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 Восени вся країна відзначає День працівників 

освіти – свято, яке звільняє від буденності й допома-

гає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас зга-

дує свого Вчителя – того, котрий долучив до книги, 

запалив іскорку знань, був старшим другом і порад-

ником, кому ми зобов’язані своїми життєвими і про-

фесійними перемогами. 

 Ми схиляємо голови перед мудрістю і жерто-

вністю освітянина – учителя, вихователя, викладача, 

майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашого 

краю, всієї нашої держави. Ви сумлінно виконуєте 

свій професійний обов’язок, вчите нашу юнь пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду. 

 Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, само-

відданість, добро і щедрість душі. Впевнені, що ви й надалі докладатимете зусиль задля утвердження 

заможної, духовно багатої України. 

 Щиросердно бажаємо вам, шановні освітяни, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих 

творчих успіхів і невичерпної наснаги. 

 Зі святом Вас, дорогі наші освітяни! Щастя, добра, любові, творчої наснаги! Ваш труд гідний 

захоплення.  

 Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супут-
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30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек 
Шановні бібліотекарі! Прийміть найщиріші вітання з Вашим професійним святом!  

Бажаємо Вам творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і  

нових успіхів та звершень! 
 Бібліотека Уманського державного педагогіч-

ного університету імені Павла Тичини є однією з найбі-

льших бібліотек міста і має багату та цікаву істо-

рію. Варто наголосити, що вона – ровесниця універси-

тету, адже своє функціонування вона розпочала зi ство-

ренням Уманського інституту соціального виховання у 

1930 році. 

Структура Наукової бібліотеки включає в 

себе чотири відділи: відділ комплектування та нау-

кової обробки документів, відділ обслуговування, 

інформаційно-бібліографічний відділ та відділ інфо-

рмаційних технологій та комп’ютерного забезпечен-

ня.  

Фонди бібліотеки  – найцінніші джерела та 

інформаційні ресурси університету. Робота  з  біблі-

отечним фондом – одне із головних завдань відділу комплектування та наукової обробки документів. 

Відділ комплектування, як структурний підрозділ Наукової бібліотеки,  забезпечує планомірний відбір 

і придбання творів друку та інших видів документів відповідно до завдань навчальної, наукової та виховної 

роботи університету, а також оперативну наукову і технічну обробку нових надходжень та становить понад 

400 тис. примірників. Також комплектує фонди Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини літературою, 

що забезпечує  навчально-виховну та науково-дослідну роботу в університеті.  

З цією метою відділ здійснює комплектування документів на всіх видах носіїв інформації, індивідуаль-

ний та сумарний облік бібліотечного фонду, наукову обробку, систематизацію та предметизацію документів. 

Повне, оперативне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, наукових працівників, 

викладачів, співробітників та інших категорій читачів вузу літературою відповідно до їх інформаційних запи-

тів є основним завданням відділу обслуговування. 

Відділ обслуговування складається з абонементу та 6 читальних залів. Забезпечує навчальною літера-

турою роботу 17 методичних кабінетів. За єдиним обліком рахується 10 540 користувачів. 

Велику увагу надаємо питанням диференційованого обслуговування, впровадженню нових форм та 

методів роботи зі студентами, постійно удосконалюємо практику обслуговування студентів індивідуальним 

та груповим методом.  

Орієнтуючись в роботі на читача, бібліотекарі володіють навиками ділового спілкування, бо саме від 

них, від якості обслуговування залежить престиж бібліотеки і професії. Через спілкування ми встановлюємо 

рівноправні партнерські стосунки з викладачами, студентами, створюємо атмосферу психологічного комфор-

ту, довіри, відкритості, усвідомлено будуємо взаємини на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння.    

 Працівники відділу спрямовують свою роботу на якнайповніше задоволення інформаційних потреб 

користувачів бібліотеки для використання в навчальній чи професійній діяльності, в організації дозвілля, роз-

ширенні світоглядних орієнтирів.   

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування усіх категорій читачів відповідно направ-

ленню навчальної, наукової і виховної роботи університету забезпечує інформаційно-бібліографічний відділ. 

Організовує вивчення інформаційних потреб  студентів, викладачів, аспірантів, співробітників університету. 

       У довідковому фонді відділу зібрані енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні покажчики з різ-

них галузей і тем та обов’язкові екземпляри праць викладачів університету. Відділ надає послуги у користу-

ванні бібліотечним фондом, довідково-бібліографічним апаратом, пропагує бібліографічні знання.  

Діяльність відділу інформаційних технологій спрямована на впровадження та освоєння сучасних 

комп’ютерних технологій, створення власних електронних ресурсів, використання загальнодоступних елект-

ронних інформаційно-бібліотечних ресурсів, адміністрування роботи АБІС, бібліотечних баз даних, підтрим-

ку комп’ютерної та оргтехніки бібліотеки і читальних залів. 

Перехід до нових форм організації науково-освітнього процесу є невід’ємною складовою розвитку 

інформаційно-освітнього середовища на основі нових комп’ютерних технологій та інформаційних систем. 

То тільки збоку здається, що робота бібліотекаря проста і легка. Насправді ж вона сповнена і творчих 

дерзань, і душевних потуг, і просто важкої фізичної праці. І трудяться в бібліотеці люди по-справжньому, 

адже вони  вірні й віддані цій професії, ентузіасти своєї справи. 



Підсумки проведення тижня книги у бібліотеці 

 

Бібліотека – один із підрозділів університету, який повною мірою розділяє 

його долю, пройшовши разом з ним непростий, але досить успішний шлях 

становлення, розвитку і модернізації. Бібліотека завжди намагається жити 

повнокровним життям, чутливо реагувати на все, що відбувається у стінах рідного 

вузу, забезпечувати читачів необхідним обсягом сучасної інформації, популяризувати 

книгу, тому  що сила книг – безмежна, без них ми сліпі, часто безпорадні. Протягом 

усього життя ми звертаємось до них. Вони допомагають нам зрозуміти світ, що нас 

оточує, відкривають небачені обрії,  розкривають таємниці природи, життя, 

збагачують знаннями, пробуджують мрію. Книги – мудрі друзі, які, не вміючи 

говорити, розказують нам про незвичайні 

пригоди і подорожі, про чудеса, про 

навколишній світ;  вчать розуміти і цінувати 

працю людей, часто допомагають обрати 

шлях у житті. 

З метою оцінити значення книги у 

житті людини до Всеукраїнського дня 

бібліотек Наукова бібліотека  УДПУ імені 

Павла Тичини провела тиждень книги, на 

якому були представлені тематичні виставки: 

«Про все цікаве на планеті читай в журналі 

та газеті!» (чит. зал №1); «Бібліотека... Серце 

завмира» ( чит. зал №2). 

Були проведені відкриті перегляди 

літератури «Сторінками ретроперіодики». Серед представлених видань 

наукові, науково-популярні, реферативні журнали минулих років ХХ 

століття (наприклад, «Труды по прикладной ботанике» за 1932 рік, 

«Ботанический журнал» за 1949 рік),  які зберігаються в фондах Наукової 

бібліотеки. 

Жвавий інтерес серед викладачів та студентів викликала виставка 

раритетних видань з різноманітних галузей знань під назвою: «Книзі 100 

років», де експонувались книги видані 100 і понад 100 років тому. 

В читальному залі №2 відбувся фотоконкурсу «Я в бібліотеці». Переможцями стали не просто найкращі читачі, 

а фотографи-книголюби, імена яких було проголошено на урочистому врученні призів, це: 1 місце: Снісаревська Анна 

та Кучерява Ірина (факультет української філології); 2 місце: Коваль Вікторія (факультет соціально-педагогічної 

освіти); 3 місце: Кострига Наталія (мистецько-педагогічний факультет). 

Кульмінацією тижня стали привітання бібліотекарів 30 вересня. 

Захоплюючий флеш-моб у дворі університету та музичний вернісаж влаштували студенти природничо-

географічного факультету (організатор заступник декана з виховної роботи Галина Дрозденко). Приємні слова та пісні 

звучали з вуст студентів, викладачів фізико-математичного та технолого-педагогічного факультетів. Працівників 

Наукової бібліотеки вітали 

ректорат університету, профком, 

студрада, деканати та працівники 

структурних підрозділів нашої 

альма-матер. 

Н а  з а в е р ш е н н я  т и ж н я 

бібліотекарі розпочали новий 

конкурс: «Кращий читач року», 

який буде стартувати в травні 

2015 та організували поличку  

«Буккросінгу» в гуртожитку 

університету. 

Наша книгозбірня буде завжди 

намагатися вдосконалюватися і 

виконувати свою високу місію – 

служити суспільству, прагнучи 

задо во л ьн ит и  д ухо в н і  та 

п р о с в і т н і  п о т р е б и 

університетської спільноти. 
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 З 11 липня вже можна копати ранню картоплю. У цей день наші 

пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати — зима рано прийде.  

 11 липня народились: 
1879 — Степан Колесников, український живописець. Зробив значний внесок 

у розвиток західного мистецтва. Картини «Весна», «На кладці», «Напровесні». 

1856 — Петро Левченко, український живописець-пейзажист, графік, майстер 

інтер'єрних композицій («Глухомань», «Вечір. Сльота», «На Харківщині», 

«Водний млин»). 

1939 — Борис Нечерда — український поет-шістдисятник. 

 11 липня відзначають: 
Всесвітній день народонаселення,  

            Всесвітній день шоколаду. 

 Події 11 липня: 
1941 — почалася героїчна оборона Києва, 11 липня — 19 вересня 1941 г. — 71 день. 

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА 

Це цікаво знати 
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 За християнським календарем 21 вересня відзначається 

двонадесяте свято Різдво Богородиці, яке ще називають Другою 

Пречистою або ―осениною‖.  

 21 вересня народились: 
1832 — Петро Ніщинський (Байда), український композитор, 

перекладач. автор музичної картини «Вечорниці» до драми Т. 

Шевченка «Назар Стодоля». 

1946 — Леонід Кисельов, український поет, прозаїк, перекла-

дач.  

 Події 21 вересня: 
1648 – Богдан Хмельницький розбив польську армію в битві 

під Пилявцями. 

1913 – відкрито Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежджнової. 

1920 — Раднарком України ввів обов'язкове навчання української мови в школах. 

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету. 

 21 вересня відзначають: 
Міжнародний день миру. 

 30 вересня відзначається день пам'яті святих Віри, Надії і Любові та 

їх матері Софії. Люди у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони поле-

тять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою.  

 30 вересня народились: 

1841 — Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, філософ, еко-

номіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч.  

 Події 30 вересня: 
1876 — Журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григо-

рія Сковороди. 

1929 — Англійська служба «Бі-бі-сі» уперше провела телетрансляцію. 

1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з провідних інфор-

маційних агентств світу. 

1967 — вперше у космосі відбулася автоматична стиковка кораблів: це були радянські «Космос-186» та «Космос-188». 

 Цього дня святкують:  

Всеукраїнський день бібліотек, 

День усиновлення,  

Міжнародний день перекладача. 


