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Про долю, бібліотеки та сучасні технології… 
(до 60-річчя від дня народження Тетяни Борисівни Павленко) 

Бiблiотерапевт 2021 № 3(78) 

Немає такої професії, яку люди-
на не змогла б освоїти. Навіть як-
що вимоги до професійної квалі-
фікації схильні до постійних змін. 
Такою є і професія бібліотекаря, 
яка сьогодні, окрім основної, по-
єднує багато інших ролей, в тому 
числі педагога, вихователя, куль-
туролога, психолога та ін. А ще — 
ІТ-спеціаліста. Адже вміння пра-
цювати й навчати інших роботі 
з інформаційно-комунікаційними 
технологіями, цифровими ресур-
сами, навігації в глобальній мере-
жі — обов’язкові компетентності 
сучасного бібліотекаря. Яскравим 
представником сучасної транс-
формації спеціаліста у бібліотеч-
ній професії є Тетяна Борисівна 
Павленко — заступниця директор-
ки Наукової бібліотеки з інформа-
ційних технологій Харківського 
національного медичного універ-
ситету (НБ ХНМУ). 

Т.Б. Павленко прийшла до Нау-
кової бібліотеки нашого універси-
тету у 2005 році, спочатку — біб-
ліотекарем 1 категорії, пізніше 
провідним бібліографом в інфор-
маційно-бібліографічному відділі, 
далі стала завідувачкою відділу 
інформаційних технологій та ком-
п’ютерного забезпечення, з верес-
ня 2010 року і по цей час — засту-
пниця директорки з інформацій-
них технологій.   

Тетяна Борисівна бере безпосе-
редню участь у визначенні основ-
них напрямів інформатизації та 

цифровізації нашої бібліотеки, за-
безпеченні автоматизації бібліо-
течних процесів на сучасному рів-
ні, організації впровадження та 
використання новітніх технологій 
з метою інформаційного забезпе-
чення освітньої та наукової діяль-
ності університету на засадах від-
критості, оперативності, комфорт-
ності. Вона має творчий підхід до 
вирішення проблем, здатна до 
інформаційно-аналітичної діяль-
ності та науково-дослідної роботи. 
Бере активну участь у роботі нау-
ково-практичних заходів, готуючи 
публікації та доповіді (понад 40 
друкованих праць).  

Високий професіоналізм Пав-
ленко Т.Б. став підґрунтям для пе-
ремог у різних професійних кон-
курсах: «Бібліотекар року» Харків-
ського зонального методичного 
об’єднання бібліотек ЗВО ІІІ-ІV рів-
нів акредитації у різних номіна-
ціях: за кращу публікацію (2010, 
2017, 2018), за розробку та впро-
вадження заходів з підвищення 
інформаційної культури користу-
вачів (2012), зокрема Бібліотекар 
року — за особистий внесок у біб-
ліотечну справу (2013), за модерацію 
інтернет-конференції «Бібліотеки і 
суспільство: рух у часі та просто-
рі» (2018); у літературному кон-
курсі серед працівників медичних 
бібліотек «БІБЛІОТЕКА(Р) — ЦЕ 
ЗВУЧИТЬ ГОРДО» отримала Дип-
лом переможця в номінації 
«Прозові твори» за есе 

«Змінюватись, але не зраджува-
ти» (2015). Вагомий внесок у роз-
виток галузі охорони здоров’я, 
сумлінна плідна праця були від-
значені Почесними грамотами 
ХНМУ (2011, 2015, 2020, 2021). У 
2020 році вона отримала Почесну 
відзнаку УБА «За відданість біблі-
отечній справі».  

І сьогодні Тетяна Борисівна 
продовжує активний творчий по-
шук, користується повагою універ-
ситетської спільноти і бібліотеч-
них фахівців не тільки Харківсько-
го зонального об’єднання бібліо-
тек ЗВО ІІІ-IV рівня акредитації, 
а й  інших бібліотек України. 

24 березня 2021 року Тетяна 
Борисівна Павленко відзначила 
свій ювілей, і нам було цікаво по-
спілкуватися з нею...  

Оксана Русанова 

Інтерв’ю брали: 

Ірина Киричок  

Відданість бібліотечній  
справі 

Тетяна Борисівна Павленко 
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— Тетяно Борисівно, чому Ви  
вирішили стати саме бібліо-
текарем? 

— Так сталося, що в мене ніко-
ли не було вагань чи складних шу-
кань у виборі майбутньої профе-
сії. Все склалося само собою, але 
розумію, що це не випадковість. 
Це — покликання!  

В дитинстві я найчастіше уявля-
ла себе вчителькою, лікарем або 
бібліотекаркою — мої ляльки та 
м’які іграшки навперемін були 
школярами, пацієнтами та читача-
ми. Я «приміряла» цікаві для себе 
ролі з певною атрибутикою і від-
повідною поведінкою, як це дій-
сно бачила у своєму маленькому 
житті.  

Але книга перемогла! Любов’ю 
до читання я завдячую мамі. До 
того ж, кожного дня, йдучи до 
школи і назад, я проходила повз 

дитячої бібліотеки, яка приверну-
ла мою увагу і одразу стала найці-
кавішим місцем. Світ книжок за-
хопив мене назавжди. Вдома я 
організувала справжню міні біблі-
отеку із своїх дитячих книжок — 
наклеїла на них кишеньки, пона-
писувала на титульних аркушах 
довгі інвентарні номери, вигото-
вила майже справжні книжкові та 
читацькі формуляри… 

Минуло багато років, але 
я жодного разу не пошкодувала, 
що стала бібліотекаркою. Додам, 
що обрана професія поєднала всі 
мої дитячі інтереси — я працюю 
в бібліотеці медичного вишу і моя 
діяльність багато в чому поєднує 
функції педагога. 

 
— Ваші студентські роки про-

ходили в ХДАК. А що і кого більш 
за все згадуєте за роки навчання? 

— Я закінчила відділення тех-
нічної літератури бібліотечного фа-
культету Харківського державного 
інституту культури (зараз ХДАК) 
у 1982 році. Треба сказати, що 
ХДАК — це кузня бібліотечних  
кадрів, перший заклад вищої осві-
ти такого типу в Україні, який      
до речі, нещодавно відсвяткував 
своє 90-річчя. 

Згадую велику студентську ро-
дину — на нашому курсі було 11 
груп, розділених на два потоки, 
в кожній групі в середньому до 30 
людей, а в нашій сьомій — аж 34! 
Студентське життя було досить 
цікавим і насиченим. Минуло 
майже 40 років, дехто з нас зали-
шив бібліотечну справу і працює 
в інших сферах. Але більшість 
продовжує йти обраним шляхом.  

Знаю, що серед моїх колишніх 
однокурсників чимало справжніх 
фахівців та керівників різного рів-
ня — Тетяна Колесникова, Василь 
Вітенко, Наталя Грабар, Олена Са-
дова (Іванова), Тетяна Караман 
(Маякова) та інші. З деякими під-
тримую професійні зв’язки — нам 
є, що згадати та обговорити і під 
час різноманітних науково-прак-
тичних заходів, і в приватному 
спілкуванні.  

Із вдячністю згадую наших ви-
кладачів, серед яких чимало до-
свідчених фахівців і справжніх пе-
дагогів — Євген Петрович Тамм, 
Віра Андріївна Мільман, Наталія 
Феоктистівна Колосова, Неллі Се-
менівна Русавська, Сталіна Іванів-
на Волкова, Людмила Петрівна 
Фоменко, Валерія Костянтинівна 
Удалова та інші. Вони не тільки 
надавали нам знання, а й відкри-
вали світ професії, сприяли нашо-
му професійному становленню.  

 
— Пам’ятаєте свій перший ро-

бочий день? 
— Так, перший робочий день 

пам’ятаю дуже добре, до дріб-
ниць, бо він виявився зовсім не 
таким, як я уявляла. Зараз згадую 
про це з посмішкою, а тоді ледь 
не плакала.  Сьома група бібліотечного факультету, 1982 р.  
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За державним розподілом ме-
не, як молодого фахівця, напра-
вили до бібліотеки Харківського 
автомобільно-дорожнього інсти-
туту (зараз ХНАДУ) і я повинна бу-
ла стати до роботи 1 серпня, але 
то була неділя. Отже 2 серпня  
1982 року я мала вперше пересту-
пити поріг бібліотеки не як читач, 
а як співробітник. День видався 
похмурий, прохолодний, дощо-
вий, але мій піднесений настрій 
це не зіпсувало. Більш того, в біб-
ліотеці мене зустріли дуже радо 
і згодом я зрозуміла чому саме. 
Виявилося, шукали «добро-
вольців» для відрядження на 
польові роботи, що було досить 
поширеною практикою в ті роки. 
Тож я прийшла дуже вчасно і моя 
кандидатура, звичайно, стала най-
більш підходящою. Тому з нас-
тупного дня я провела майже два 
тижні в складі загальноінститутсь-
кої бригади на колгоспному токо-
вищі за провіюванням зерна — 
ось так розпочалася моя бібліо-
течна кар’єра. Але саме в бібліо-
теці ХАДІ я долучилася до своєї 
улюбленої справи — довідково-
бібліографічної роботи і пізніше 
очолила відділ.  

 
— Як доля привела Вас до   

Наукової бібліотеки ХНМУ? Чим, 
на Вашу думку, вона відрізня-
ється від інших бібліотек?  

— Це теж досить цікава історія. 
Була осінь 2005 року. Сталося так, 
що я шукала роботу і перебувала 
на обліку в центрі зайнятості. Ме-
не, перш за все, цікавили бібліо-
теки вишів і я склала приблизний 
перелік ймовірних закладів, вела 
перемовини, деякі відвідувала. 
Медичний університет теж був 
у моєму списку, але я чомусь його 
оминала.  

Якось мене направили до біб-
ліотеки одного з навчальних     
закладів, куди я й завітала. Але 
директорки у той час не було на 
місці, хоча попередньо я телефо-
нувала. Наша зустріч відкладалася 
ще кілька разів. І нарешті, коли 

вона все ж таки відбулася, керів-
ниця сказала, що в них, на жаль, 
вільних вакансій немає. Побачив-
ши моє засмучення, вона додала, 
що бібліотеці медичного універ-
ситету, здається, фахівці потрібні. 
Згодом, вже за інших обставин, 
мені знову нагадали про бібліо-
теку медуніверситету. 

Нарешті я наважилася зателе-
фонувати директору Ізабеллі Ша-
кирівні Івановій, ми домовились 
про співбесіду. А вже через кілька 
днів я стала до роботи. З того дня 
минуло понад 15 років і я усві-
домлюю, що мій попередній дос-
від був підготовкою саме для ро-
боти в НБ ХНМУ і став добрим під-

ґрунтям моєї сьогоднішньої діяль-
ності.  

Безумовно, кожна бібліотека 
особлива, має свої відзнаки і до-
сягнення. Але наша бібліотека ви-
няткова — своєю історією, праг-
ненням до розвитку, слідуванням 
місії. Є також і дещо особисте. 
Мені, як і кожному справжньому 
фахівцю будь-якої сфери, дуже 
важливо відбутися на професійній 
ниві — відчувати власну затребу-
ваність, мати можливість розвива-
тися і реалізовувати свій потенці-
ал. Головне — опинитися в потріб-
ному місці в потрібний час.  Гадаю, 
мені з цим пощастило 
і сподіваюсь — навзаєм! У нас  

Колектив бібліотеки 
Харківського автомобільно-дорожнього інституту, 1988 р. 

Викладачі бібліотечного факультету 
Харківського державного інституту культури, 70-ті роки 20 ст. 
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чимало спільного — успішних 
проєктів, добрих справ, незабут-
ніх зустрічей, яскравих вражень…  

Я щиро вдячна нашій команді 
однодумців-керівників, яку згур-
тувала шановна Ізабелла Шаки-
рівна Іванова. Колеги, Ірина Кири-
чок, Оксана Нєговєлова, Оксана 
Красюкова, Наталя Гаєва, Світлана 
Кравченко — дякую за ваш досвід, 
креативність, співпрацю, підтрим-
ку. Багато хто вважає, що в май-
бутньому бібліотека не має пер-
спектив — це точно не про нас!  

 
— Сьогодні Ви — висококвалі-

фікований фахівець з інформа-
ційних технологій в бібліотечній 
справі. Як відбувалося Ваше ста-
новлення як професіонала і що 
сьогодні допомагає підтримува-
ти високий професійний рівень? 

— Я належу до того покоління 
фахівців, хто починав з бібліотеч-
ного почерку, а електрична друка-
рська машинка була вершиною 
мрій. І ось незабаром виповнить-
ся рівно 30 років з того дня, коли 
я  вперше взяла до рук мишку 
й подивилася в монітор. Було ці-
каво і незвично, не все виходило 
з першого разу. Але переваги но-
вого робочого інструменту 
я оцінила швидко, втім можливо-
сті були далеко не ті, що зараз, та 
й бажаючих опановувати його бу-
ло обмаль. 

За цей час мала можливість    
не тільки спостерігати розвиток 
бібліотечної комп’ютерної ери, 
а  й  брати безпосередню участь 
у впровадженні автоматизації 
в щоденну практику. Довелося 
працювати в різних бібліотеках, 
різних відділах і на різних поса-
дах. Навіть уявити не могла,       
наскільки глибоко технології увій-
дуть в наше «тихе» бібліотечне 
життя, і тим більше, що це стане 
основним напрямом моєї діяль-
ності.  

Що допомагає підтримувати 
професійний рівень? Перш за все, 
певна відповідальність і бажання 
його не втратити. Моя бібліотечна 
практика багата на досвідчених 

фахівців своєї справи, вимогливих 
керівників і справжніх наставни-
ків. Фролова Ольга Борисівна, Зе-
льєва Зінаїда Федорівна, Прохо-
рова Віра Григорівна, Іванова Іза-
белла Шакирівна допомагали не 
тільки опановувати професію, 
а  й  зрозуміти, що успіх у будь-
якій справі залежить від небайду-
жих людей. Час плинний, за прин-
ципом спадкоємності маю пере-
дати іншим те, що набула і чому 
навчилася. 

По-друге, бажання розвиватись 
й націленість на результат. Я по-
стійно навчаюся і прагну набути 
нові знання та компетентності. Ба-
гато років тому ми всі перебували  
приблизно в однакових умовах 
і починали опанування технологій 
одночасно. Що маємо сьогодні — 
більшість успішно дісталася «фі-
нішу», хтось ще на середині дис-
танції «долає перешкоди», а  де-
які, на жаль, так і залишилися на 
«старті». Завжди вважала, що все 
залежить власне від нас, треба 
діяти, а не скаржитися на обстави-
ни, а також максимально вико-
ристовувати наявні ресурси 
і можливості. «Життя — як водін-
ня велосипеда. Щоб зберегти рів-
новагу, ти повинен рухатися», — 
казав великий Ейнштейн. Це пра-
вило працює і в професійній сфері. 

  

За роботою  

У колі однодумців 
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І по-третє, підтримка керівниц-
тва університету та колективу біб-
ліотеки. Дякую всім, хто був 
і  є  поруч. Колеги — завідувачки 
відділів: Оксана Русанова, Тетяна 
Костюкевич, Валентина Серпухо-
ва, Тетяна Бабак, Оксана Борисо-
ва — ціную нашу злагоджену ро-
боту, творчу атмосферу, взаємо-
розуміння. 

І звичайно, стимулом в роботі є 
також підтримка професійних 
зв’язків і спілкування з колегами 
з інших бібліотечних установ, уч-
асть у різноманітних науково-
практичних заходах, обмін інно-
ваційним досвідом і бажання вті-
лити його в нашу діяльність. Усві-
домила дещо важливе — бібліо-
текарі створюють бібліотеки, 
а бібліотеки творять бібліотека-
рів!  

 
Розкажіть про найбільш зна-

чущі для Вас реалізовані ідеї,     
проєкти. Які плани Вам не вдало-
ся реалізувати? 

— Пишаюся, що саме ми є піо-
нерами автоматизації серед біблі-
отек Харківського регіону, що я 
могла долучитися і продовжити  
справу, започатковану в 90-х ро-
ках  минулого століття. 

Пошук креативних ідей, впро-
вадження новацій, застосування ком-
плексу інформаційно-комп’ютерних і 
програмно-технічних засобів — 
відповідь на зміни зовнішнього 
середовища, потреб і очікувань 
університетської спільноти.  

Для себе я давно поставила 
знак рівняння між словосполу-

ченнями «сучасна бібліотека» та 
«інформаційні технології».  

Всі проєкти так чи інакше пов’-
язані з основними стратегічними 
напрямами, які є віхами в історії 
інформатизації нашої бібліотеки. 
Це — автоматизація бібліотечних 
процесів, створення власних про-
дуктів, послуг і сервісів, надання 
доступу до авторитетних ресурсів 
зовнішньої генерації. Хочу підкре-
слити, що ці проєкти 
є  глобальними, безстроковими 
і  охоплюють всі без виключення 
підрозділи бібліотеки. Звичайно, 
їх реалізація потребує часу і ко-
манди досвідчених фахівців. Але 
партію «першої скрипки» виконує 
відділ інформаційних технологій 
і комп’ютерного забезпечення й, 
зокрема, наш «сисадмін» Сергій 
Іваненко, з яким ми тісно співпра-
цюємо в цьому напрямі.  

Почну, мабуть, з впроваджен-
ня у 2008 році автоматизованої 

бібліотечно-інформаційної систе-
ми ІРБІС 64 та поступового завер-
шення автоматизації повного тех-
нологічного циклу традиційних 
бібліотечних процесів (2016). Та-
кож створено Репозитарій ХНМУ, 
який є частиною електронної ко-
лекції бібліотеки (2011); запуще-
но власний веб-сайт бібліотеки 
(2012), в структуру якого інтегро-
вані окремі бібліотечні продукти 
та сервіси; у 2016 році реалізова-
но партнерський проект Українсь-
кої бібліотечної асоціації «Бібліо-
Синергія: підтримка наукових до-
сліджень» — письмо та оформ-
лення публікацій»; продовжуєть-
ся також реалізація довгостроко-
вої програми збереження, розк-
риття й ефективного використан-
ня фонду рідкісних та цінних ви-
дань — з 2016 року здійснюється 
поетапний проект цифрової ре-
презентації книжкових пам’яток 
та їх наближення до потенційних ко-

Презентація бібліотечних інновацій 

Відділ інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення Робочі зустрічі з колегами  
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ристувачів через представлення 
у  Репозитарії ХНМУ.  

На потребу сьогодення з пере-
вагою дистанційного навчання 
і удосконалення форм і методів 
інформаційного супроводу освіт-
ніх програм бібліотекою ініційова-
но проєкт формування веб-
навігатора фахово-орієнтованого 
е-контенту відкритого доступу 
з інституційних репозитаріїв за-
кладів вищої освіти та наукових 
установ України. Ресурс акумулює 
веб-посилання на матеріали нав-
чального та наукового спрямуван-
ня за останні 20 років, розміще-
ний на платформі інформаційно-
освітнього порталу «Дистанційне 
навчання ХНМУ» і регулярно по-
повнюється. 

Які плани не вдалося реалізу-
вати? Наважуюся сказати, що до-
ки таких немає! Ми намагаємося 
крокувати в ногу з часом, навіть 
дещо випереджати, і сьогодні на-
ше завдання — щоб все започат-
коване добре працювало і задо-
вольняло потреби користувачів. 
Але ми завжди у пошуку цікавих 
ідей і готові до втілення нових 
проєктів. 

 
— Ми живемо в епоху цифро-

вих технологій, коли комп’юте-
ри, смартфони та інші гаджети 
заміняють паперові книги. Сучас-
ний читач — який він на Вашу 
думку? Що його цікавить зараз? 

— Порушене питання досить 
актуальне і є об’єктом різноманіт-
них досліджень, в тому числі 
в нашому університеті, в яких до-
водилося брати участь, та прове-
дених безпосередньо бібліоте-
кою. Тож, можемо зробити деякі 
акценти.  

По-перше, наша високотехно-
логічність є великим досягненням 
і одночасно породжує певні труд-
нощі й проблеми. Поняття 
«читач» давно поступилося міс-
цем іншому визначенню — 
«користувач». На мою думку між 
цими поняттями існує глибинна 
відмінність, ми перетворюємося 

із людей, що читають, в людей, 
що користуються. Книга стає атри-
бутом до образу, а читання — 
більш прагматичним, поверхне-
вим і поступово перетворюється 
в споживання інформації з пере-
вагою суто ділового підходу.  

По-друге, існує певний дисба-
ланс між достатньо високим рів-
нем цифрових навичок та низь-
ким рівнем інформаційної культу-
ри. Сучасна молодь долучається 
до нових технологій, проте дале-
ко не всі здатні добре орієнтува-
тися в світовому медіа-просторі, 
не володіють навичками свідомо-
го та критичного ставлення до ін-
формації в публічному просторі 
чи приватному спілкуванні. Проб-
лема вибору стає все гострішою: 
як відрізнити надійні джерела від 
сумнівних, корисні ресурси від 
беззмістовних?  

В третє, виховання інформацій-
ного світогляду та відповідної ін-
формаційної поведінки має стати 
об’єднуючим принципом узгод-
женого партнерства між різними 
учасниками освітнього процесу як 
на державному рівні, так і на рівні 
окремого університету. Ми вихо-
димо саме з цього і намагаємося 
дещо покращити ситуацію, влаш-
товуючи різноманітні інформацій-
ні, науково-методичні та просвіт-
ницькі заходи щодо розвитку   
цифрових компетентностей сту-
дентів, науковців, професорсько-

викладацького складу універ-
ситету.  

 
— Ви давно працюєте з циф-

ровими технологіями. Цікаво, 
Ваш пріоритет — паперова чи 
електронна книга? Яка літера-
тура Вам до смаку? Ваші топ-5 
найулюбленіших книжок? 

— Книга та читання супровод-
жують мене все життя. Спочатку 
як цікаве дозвілля, потім навчан-
ня, робота, професійна само-
освіта. 

Художню літературу читаю   
виключно в традиційному форма-
ті, люблю тримати книжки в ру-
ках, перегортати та роздивлятися 
сторінки. Електронні видання та 
ресурси використовую суто для 
роботи та самоосвіти — це зруч-
но, компактно, навіть зібрала не-
величку електронну бібліотеку 
професійного напряму. 

Загалом в літературі і мистецтві 
надаю перевагу творам, що прой-
шли випробування часом. Не мо-
жу назвати себе знавцем сучасної 
літератури, мені більше до вподо-
би твори світової класики, на яких 
я виховувалась, які сформували 
мої ідеали та погляди.  

Досить важко вибрати топ-5 най-
улюбленіших книжок. Назву 5 книжок, 
які захопили мене протягом життя і сво-
го часу мали особливий вплив, дали, як 
то кажуть, і серцю, і розуму. Вони зовсім 
різні за жанром, стилем, темою.  

Під час проведення науково-практичних заходів 
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В юності це був роман Ремарка 
«Три товариші», а потім я вже не 
могла зупинитися і один за одним 
перечитала практично всі його 
твори. Це історії про справжню 
дружбу, справжню любов, справ-
жнє життя — саме те, що як міні-
мум, не може залишити байду-
жим, як максимум — змушує за-
мислитися про особисте. Пізніше 
незабутні враження залишила са-
тирична повість Михайла Булгако-
ва «Собаче серце». Незабутні мо-
нологи професора Преображен-
ського й досі на часі. 

Далі шедевр української літе-
ратури — поема Ліни Костенко 
«Маруся Чурай», яку можу чита-
ти-перечитувати безліч разів 
і  в  будь-якому місці. Вперше цю 
поему не прочитала, а слухала як 
зачарована в радіопостановці чу-
дової актриси Лариси Кадирової. 
А потім відшукала збірку поезій 
Ліни Костенко і закохалася на-
завжди. Поважаю цю поетесу,  
жінку, людину безмежно!  

Назву також збірку радіо-бесід 
відомого богослова і письменни-
ка Клайва Льюїса «Просто христи-
янство». Книга була видана під 
час Другої світової війни й одразу 
посіла гідне місце у світовій кла-
сиці християнської апологетики, 
а мене вразила глибиною змісту 
та ясною логікою викладення. 

І нарешті, «книга про долю 
книг» Умберто Еко та Жана-Клода 
Кар’єра «Не сподівайтеся позбу-
тися книжок». Книголюбу, яким 
я себе вважаю, лишитися пасив-
ним спостерігачем бесіди двох 
європейських інтелектуалів прос-
то неможливо, бо все, що обгово-
рюється, так чи інакше зачіпає. 
Взяти хоча б таке твердження: 
«Книга — це як ложка, молоток, 
колесо або ножиці. Після того, як 
вони були винайдені, нічого кра-
щого вже не придумаєш». 

 
— Ми знаємо Вас як людину, 

що постійно у професійному русі. 
А як Ви відпочиваєте, чи є у Вас 
хобі? 

— Загалом я — творча людина, 
швидко захоплююся, мені все ці-
каво і я люблю випробувати все 
нове. Але є у мене три давніх по-
стійних захоплення. Мабуть буде 
зайвим казати, що перше — це 
книжки і читання. Друге — малю-
вання — акварель чи олівець. За-
раз, на жаль, навички вже не ті, 
а в шкільні роки відвідувала ізо-
студію, готувалася до навчання 
у Дитячій художній школі імені 
І.Ю. Рєпіна. Не склалося…  

Проте сьогодні є чудова мож-
ливість знову відчути захват від 
процесу малювання, маю на увазі 
поширену техніку «картини за но-
мерами». Купую готові комплекти 
і занурююся в творчість…  

Третє моє захоплення — в’я-
зання. Клубок м’якої пряжі та спи-
ці дозволяють не тільки ство-    
рити цікавий елемент гардероба, 
а  й  чудово перепочити, особливо 
під тиху спокійну музику — май-
же медитативна практика. Це   
зовсім не монотонний, як дехто 
вважає, а цікавий і творчий про-
цес, який мені набриднути не   
може. 

 
— Багато хто вважає, що у су-

часному цифровому світі бібліо-
текам не вижити, бібліотечна 
професія вимирає. А яка Ваша 
думка?  

— Коли я говорю, що працюю 
в  бібліотеці, дехто дивиться на 
мене зі співчуттям — стереотипні 
уявлення про бібліотеку ще існу-
ють. Одночасно на всіх рівнях ве-
дуться нескінченні дискусії про те, 
якою вона має бути у 21-му сто-
літті, як повинна розвиватися, чи 
повинна ревно зберігати свої фун-
даментальні функції або ж стати 
багатофункціональним культурно-
дозвіллєвим центром тощо.  

Безперечно, сучасний світ дик-
тує свої правила і зрозуміло, що 
бібліотекам життєво необхідно 
трансформуватися. Треба збагну-
ти, що час фондоцентричності 
пройшов, і сьогоднішні бібліоте-
ки — це не просто «книжку почи-
тати», а бібліотекарі — не просто 
«книжку видати чи повернути», 
їхні завдання стали набагато шир-
шими. Бібліотеки мають усвідо-
мити свою нову роль, стати 
«третім місцем», сучасним інфор-
маційним хабом — центром отри-
мання, кумуляції та розпов-
сюдження інформації та знань. 
Бібліотека може надати підтрим-
ку у проведенні освітніх та науко-
вих заходів, допомогти в організа-
ції інтелектуального дозвілля,  
стати майданчиком для само-
реалізації, місцем отримання   
нових знань, самостійної роботи 
чи коворкінгу. Ці формати актуальні, 

Команда молодих фахівців  
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зрозумілі і доступні сучасному су-
спільству.  

І наша бібліотека активно кро-
кує в цьому напрямі! Щоб відпові-
дати очікуванням користувачів, 
проведено реорганізацію бібліо-
течного простору і створено      
інформаційно-бібліотечний ком-
плекс, оснащений сучасною техні-
кою, де є умови як для читання 
й самопідготовки, так і для нефор-
мального спілкування. 

Сьогодні ми — одна з небага-
тьох бібліотек, що поповнюються 
бібліотечною молоддю, і це нади-
хає. Тетяна Бабак, Оксана Борисо-
ва, Ольга Куц, Катерина Кустова, 
Дар’я Івашова, Анна Ляшенко, Яна 
Жорник, Аліса Трофименко, Ма-
рина Заговора, Дарина Корольчук 
та інші — наше майбуття (фото на 
стор. 9). Маємо допомогти моло-
дшим колегам і  зробити все мож-
ливе, щоб вони не тільки залиши-
лися в професії, а  й стали справж-
німи фахівцями. Знання, досвід, 
мотивація, само-організація, ви-
конавча дисципліна, навіть наші 
колишні помилки  та невдачі 
є  при цьому дієвими інструмента-
ми наставництва.  

Найголовніше в нашій роботі — 
підходити до всього з дослід-
ницьким інтересом і конструктив-
ним мисленням. Думаю, саме це 
мав на увазі колишній президент 

ІФЛА Клаудіо Люко, коли висказав 
думку: «Бібліотеки творять май-
бутнє за допомогою бібліотека-
рів — творчих особистостей за 
бібліотечною стійкою... Окрім ви-
соких технологій, нам потрібні 
й творчі уми…» Синергія цих ком-
петентностей — запорука успіш-
ної реалізації будь-яких бібліотеч-
них проектів. 

 
— І завершуючи нашу бесіду,   

що б Ви побажали колегам і тим, 
хто, можливо, тільки замислю-
ється про вибір професії бібліо-
текаря? 

— Мій багаторічний досвід   
свідчить, що прогрес у будь-якій 
справі залежить від людей, які ди-
вляться в майбутнє і здатні руха-
тися вперед. Нові технології вима-
гають фахівців, мислячих креатив-
но. Це актуально і для тих, чий 
бібліотечний стаж нараховує не 
один десяток років, і для тих, хто 
тільки стоїть перед вибором про-
фесії.  

Сучасна бібліотека — це без-
межний простір для творчості. 
А сучасний бібліотекар — супер-
професіонал, багатопрофільний 
фахівець, чий функціонал нероз-
ривно пов’язаний з обробкою ве-
личезного обсягу інформації та 
взаємодією з людьми. Я не знаю 
іншої професії, яка б ставила пе-

ред її представниками такі високі 
та різнопланові вимоги. Насправ-
ді, ми — і мережеві навігатори, 
і IT-фахівці, і психологи, і адмі-
ністратори, і педагоги, і літерату-
рознавці, і лектори, а іноді і ди-
зайнери, і сценаристи… І наша  
повсякденна практика це під-
тверджує!  

Скільки б вам не було років, не 
бійтеся новацій, оновлюйте про-
фесійні навички і розвивайте нові 
вміння в контексті постійних змін. 
Шукайте себе та своє місце в про-
фесії. Якщо не готові вчитися та 
зростати, ви помилилися з вибо-
ром спеціальності. Адже якій бути 
бібліотеці, у великій мірі залежить 
і від нас з вами. 

 
— Ми дякуємо Вам за цікаву, 

душевну бесіду, Тетяно Борисів-
но! Від колективу Наукової біблі-
отеки ХНМУ та всіх колег вітаємо 
Вас з ювілеєм і бажаємо наснаги 
й здоров’я, реалізації цікавих 
проєктів, впевнені, що новий 
етап у Вашому житті — це старт 
для нових творчих звершень 
і перемог на ниві бібліотечної 
справи! Щасти Вам! 

— Красно дякую, колеги, за 
привітання і теплі слова! Так, крап-
ку не ставлю і вірю у зміни на кра-
ще. Тож продовжуємо працювати, 
звичайно разом! 

Колектив Наукової бібліотеки ХНМУ 
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Сумська область… Десь там, 
у Конотопському районі, розкину-
лось мальовниче село з такою ла-
гідною назвою. Перша згадка про 
нього датована 1659 роком, за 
другою версією — 1680.  

Засновані Бочечки переселен-
цями з Правобережної України, 
котрі рятувалися не тільки від 
польського гніту, а й від козацької 
старшини. 

До цих пір немає одностайної 
думки звідки пішла назва села. 
Версії досить цікаві:  
від роду занять перших пересе-
ленців — бондарів — реміс-ників, 
які виготовляли бочки та інший 
обручний дерев’яний посуд; 
від річки Бочка, на березі якої 
розташоване село; 
поселення заселялося тільки 
з боків у напрямку Путивля і мало 
вигляд бочки. 

Бочечки належало до Пу-
тивльського повіту Курської гу-
бернії і було власницьким селом. 
З середини XVIII століття, а точ-
ніше з 1745 року, власниками се-
ла стають князі Львови (не треба 
плутати з княжим родом Львових, 
відгалудженою гілкою ярославсь-
ких Рюриковичів). Новими влас-
никами було закладено роз-
кішний парк на околиці села, по-
серед якого пізніше з’явився па-
лац. Основними насадженнями 
були дуби, липи та клени, які й 
зараз там ростуть. Була викопана 
система каналів та насипані 
«поетичні» острови — «Зустріч», 

«Любов», «Розлука». Старожили 
Бочечок говорили, що дно каналів 
було вимощене брусом, а до 
острівків вели дерев’яні місточки. 
А ще у парку жили чорні та білі 
лебеді. 

Проект палацу привезла із за-
кордонної мандрівки Анна 
Андріївна, донька тодішніх влас-
ників Андрія Івановича та Марії 
Дмитрівни Львових. У багатьох 
джерелах датою зведення палацу 
вказаний 1783 рік. Але є також 
інформація про те, що двоповер-
ховий будинок з білосніжними 
колонами та балконами засяяв 
восени 1866 року. Палац було по-
будовано досить швидко — за од-
не літо — кріпаками та невідоми-
ми майстрами з Путивля.  

У різні часи палац переживав 
не тільки архітектурні зміни, а й 
зміни у своєму призначенні. Після 
1917 року у його приміщенні було 
відкрито сільськогосподарський 
технікум, який функціонував до 
1934 року. Наступного року тут 
розпочала свою роботу сільська 
школа, яка діє до сьогодні. У 2010 
році школа зазнала капітального 
ремонту. 

Палац Львових є пам’яткою  
садово-паркового мистецтва. Йо-
го включено до Зводу пам’ятників 
історії та культури України (том 
«Сумська область»), але до цього 
часу не взято на державний облік 
і не внесено до Державного реєстру 
нерухомих пам’ятників України.  
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Літературна нота 

Ольга Озеркина 

Рассказы М. Горького «Макар Чудра» 

и «Старуха Изергиль» 
Максим Горький известен всему 

миру как автор множества пьес, 
повестей, пяти весомых романов. 
Но в начале своей литературной 
карьеры будущий основатель соц-
реализма писал в основном рас-
сказы и новеллы, в которых отра-
жал пестрые впечатления от мно-
гочисленных скитаний по стране. 
Живущего на стыке эпох, молодого 
писателя увлекали яркие полуми-
фические образы, противоречивые 
характеры, навеянные бытовав-
шими в европейской литературе 
того времени предчувствиями гря-
дущего сверхчеловека.  

Впервые литературный псевдо-
ним «Максим Горький» появляется 
в 1892 году, когда Алексей Макси-
мович Пешков представляет чита-
телям тифлисской газеты «Кавказ» 
свой первый рассказ «Макар Чуд-
ра». Произведение, повествующее 
о страсти конокрада Лойко Зобара 
к гордой цыганке Радде, демонс-
трирует трагедию взаимонепони-
мания двух очень похожих людей. 
Единственным, но непреодоли-
мым препятствием в отношениях 
влюбленных является свободолю-
бие обоих. Для Радды, приз-
нающей свободу выше всего на 
свете, как и для героини новеллы 
П. Мериме «Кармен», легче прос-
титься с жизнью, чем подчиниться 
чужой воле, для Лойко же все еще 
очевидней: мужская гордость не 
может допустить полного повино-
вения женщине, даже лучшей из 
них. А ведь Радда ждет от него 
именно подчинения, требуя от 

цыгана перед свадьбой стать перед 
ней на колени при всем таборе. Но 
не уронит себя цыган, не перело-
мит, ведь «девка как ни хороша, да 
у ней душа узка и мелка, и хоть ты 
пуд золота повесь ей на шею, все 
равно, лучше того, какова она есть, 
не быть ей!». Но, ведь и обещание 
уже дано, как же быть? Видно, то-
лько смерть сможет разрубить этот 
противоречивый узел… В рассказе 
легко угадываются размышления 
автора о зарождающемся женском 
самосознании, входящем 
в непримиримый конфликт с кос-
ным патриархальным укладом. 

Рассказ «Старуха Изергиль», на-
писанный писателем двумя годами 
позже, вышел в свет в 1895 году в 
«Самаркандской газете». Со-
стоящий из связующей темы (ста-
руха Изергиль) и двух самосто-
ятельных историй, рассказ утвер-
ждает идею необходимости пра-
вильного жизненного выбора ме-
жду тремя взаимоисключающими 
позициями. Первую из них — 
жизнь без людей и для себя — 
олицетворяет образ самовлюблен-
ного Ларры, сына орла и человека. 
Вторая, жизнь с людьми и для 
себя — это выбор старой румынки 
Изергиль, чьи молодые годы прош-
ли весьма бурно. И, наконец, 
третью позицию — жизнь с людь-
ми и для людей представляет от-
важный Данко, ради спасения со-
племенников не пожалевший собс-
твенного сердца. Истории о Ларре 
и Данко облачены в ветхие одея-
ния легенд, претендуя на до-

стоверность, что придает им своео-
бразную прелесть для читателя. 
Несмотря на то, что рассказ был 
написан Горьким в конце ХІХ века, 
идеи, раскрытые в нем, найдут отк-
лик в душах людей и через многие 
поколения после нас, проявляясь 
на новых витках развития в тех или 
иных художественных формах. 

Ранние произведения М. Горь-
кого отличает особая поэтичность 
слога и склонность к героизации 
персонажей, к этому периоду жиз-
ни писателя относятся такие запо-
минающиеся произведения как 
«Песня о Соколе», «Супруги Ор-
ловы», «Челкаш», «Озорник» и 
многие другие. По признанию са-
мого Горького, не писать в ту пору 
он не мог, к этому его побуждали с 
одной стороны убогая обыден-
ность, желание украсить ее 
«вымыслом», а с другой — накопи-
вшиеся за период странствий впе-
чатления о чужих краях и не-
обычных людях, встретившихся 
ему на пути. Интересен тот факт, 
что известный украинский писа-
тель Владимир Короленко, одним 
из первых прочитав рассказ 
«Старуха Изергиль», с недоумением 
обратился к М. Горькому: «Мне 
кажется, вы поете не своим голо-
сом. Реалист вы, а не романтик, 
реалист!». Эти слова оказались 
провидческими, и в дальнейшем 
Горький работал уже в другом на-
правлении, утверждаясь в литера-
туре как мастер реалистической 
прозы и талантливый драматург. 
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Фильм Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» 
В 1976 году на большие экраны 

выходит красочная романтическая 
мелодрама молдавского киноре-
жиссера Эмиля Лотяну с потря-
сающей цыганской музыкой и тан-
цами. Снятая по мотивам ранних 
рассказов Максима Горького 
«Макар Чудра» и «Старуха Изер-
гиль», она вызвала огромный эмо-
циональный отклик у зрителей.  

На момент начала съемок кар-
тины «Табор уходит в небо» Эмиль 
Лотяну был уже достаточно извес-
тен, его предыдущая художествен-
ная картина «Лаутары» (1971) —  
мелодрама о народных музыкан-
тах, кочующих по просторам Бесса-
рабии — принесла 35-летнему ре-
жиссеру всесоюзную славу. Поэто-
му неудивительно, что после отка-
за в съемках «Табора» на «Мол-
дове-фильм», ему дают возмож-
ность снимать на «Мосфильме». 
Исполнители главных ролей в фи-
льме уже были известны: снимав-
шиеся ранее у Лотяну молодые 
молдавские актеры Григоре Григо-
риу и Светлана Тома. Лишь этот 
актерский дуэт, по мнению режи-
ссера, был способен в полной ме-
ре отобразить страсть, балансиру-
ющую на грани любви и ненавис-
ти.  Остальные актеры прибыли на  
съемки из разных концов страны: 
Молдавии, Украины, России, 
Литвы. Колоритные роли доста-
лись трем украинским актерам: 
Бориславу Брондукову (Буча), Ва-
силию Симчичу (барин Балинт) и 
Марии Капнист (старуха Изергиль). 
Удивительна и география съемок: 
для полного погружения в жизнь 
дореволюционной Бессарабии ки-
нематографисты использовали 
природные ландшафты украинских 
Карпат и городские достопримеча-
тельности Вильнюса. Как оказа-
лось, архитектура литовской сто-
лицы по духу своему очень близка 
к застройке старых бессарабских 
местечек. О влиянии Карпат на ми-
роощущение режиссера писала 
позже исполнительница роли кра-
савицы Радды, Светлана Тома, 

называя их «местом силы Лотяну». 
По воспоминаниям актеров, мяг-

кий и обходительный в повседнев-
ной жизни Эмиль Лотяну, в рабо-
чей обстановке превращался в аб-
солютного диктатора. Во время 
съемок в Карпатах актерам прихо-
дилось успевать на работу к пяти 
утра и играть под изнуряющим   
степным солнцем целый день до 
вечера. Но и организаторские ка-
чества Лотяну оказались на высо-
те. Для участия в картине были 
приглашены настоящие кочевые 
цыгане из Москвы, Сибири, а так-
же местные, закарпатские, отли-
чавшиеся особенным своенра-
вием. Лотяну и остальная съемоч-
ная группа были озабочены тем, 
как кочевой народ воспримет ис-
полнительницу главной роли, ведь 
Светлана Тома не имела цыганских 
корней. Для знакомства цыган 
с Раддой режиссер разыграл тор-
жественное появление повели-
тельницы перед своей свитой:   
актриса влетела на съемочную 
площадку в настоящей цыганской 
повозке, в соответствующем обла-
чении и гриме, гордая и молчали-
вая. Решающие слова были ска-
заны самим Лотяну: «Это ваша ко-
ролева!» и вопрос признания ро-
мами Радды был решен. Подтвер-
ждение этому явилось вскоре, ког-
да цыгане всем табором искали 
старинную золотую серьгу, обро-
ненную Светланой, и нашли укра-
шение, буквально перебрав ка-
ждую травинку в округе.  

О своей работе над ролью Радды 
Светлана Тома вспоминает сдежан-
но: «Съемки шли под открытым не-
бом. Все трюки я делала сама, как 
и все актеры в этом фильме. Сни-

маться было достаточно сложно. 
В моей роли текста совсем немно-
го. Основной упор делался на плас-
тику, которая рождала определен-
ные энергии. Пришлось это осваи-
вать: и походку особенную, и плас-
тику рук особенную, и взгляд осо-
бенный, и тело мое должно было 
подчиняться не мне — Светлане, а 
Радде». Стоит еще упомянуть при-
вязанные к ногам актрисы 20-ти 
килограммовые грузы, с которыми 
она отрабатывала характерную 
для цыганок вальяжную походку. 

Очень запоминающимся в кар-
тине стал эпизод, в котором Радда 
и Лойко Зобар (Григоре Григориу), 
забыв обо всем на свете, страстно 
танцуют в окружении толпы сопле-
менников. Актрисе никак не удава-
лось правильно двигаться под му-
зыку, ее обувь цеплялась за зем-
лю, нарушая плавность движений, 
и тут режиссеру приходит в голову 
креативное решение. Актерам 
было приказано разуться и в одних 
носках исполнить танец на рассте-
ленных на земле раскаленных ме-
таллических листах. Но результат 
опять-таки не удовлетворил Лотя-
ну и он, предварительно проведя 
этот опыт на себе, велит танцевать 
паре босиком. На грани работали и 
другие актеры, некоторым из них 
впервые пришлось осваивать тон-
кости верховой езды, умение 
драться на боевых ножах, выпол-
нять рискованные трюки. 

Благодаря совместным усилиям 
съемочной группы и подлинных 
кочевых цыган — актеров по рож-
дению и призванию – было созда-
но уникальное кинопроизведение, 
вобравшее в себя лучшие достиже-
ния художественного, кинематог-
рафического и музыкального ис-
кусства. Фильм был высоко оценен 
в 120-ти странах мира, получил 
престижные награды международ-
ных и отечественных кинофестива-
лей, главная из которых — «Золо-
тая раковина», гран-при Междуна-
родного кинофестиваля в Сан-
Себастьяне (1976).  

Светлана Тома в роли Радды 

https://stuki-druki.com/film/tabor-uhodit-v-nebo-1976.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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 Музыка Евгения Доги к кинофильму 

«Табор уходит в небо» 
Своим успехом у отечественно-

го и мирового зрителя фильм 
Э. Лотяну «Табор уходит в небо» 
во многом обязан музыке, кото-
рая, наполняя его до краев, искрит-
ся и переливается созвучно чувст-
вам и переживаниям героев. За-
слуга в таком гармоничном едине-
нии музыки и кинодейства принад-
лежит в первую очередь прекрас-
ному молдавскому композитору 
Евгению Доге, написавшему 16  
саундтреков к фильму. Сорокалет-
ний опыт сотрудничества Е. Доги 
с кинематографистами значитель-
но пополнил творческий багаж  
мастера. Это музыка к всенародно 
любимым кинокартинам: «Лаута-
ры», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Анна Павлова», «Одино-
ким предоставляется общежитие», 
«Табор уходит в небо» и многим 
другим, всего их более двухсот. Но 
это только часть разнопланового 
наследия автора, которым за годы 
композиторской деятельности 
было создано значительное коли-
чество произведений в крупных 
классических жанрах: балеты, сим-
фонии, кантаты, квартеты. Авторст-
ву Евгения Доги принадлежит 
свыше 100 песен, ряд романсов. 

Как признается сам Дога, ему 
нравится создавать романтиче-
скую музыку, используя при этом 
все известные музыкальные жан-
ры. Вот и во время работы над   
фильмом «Табор уходит в небо» 
композитор много поработал на 
ниве народной музыки, в частнос-
ти, цыганской. Одной из главных 
сложностей в процессе написания 
музыки к фильму была проблема 
взаимопонимания с подлинными 
носителями цыганской культуры, 
которые на равных правах участ-
вовали в создании картины. Евге-
ний Дога вспоминает: «…когда мы 
начали работать, цыгане очень 
враждебно относились к нам, и ко 
мне, и к Лотяну. Потому что два 
человека, которые вовсе не цыга-

не, взялись делать цыганскую ис-
торию. Они очень ревностно отно-
сятся к своей культуре, потому что 
есть опасения, что она может исче-
знуть». Особенностью цыганского 
народного пения является то, что 
они привыкли петь, не соблюдая 
строгие хоровые каноны, «пере-
прыгивая» с одной голосовой пар-
тии на другую. Композитору захо-
телось упорядочить этот разнобой, 
привести его в соответствие с 
классическим хоровым исполне-
нием. Но, как оказалось, цыганская 
музыка подчиняется собственным 
законам, академизм для нее смер-
телен: «исчезла цыганскость, исчез 
тот колорит, который нас всегда 
поражает, который нас волнует, 
который нам интересен. Значит, 
в этом хаосе есть своя логика. 
И я потом это использовал при  
дальнейшей работе, при создании 
партитуры. Потому что это очень 
важно. Это только на первый 
взгляд хаос, а на самом деле там 
потрясающая организация».  

Большую часть заслуг в работе 
над музыкой к фильму композитор 
отдает талантливому звукоре-
жиссеру киностудии «Мосфильм» 
Виктору Бабушкину, который 
«соединял всё это как химик», «…он 
сливал все эти цыганские тембры, 
академический хор Минина и сим-
фонический оркестр Большого теа-
тра, где скрипач один или одна 
цыганская гитара создавали такой 
колорит сверху, как будто играли 
одни цыгане». С теплотой и благо-
дарностью Евгений Дога говорит 
о своем сотрудничестве с Эмилем 
Лотяну: «Совместно с Эмилем Ло-
тяну созданы лучшие картины, ко-
торые смотрели и смотрят 
миллионы зрителей, да и на ме-
ждународных фестивалях эти фи-
льмы получили самые престижные 
награды». 

Каждая из композиций, звуча-
щих в картине, интересна и само-
бытна, каждая призвана придавать 

сюжету отдельный эмоциональ-
ный колорит, будь то веселье, уми-
ротворение, страсть, задумчи-
вость, грусть. Среди всех прочих 
в фильме прозвучала цыганская 
народная песня «Нанэ цоха» («Юб-
ки нет») в исполнении 8-летней 
исполнительницы Алены Бузыле-
вой. Юная певица — потомствен-
ная артистка из цыганской песен-
ной династии Бузылевых — тоже 
снялась в фильме в абстрактной 
роли «девочки из табора», но яр-
кая внешность и не по-детски мо-
щный голос Алены влюбил в себя 
не одно поколение зрителей.  

Слушать композицию «Нанэ цоха» 
в исполнении Алены Бузылевой:  

Использованная литература: 
1. Горький М. Макар Чудра // Сказки и 

рассказы / М. Горький. – Москва : Правда, 1985. – 
С. 208–219. 

2. Горький М. Старуха Изергиль // Сказки и 
рассказы / М. Горький. – Москва : Правда, 1985.    
– С. 240–259. 

3. Яниева К. Резать по живому: как снимали 
легендарный фильм «Табор уходит в не-
бо» (Электронный ресурс) / К. Яниева. – Режим 
доступа : https://kino.rambler.ru/movies/41135475-
rezat-po-zhivomu-kak-snimali-legendarnyy-film-
tabor-uhodit-v-nebo/. 

4. Моисеева О. Откуда взялись цыганские страс-
ти, покорившие советских зрителей (Электронный 
ресурс) / О. Моисеева. – Режим  доступа : https://
www.eg.ru/culture/432608/. 

5. Табор уходит в небо (Электронный ресурс). – 
Режим доступа : https://www.russiaprivet.org/
tabor/. 

6. Жижко О. Как одевались герои фильма 
«Табор уходит в небо» (Электронный ресурс) / 
О. Жижко. – Режим доступа : https://officiel-
online.com/lmoda/trendy/kak-odevalis-geroi-filma-
tabor-uhodit-v-nebo/. 

7. Соседов В. Светлана Тома: «На съемках 
«Табора…» происходили мистические со-
бытия» (Электронный ресурс) / В. Соседов. – Ре-
жим доступа : https://7days.ru/stars/privatelife/
svetlana-toma-na-semkakh-tabora-proiskhodili-
misticheskie-sobytiya.htm. 

 

Алена Бузылева 

https://www.youtube.com/watch?v=bom9zXOgnFs 

https://ipleer.com/song/124517919/Alena_Buzyleva_-_Nane_coha_-_pesnya_iz_k_f_Tabor_uhodit_v_nebo/
https://ipleer.com/song/124517919/Alena_Buzyleva_-_Nane_coha_-_pesnya_iz_k_f_Tabor_uhodit_v_nebo/
https://ipleer.com/song/124517919/Alena_Buzyleva_-_Nane_coha_-_pesnya_iz_k_f_Tabor_uhodit_v_nebo/
https://kino.rambler.ru/movies/41135475-rezat-po-zhivomu-kak-snimali-legendarnyy-film-tabor-uhodit-v-nebo/
https://kino.rambler.ru/movies/41135475-rezat-po-zhivomu-kak-snimali-legendarnyy-film-tabor-uhodit-v-nebo/
https://kino.rambler.ru/movies/41135475-rezat-po-zhivomu-kak-snimali-legendarnyy-film-tabor-uhodit-v-nebo/
https://www.eg.ru/culture/432608/
https://www.eg.ru/culture/432608/
https://www.russiaprivet.org/tabor/
https://www.russiaprivet.org/tabor/
https://officiel-online.com/lmoda/trendy/kak-odevalis-geroi-filma-tabor-uhodit-v-nebo/
https://officiel-online.com/lmoda/trendy/kak-odevalis-geroi-filma-tabor-uhodit-v-nebo/
https://officiel-online.com/lmoda/trendy/kak-odevalis-geroi-filma-tabor-uhodit-v-nebo/
https://7days.ru/stars/privatelife/svetlana-toma-na-semkakh-tabora-proiskhodili-misticheskie-sobytiya.htm
https://7days.ru/stars/privatelife/svetlana-toma-na-semkakh-tabora-proiskhodili-misticheskie-sobytiya.htm
https://7days.ru/stars/privatelife/svetlana-toma-na-semkakh-tabora-proiskhodili-misticheskie-sobytiya.htm
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Хроніка подій 

Валентина Серпухова 
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«Із затишком у серці»  

Цього року перший місяць вес-
ни виправдав усі сподівання поці-
новувачів поетичного слова. Бага-
тий на знаменні літературні дати, 
він подарував чергову зустріч за-
коханим у поезію. 

3 березня студенти університе-
ту та співробітники нашої бібліоте-
ки об’єднались в онлайн-режимі, 
щоб напередодні жіночого свята 
отримати заряд романтичного на-
строю та  позитиву.   Літературний 
вечір «Із затишком у серці» зібрав 
найвідданіших прихильників пое-
тичної музи.  Студенти та бібліоте-
карі декламували вірші, як власні, 
так і улюблених авторів, зачитува-
ли уривки з сучасних прозових 
творів. 

Захід було проведено Секто-
ром медіапростору Студентської 
ради спільно з співробітниками 

Наукової бібліотеки ХНМУ і, не-
зважаючи на незвичний формат, 
«вечір» пройшов, як і завжди, 
в приємній дружній атмосфері. І 
ми впевнені, що романтичний ве-
сняний настрій цієї зустрічі зали-
шиться із нами надовго. 

Ірина Киричок Катерина Положишник Катерина Прокопенко 

Вероніка Віскова Nadya Ярослав Певний 



(відповідальний редактор) 

(головний редактор) 

ЗАПРОШУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ВИСТАВКАМИ: 

Книжкові виставки (традиційні): 
 

«Українські вчені про Covid-19»  – з квітня 
 

«Книга — мудрість віків» 
(до Всесвітнього дня книги і авторського права) – з 23 квітня 

 

 
Віртуальні виставки: 

 

«Здоров’я — головний життєвий скарб» 
(до Всесвітнього дня здоров’я) – з 7 квітня; 

 

 

«Спогади, обпалені ядерною трагедією…» 
(35 років від Дня Чорнобильської трагедії) – з 26 квітня 

 
З цією та іншими віртуальними виставками пропонуємо ознайомитися на сайті НБ ХНМУ 

http://libr.knmu.edu.ua/ 
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Вітаємо співробітників Наукової бібліотеки   
з ювілеєм     та     днем народження 

у березні 

 
Бабак Тетяну! 

Бєлякову Тетяну! 

Гарус Валентину! 

Івашову Дар’ю! 

Капітанову Галину! 

Карпенко Ганну! 

Костюкевич Тетяну! 

Кравченко Світлану! 

Нєботову Олену! 

Пустиннікову Людмилу! 

Решетнікову Ніну! 

Товпинець Надію! 

Павленко Тетяну! 
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