvkinoradio.ru/article/article15552-kak-eto-snyato-garri-potter-i-uznik-azkabana
https://book24.ru/blog/2339609/
https://www.ivi.ru/titr/motor/rowling
https://www.ivi.ru/titr/motor/rowling
https://realty.rbc.ru/news/5eac74e59a79477ceeccfe95
https://realty.rbc.ru/news/5eac74e59a79477ceeccfe95
https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M
https://muzofond.fm/search/український%20народний%20хор%20ім%20григорія%20верьовки
https://muzofond.fm/search/український%20народний%20хор%20ім%20григорія%20верьовки
https://muzofond.fm/search/український%20народний%20хор%20ім%20григорія%20верьовки
https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M
https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M
https://muzofond.fm/search/український народний хор ім григорія верьовки


Ставший родным город… мой Харьков, всегда такой ѐркий и непредсказуемый. Как лябля при лябой 
возможности бродить твоими тихими улочками, бурными проспектами и площадѐми, слушать тишину    
твоих парков и скверов. Постоѐнно вглѐдываѐсь, удивлѐѐсь и открываѐ длѐ себѐ что-то новое. Твой образ 
снимками запечатлелсѐ в моем сердце. 

С радостья делясь со всеми этими счастливыми мгновениѐми встречи с Тобой! 
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Османйвжсп мгнйвенже... 

Фймйкйглнд 

Ирина Камлык 
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COVID-19 І СОЦІУМ: ЯК ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ЗМІНИЛА НАШЕ ЖИТТЯ 

8 грудня 2020 року відбувсѐ 
круглий стіл в онлайн-форматі 
«COVID-19 і соціум: як пандемія 
коронавірусу змінила наше жит-
тѐ», організований Науковоя біб-
ліотекоя (модераторка — І. Кири-
чок, директорка бібліотеки) і сек-
тором медіа-простору ГО «Сту-
дентське самоврѐдуваннѐ ХНМУ» 
(модераторка — студентка В. Шим-
ко). До заходу приюдналисѐ понад 
80 представників студентства, ви-
кладачів і співробітників Наукової 
бібліотеки! 

Заходи безпеки, котрі ми вжи-
ваюмо під час пандемії, спричинѐ-
ять нові особливості повсѐкден-
нѐ. Наскільки унікальним длѐ всіх 
нас стане такий досвід? Про це та 
багато іншого йшлосѐ на зустрічі.  

Проф. К.В. Юрко, зав. кафедри 
інфекційних хвороб ХНМУ, акцен-
тувала увагу учасників на викли-
ках щодо COVID-19, ситуації 
в країні, важливості дотриманнѐ 
запобіжних заходів, висловила 
власну думку щодо прогнозів у 
боротьбі з коронавірусноя інфек-
ціюя і побажала усім берегти свою 
здоров’ѐ.  

Спікери А. Баскакова, Г. Войло-
кова, О. Щиракова, А. Лакус, 
Є. Скиданенко поділилисѐ цікави-
ми результатами своїх дослід-

жень, що проводилисѐ серед сту-
дентів — порівнѐннѐ очного та 
дистанційного навчаннѐ, ѐк впли-
нула пандеміѐ на взаюмини з дру-
зѐми та родиноя, ѐк карантин 
впливаю на наше фізичне та емо-
ційне здоров'ѐ.  

Зав. сектором Наукової бібліо-
теки М.В. Заговора поділиласѐ ін-
формаціюя щодо запобіжних за-
ходів у великих містах, ѐкі запро-
ваджені сьогодні у різних країнах 
світу. 

Психолог А. М. Горецька, керів-
ницѐ психологічної служби ХНМУ, 
поділиласѐ своюя думкоя про 
емоційний стан лядей під час  
пандемії, ѐк себе вести в цей     
період і пропонувала за необхід-
ності звертатисѐ до психологічної 
служби за будь-ѐких питань.  

Проф. К.І. Карпенко, зав. ка-
федри філософії ХНМУ, звернула 
увагу на трансформація соціаль-

ного під час пандемії — щo рaнiшe 
булo дивним, нeзрoзумiлим, стaю 
нашим сьогоденнѐм. Вiддaлeнa 
рoбoтa, нaвчaннѐ, спiлкувaннѐ 
з викoристаннѐм oнлaйн-
платформ — усe цe ю нашими      
реаліѐми і зміняю межі соціально-
го й особистого простору.  

Учасники дійшли згоди, що  
важливо під час пандемії нe 
пiддaвaтись пaнiцi, не втрачати 
самовладаннѐ, навчитисѐ плану-
вати свій день раціонально, 
знaйoмитисѐ з нoвими технологіѐ-
ми викoнaннѐ різноманітних 
зaвдaнь, брати iнфoрмaцiя з на-
дійних джeрeл тощо. 

Відбувсѐ цікавий, насичений і 
корисний обмін думками за тема-
тикоя заходу. Онлайн-формат даю 
можливість багатьом приюднатисѐ 
до обговореннѐ нагальних питань. 
Ми й надалі продовжуватимемо 
практику таких онлайн-заходів! 
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Хлйніиа кйдіз 
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МАЙСТЕР-КЛАС З НАПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІКІПЕДІЇ 

25 листопада і 9 грудня пройш-

ли майстер-класи з основ редагу-
ваннѐ Вікіпедії від кураторів та 
авторів Української Вікіпедії      
Сергіѐ Петрова (співробітника біб-
ліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнецѐ) та 
В’ѐчеслава Мамона. 

Співробітники відділу інформа-
ційних технологій та комп’ятер-
ного забезпеченнѐ Наукової біб-
ліотеки Катерина Кустова, Ірина 

Вікторівна Камлик, Оксана Вікто-
рівна Пугачова, ѐкі займаятьсѐ 
популѐрізаціюя відомих діѐчів, 
вихованців Харківської медичної 
школи і розміщеннѐм відомостей 
про них на сторінках Української 
Вікіпедії, розібралисѐ з основни-
ми правилами розташуваннѐ ін-
формації і отримали навички ре-

дагуваннѐ популѐрної онлайн-
енциклопедії. Робота триваю. 
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(відповідальний редактор) 

(головний редактор) 

ЗАПРОШУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ВИСТАВКАМИ: 
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