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Научной библиотеке университета 95 лет! 
Книги морська глибина! 
Хто в них пірне аж до дна, 
Той, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли виносить! 

І. Франко 
  Всеукраїнський День бібліотек в Україні традиційно відзначають 30 вересня. 
Саме в бібліотеках міститься скарбниця багатовікового культурного досвіду народу, то-

му бібліотекарів цілком справедливо можна назвати зберігачами і популяризаторами духо-
вної спадщини поколінь. Доносячи до людей увесь спектр різноманітних інформаційних 
потоків і державотворчих ідей, розкриваючи реальну картину світу, вони сприяють всебіч-
ному розвитку особистості, вихованню кращих громадських якостей і патріотичної свідомо-
сті населення. 

У сучасному світі бурхливого розвитку інформаційних технологій значення бібліотек не-
справедливо применшується, все більш популярними стають електронні носії інформації, 
а всесвітня мережі Інтернет дозволяє легко й швидко знайти будь-яку потрібну інформа-
цію. Проте справжню книгу, її шурхіт та запах сторінок, перечитування улюблених місць 
і забігання наперед - таку насолоду від процесу читання не може забезпечити холодний 
монітор комп’ютера чи електронної книги. Тому перед бібліотекарями стоїть на сьогодні 
важлива місія - допомогти сучасній людині не загубитися в багатому інформаційному про-
сторі й знайти для себе най оптимальніший варіант задоволення духовних потреб. Тому 
можна сказати, що професія бібліотекаря великою мірою творча і вимагає від людини не-
абияких здібностей. Талант спілкування з людьми, розуміння її внутрішнього світу й духов-
них потреб, вміння віднайти точну інформацію, яка водночас заповнить пробіл знань у пев-
ній галузі й надасть стимул для подальшого пошуку шляху збагачення свого внутрішнього 
світу. 

Такими справжніми професіоналами своєї справи є бібліотекарі Харківського націона-
льного медичного університету. Уже протягом 95 років бібліотека обслуговує читачів. За 
цей довгий період її працівники зробили великий внесок щодо покращення якості обслуго-
вування читачів і на цьому не зупиняються. Працівники бібліотеки завжди раді допомогти 
підібрати необхідну літературу на будь-який смак, надати висококваліфіковану консульта-
цію та створити комфортні умови для навчання студентів.  

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки щиро вітає бібліотекарів ХНМУ 
із професійним святом і бажає їм міцного здоров’я, успіхів та творчої наснаги на педагогічній ниві. 

Від імені колективу кафедри української мови, 

основ психології та педагогіки 

Бібліотека – головний помічник людини у найважливіших питаннях. Тут жодне прохання 
про допомогу не залишиться без уваги: допоможуть, знайдуть необхідні матеріали, зорієнту-
ють у потоці літератури. Наукова бібліотека університету – це місце, куди хочеться приходити 
знову й знову. Тому в нас завжди є бажання зустрітися з чудовими людьми й душевною літе-
ратурою. У цьому чимала заслуга директора бібліотеки Ірини Василівни Киричок – справж-
нього професіонала, що зуміла зібрати навколо себе команду кваліфікованих фахівців. 

Восени Наукова бібліотека ХНМУ відзначає свій ювілей. Її головною перевагою є можли-
вість збереження університетської історичної пам'яті. 

Хочу від щирого серця привітати дружний та високопрофесійний 
колектив бібліотеки з ювілейною датою та подякувати за багаторічну 
плідну співпрацю. Завжди з теплотою думаю про своїх колег з бібліо-
теки, адже за довгі роки ми стали немов одна родина, яка працює на 
спільну мету. 

Бібліотекарям університету – із вдячністю 

В.М. Захаревич, 
редактор газети «Медичний університет» 

Л.В. Фоміна, 
зав. кафедрою української мови, 
основ психології та педагогіки 
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Щодня двері Наукової бібліотеки ХНМУ відкривають сотні студентів нашого вишу, які линуть до країни 
знань. Не зважаючи на те, що сьогодні мережа Інтернет стала поширеним засобом здобуття інформації, 
сучасне студентство вабить саме це невеличке затишне приміщення. І дійсно, за цими дверима криється 
неопалима купина – Книга – безцінний фонд Наукової бібліотеки нашого університету. А ще за дверима 
працюють наші невтомні колежанки – бібліотекарки. 

Хотілося б відзначити, що колектив Наукової бібліотеки ХНМУ - вірний друг та помічник Центру медич-
ного краєзнавства. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку та турботу, ваше надійне плече у відповідальну 
мить. Завдяки щоденній копіткій роботі колективу бібліотеки ми разом, крок за кроком, йдемо до великої 
мети – освічення молодого покоління нашої держави, виховання справжніх патріотів, гуманістів, лікарів 
з великої літери. 

Зауважу, що сьогоднішній колектив Наукової бібліотеки ХНМУ,  – спільнота креативних  та творчих осо-
бистостей, які по-новому відкривають світ книги зростаючому поколінню.  Розуміючи потреби та можли-
вості сучасної молоді, співробітники бібліотеки проводять багатовекторну  освітню політику як безпосере-
дньо у читальному залі, так і на просторах всесвітньої мережі Інтернет.  Все це дає змогу максимально 
швидко та якісно задовольнити потреби студентів, а бібліотекарям  - знаходитися у постійному розвитку, 
творчому та професійному самовдосконаленні. 

Цього року бібліотека святкує свій 95-й день народження. У ці дні ви підводитиме підсумки зроблено-
го, плануватиме  подальшу роботу на майбутнє.  Ваш досвід – велике надбання, ваші  інновації  – крок 
уперед.  Як колись сказав ректор Києво-Могилянської академії В. Брюховецький, «бібліотека – це серце 
університету, а комп`ютерна мережа, яка забезпечує пошук інформації, – його кровоносна система». Вва-
жаю, життєздатність цього організму ви підтримуєте на найвищому рівні. 

Шановні колеги, у цей день хочу вам побажати наснаги у роботі, подальших твор-
чих злетів, гармонії із навколишнім світом. Прийміть щирі вітання та слова вдячності 
за невтомну працю, хай засіяна вами нива врожаїть здобутками наших випускників. У 
кожному з них – частка вашої душі! Зичу вам міцного здоров’я, оптимізму та процві-
тання. З роси вам і води! 

До 95-ї річниці НБ ХНМУ 

Демочко Г.Л., 
директор Центру медичного 

краєзнавства ХНМУ 

Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 
в сентябре! 

Костину Галину Михайловну! 

Поляк Наталью Петровну! 

Решетникову Нину Анатольевну! 

Рудько Наталью Алексеевну! 

Серпухову Валентину Михайловну! 

Сохарь Ольгу Владимировну! 

Трофименко Алису Павловну! 

Ширяеву Елену Алексеевну! 

 

Научной библиотеке университета 95 лет! 
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БИБЛИОПИКНИК 2015 

Это был чудный день. Солнце грело ещё по-летнему, стремясь отдать последнее нерастраченное тепло. 
На голубом и чистом небе почти не было облаков. Только ветер стал более прохладным и резким, напо-
миная о том, что на дворе уже конец  сентября. А значит приближается наш долгожданный профес-
сиональный праздник – Всеукраинский день библиотек, который отмечается 30 сентября.  

В преддверии этого дня наш коллектив устроил себе пикник  на территории Журавлевского гидропарка.  
День был насыщенным и веселым. Время пролетело незаметно. Было интересно, вкусно, «песенно». 

В очередной раз мы убедились, что наш коллектив самый лучший и самый дружный.  
Все прекрасно отдохнули. Этот день останется с нами надолго, вместе с этими фотомоментами. 

 

Мы умеем отдыхать! 
И сардельки поедать. 
Мы порезали батон, 
Поиграли в бадминтон, 
Танцевали, улыбались, 
На весь год мы насмеялись. 

 Собраться вместе это начало, 

остаться вместе— это успех! 

Всеукраинский день библиотек 

Г. Форд 
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В 2015 году среди медицин-
ских библиотек Украины прохо-
дил конкурс прозаических и поэ-
тических произведений — 
«Бібліотека(р) - це звучить гор-
до», организатором которого бы-
ла Национальная научная меди-
цинская библиотека Украины. 
В конкурсе принимали участие 
представители медицинских биб-
лиотек разных регионов нашей 
страны. Были представители 
и Научной библиотеки Харьков-
ского национального медицин-
ского университета. 

В обеих номинациях («Прозові 
твори» и «Поетичні твори» ) побе-
дили работы наших коллег. В но-
минации «Прозові твори» побе-
дило эссе «Змінюватись, але не 
зраджувати» автором которого 
является Т.Б. Павленко (за-
меститель директора по инфор-
мационным технологиям) , и сти-
хотворение «Непотопляемый ко-
рабль», автор — О.В. Озеркина 
(заведующая сектором научного 
абонемента). 

По завершению конкурса был 
издан сборник конкурсных работ 
с одноименным названием 
«Бібліотека(р) - це звучить гордо: 
прозова та поетична творчість 
працівників медичних бібліотек 
України». 

Вручение дипломов, памятних 
подарков и сборников литератур-
ных произведений состоялось 
14 мая на Международной науч-
но-практической конференции 
«Бібліотечні цінності в епоху су-
часних інформаційних техноло-
гій», которая проходила в городе 
Черновцы, в присутствии более 
ста специалистов библиотечно-
информационной отрасли. 

Все участники получили в дар 
новую книгу «І я знов живий світ 
оглядую…». К 180-летию со дня 
рождения Степана Васильевича 
Руданского.  

В нашем выпуске вы можете 
ознакомиться с произведениями-
победителями... 

 

Культурное и духовное разви-
тие работников всегда было 
и остается в центре внимания. 
Сотрудники нашей библиотеки 
проявляют свои таланты, ориги-
нальность не только в профессио-
нальной сфере. Среди них есть 
настоящие мастерицы, творче-
ское вдохновение которых при-
водит к интересным произведе-
ниям прикладного искусства. Это 
увлечение бисероплетением 

и темари, вязанием и художе-
ственной вышивкой, декупажем 
и кракелюром, художественной 
инсталляцией и декоративной 
флористикой, фотографией 
и многое другое. Работы библио-
мастериц представляются на раз-
личных выставках прикладного 
искусства и фоторабот, в альма-
нахе творческих исканий сотруд-
ников и студентов нашего уни-
верситета «Начало века».  

Творческое вдохновение не 
ограничивается ни местом, ни 
временем. 

      Профессионализм—это 

обращенное в профессию 

творчество. 

“Збірка прозових і поетичних 
творів — це спроба зрозуміти важ-
ливість професії Бібліотекаря і ося-
гнути світосприйняття людей, що 
присвятили своє життя служінню 
книзі”. 

http://www.library.gov.ua/images/

files/2015_lit_konkurs.pdf 

Л. Гинзбург 

Лаборатория творчества и креатива... 
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ЗМІНЮВАТИСЬ, АЛЕ НЕ ЗРАДЖУВАТИ 

Спроба ліричного есе 

Так, я книгар. Не лікар, не аптекар, 
Не інженер, не вчитель, не банкір… 
Я – більше: я Книгар! Бібліотекар! 
На заздрість всім, всьому наперекір! 

Петро Гоць 

Змінюватись, але не зраджувати! 
Гадаєте, це яскраве рекламне гасло 
або просто гучна фраза? Ні, це про-
фесійне кредо університетської біб-
ліотеки, історія якої почалася 95 ро-
ків тому! Бібліотеки, яка постійно 
розвивається, зберігаючи при цьому 
свою роль, сутність і призначення.  

Ми пишаємось цією датою і праг-
немо залишатися потрібними навіть 
в сучасному світі, який шаліє від де-
вайсів і онлайн-технологій. Ми на-
магаємось стати на «місце» студен-
та, полегшити «головний біль» ви-
кладача, розділити «клопіт» науков-
ця чи практичного лікаря. Щоб від-
повідати їх потребам, ми подовжує-
мо час роботи бібліотеки, надаємо 
доступ до світових інформаційних 
ресурсів, впроваджуємо нові сервіси 
та послуги.  

Ми готуємо електронні бюлетені 
та поширюємо рекламні буклети, де 
невтомно розповідаємо про нашу 
користь для всієї університетської 
спільноти. Ми напрошуємось на вче-
ні ради, засідання та презентації, 
щоб знову заявити про себе і пере-
конати у власній необхідності.  

Ми вважаємо, що по -
справжньому освіченою людиною 
є не той, хто ВСЕ знає, а той, хто 
знає, де ЦЕ знайти. Тому безперес-
танку нагадуємо про підвищення 
інформаційної культури і проводимо 
чимало навчальних та просвітниць-
ких заходів. 

При цьому ми не забуваємо і про 
рівень власної професійної компете-
нції! Ми співпрацюємо з колегами, 
впроваджуємо інновації, проводимо 
наукові дослідження, влаштовуємо 
корпоративні свята. Ми давно не 
втискуємось в рамки звичних уяв-
лень про бібліотеку і не відповідає-
мо класичному іміджу бібліотекаря. 
Колись ми практикували бібліотеч-
ний почерк (пам'ятаєте?), а зараз не 

уявляємо себе без електронних тех-
нологій. Ми реконструюємо сайти, 
організовуємо веб-конференції та 
проникли в соціальні мережі.  

Багато в чому наша праця копіт-
ка, трудомістка, важка. Ми складає-
мо витончені бібліографічні посібни-
ки і одночасно з успіхом замінюємо 
вантажників… Проте, вважаємо на-
шу діяльність цікавою і творчою! 
Так, в своїй більшості ми ідеалісти. В 
навколишньому світі це недолік, але 
ми не ображаємось, бо нас тримає 
покликання! А ще – любов до книги, 
потреба в інтелектуальному спілку-
ванні, доступ до різноманітних ресу-
рсів... Чи багато роботодавців мо-
жуть похвалитися подібною мотива-
цією персоналу?  

Звичайно, знаходяться й ті, хто 
обходить бібліотеку стороною і поб-
лажливо засвідчує, що легко обхо-
диться без нас. Що ж, це їх вибір. 
Нас не лякають нескінченні дискусії 
про майбутнє бібліотеки 21 століття. 
Не дивлячись ні на що, ми усвідом-
люємо нашу затребуваність і дбаємо 
про авторитет професійного звання. 
Ми впевнені, що переможе КНИГА, 
в якому б форматі вона не існувала, 
і БІБЛІОТЕКА, як би вона не трансфо-
рмувалася, а отже і ми, БІБЛІОТЕКА-
РІ, якою б назвою нас не наділили!  

Колишній президент ІФЛА Клау-
діо Люко зауважив якось, що 
«бібліотеки творять майбутнє за до-
помогою бібліотекарів – творчих 
особистостей за бібліотечною стій-
кою…». Ми розуміємо, що прогрес 
у будь-якій справі залежить від не-
байдужих людей, а найбільш вірний 
шлях до успіху – не зупинятися на 
досягнутому. У нас є читачі і друзі, 
колеги і однодумці, плани і мрії. То-
му ми зростаємо і рухаємось впе-
ред, ми змінюємось, але не зраджу-
ємо! 

Т.Б. Павленко, зам. директора  
по информационным технологиям 

« » − 

V 

« », 

« » − 

Непотопляемый 

 корабль 

О.В. Озеркина, 
 зав. сектором  абонемента 

научной литературы 
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Рубрику ведут: О.В. Сохарь, библиограф 1 кат.; Д.В. Заводнова, библиотекарь 2 кат.  
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Библиотеки… Храм книги, знаний, неповторимая аура.  

Библиотекари... В своем большинстве — это доброжелательные, легко идущие на контакт, ком-
муникабельные, современные люди. Прекрасный образ в наших собственных глазах!  

Эта тема также интересна авторам художественных произведений наравне с приключениями, 
детективами, историей, медициной... Сюжетные линии произведений тесно переплетаются с биб-
лиотеками и библиотекарями. У каждого автора есть свой взгляд на библиотечный мир, свое миро-
ощущение. Предлагаем вам подборку произведений, которые связаны с затронутой темой. 

Умберто Эко 
«Имя розы» 

Эко У. Имя розы: детектив / У. Эко.— 
Москва: Книжная палата, 1989.— 496.— 
(Популярная библиотека) 

Главным героям, Вильгельму Бас-
кервильскому и его юному спутнику 
Адсону Мелькскому, приходится рас-
следовать гибель некоего Адельма 
Отрантского, монаха бенедиктинской 
обители. 

Настоятель монастыря Аббон безос-
новательно не допускает героев в биб-
лиотеку, между тем есть версия, что 
Адельм, первый погибший, выпал 
именно из окна книгохранили-
ща. Библиотека — лабиринт, располо-
женный на третьем этаже Храмины — 
башни, поражающей Адсона своими 
размерами, великолепием и символич-
ностью архитектурной формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На втором этаже - скрипторий, где 
монахи переписывают рукописи. Тут 
столкнулись две монастырские пар-
тии — итальянцы и иностранцы. Первые 
ратуют за свободный доступ ко всем 
книгам, за работу с народным языком, 
вторые — не разделяют их стремлений. 

Хорхе Луис Борхес 
«Коллекция» 

Борхес, Х. Л. Коллекция : рассказы; эссе; 
стихотворения / Х. Л. Борхес ; сост. В Багно 
пер.с исп. В. Багно  — СПб. : Северо-Запад, 
1992. — 639 с. 

Рассказ написан в обычной для Бор-
хеса форме эссе-фикции, поэтому в нём 
практически нет повествования, он опи-
сывает особую, созданную воображени-
ем писателя вселенную-библиотеку. 

Слепой библиотекарь бродит по 
книжным лабиринтам. Кто это? Вели-
чайший из писателей прошедшего века, 
философ, удивительный автор, умею-
щий рассказывать о ненаписанных кни-
гах, раскрывающий несостоявшиеся 
преступления или умеющий смеяться 
над трагическим и оплакивать комиче-
ское?  

Библиотека Борхеса - это лабиринт, 
в который есть вход, но из которого нет 
выхода. Кто попал сюда, тому вечно 
бродить по этому лабиринту, встречая 
на своём пути "те же книги, в том же 
беспорядке", который постепенно пре-
вращается в космос.  

 

Исаак Эммануилович Бабель 
«Избранное» 

Бабель И. Э. Конармия. Рассказы. Пьесы./ 
И. Э. Бабель; послесл. В. Звиняцкий— Спб: Кри-
сталл, 1989.—608 с. 

Данное издание — самое полное 
собрание сочинений Исаака Бабеля. 
В него вошла практически вся известная 
на сегодняшний день проза, драматур-
гия, киносценарии, публицистика писа-
теля и большой корпус писем. Все бабе-
левские тексты сопровождаются ком-
ментариями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У этого талантливого автора своеоб-

разное отношение к библиотеке 
и библиотекарю: «То, что это царство 
книги, чувствуется сразу. Люди, обслу-
живающие библиотеку, прикоснулись 
к книге, к отраженной жизни и сами как 
бы сделались лишь отражением живых, 
настоящих людей». 

Все книги, представленные в рубрике, 

вы всегда сможете найти в нашей  

библиотеке, на абонементе  

художественной литературы (корпус Б). 
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Кладезь книжной мудрости 

«Мы все лишаемся чего-то большого, теряем что-то... Редкий случай, важ-

ную возможность, чувства, которые потом не воротишь. В этом часть жиз-

ни. Но где-то в голове - скорее всего, в голове - есть маленький закуток, где все 

это хранится, как память. Как книги на полках в нашей библиотеке. Чтобы 

отыскать, что у нас в душе, для этого закутка нужно составлять картоте-

ку. В нем нужно убираться, его нужно проветривать, менять воду в цветах. 

Другими словами, ты всю жизнь проводишь в собственной библиотеке.  

(Мураками Х. Кафка на пляже / Х. Мураками. – М. : ЭКСМО, 2012. – 672 с. – 

(Библиотека всемирной литературы). [С. 671]) 

 

«

« » 

« » 

« », 

». 

Чтение со вкусом 

Денисов-Мельников  Василий 

По материалам сайта: 
http://biblio.lib.kherson.ua/ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ - ЭТО ИЗДАНИЕ КНИГИ... 
Что такое человеческая жизнь?... На этот вопрос пытались  дать  ответ  многие  философы  всех  

времен и народов. Вот автор предлагает нам ироничное сравнение жизни человека с написанием 
книги. А книг в библиотеке очень много... 
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Первый юбилей 
Ровно год назад вышел первый номер нашего электронного бюллетеня «Библиотерапевт». 
В течение этого времени мы освещали различные события и деятельность нашей библиотеки, раскры-

вали ее фонды, собирая интересный материал, анонсировали мероприятия и знакомили с новыми поступ-
лениями изданий, делились своими взглядами и публиковали творческие работы наших коллег, студентов 
и сотрудников университета. За время работы над бюллетенем сформировались постоянные рубрики, сре-
ди которых «Кладезь книжной мудрости», «Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных 
изданий», «Аскорбинка для души» и другие. 

На сегодня «Библиотерапевт» собрал более 2 000 просмотров – отличный результат! Наша работа со-
вершенствуется, в планах – создание новых рубрик, привлечение интересных «литераторов» и пр. Мы от-
крыты для креативных идей! 

Выражаем благодарность всем нашим авторам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Читайте нас – мы вкладываем душу в создание каждого номера «Библиотерапевта»! 

Редколлегия 


