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Інформаційний вісник бібліотеки Уманського  державного педагогічного 

університету  імені Павла Тичини  

Осінній подих книгозбірні 

Для всіх, хто любить книгу і хто присвятив своє життя праці на ниві просвіти, для кого 

бібліотека стала частиною життя,  є важлива дата – 30 вересня – Всеукраїнський день бібліо-

тек.  

Бібліотекарі – це ті, хто  постійно виконує важливу духовну місію, віддзеркалюючи па-

м'ять народу та держави, керуючись високими нормами і принципами. Це ті, хто незважаючи 

на загострення протистоянь традиційного і нового, активно працює над тим аби наблизити 

процес змін і реформ, сприяє перетворенню бібліотек у відкритий громадський простір, збері-

гши при цьому бібліотеку як суспільну цінність.  

Працівники бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини активно втілюють в життя поставлені завдання – розвиток, створення, збереження та 

організація використання власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають на-

вчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких 

потреб студентів, викладачів, співробітників на принципах доступності, оперативності, інфор-

мативності, комфортності.  

Крім цього, бібліотекар – це талант і творчість, це мистецтво спілкування, робота з лю-

дьми, масові заходи. Це люди, які готові широко відчинити двері всім шанувальникам книги, 

хто відчуває потяг до читання, тягу до нових знань. Такі відчуття впливають на настрій люди-

ни, що завжди створює надійну, приємну атмосферу тепла, затишку, стабільності, збагачує 

кругозір, дозволяє більш глибоко пізнавати цей світ. Василь Сухомлинський казав: 

«Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що 

у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»». 

Сучасний бібліотекар повинен бути компетентним у різних галузях, тримати в пам’яті 

різноманітну інфор-

мацію, відкривати для 

своїх читачів величез-

ний світ, представле-

ний в книгах, журна-

лах, електронних ме-

режах. Вміння орієн-

туватися у інформа-

ційному просторі, за-

довольняти запити 

користувачів, профе-

сійно вдосконалюва-

тися – ось гасло, яким 

керуються наші біблі-

отекарі.  

Щиро любимо 

читача та дякуємо за 

співпрацю.  

 



 Завжди наша благодатна черкаська земля вабила сво-

єю красою та багатством. Наш край був одним із центрів фо-

рмування Київської Русі, пережив бурхливий період Козач-

чини і Коліївщини, тут відбувалось становлення української 

державності й незалежності. Ця земля неповторна своєю 

природою, звичаями, віруваннями, обрядами, людьми. Ви-

вчення історії рідного краю є дієвим засобом громадянсько-

патріотичного виховання, формування державницьких по-

чуттів і якостей молодого покоління. Краєзнавчі знання до-

помагають молоді відчути причетність кожного до історії 

держави, вважати своїм обов’язком стати гідним спадкоєм-

цем кращих традицій, збагатити знання про свій народ, усві-

домлюючи себе як його частинки та продовжувача формування національних рис характеру і вдачі. 

Перлиною нашого краю була і залишається чарівна Уманщина та рідне місто Умань.  

Якою була Умань? Що і коли відбувалось? Які люди 

жили, що робили? 

 Дати відповідь на запитання допомагають книги, жур-

нали, газети, будь-які матеріали, що покликані сформувати цілі-

сне уявлення про бага-

ту на події історію, які 

зберігає університет-

ська бібліотека. З цією 

метою щороку до Дня 

міста, який відзначає-

мо 7 жовтня, праців-

ники бібліотеки проводять цілий ряд заходів, щоб зацікавити 

молодь історією рідного міста, ознайомити з краєзнавчою літе-

ратурою від найдавніших часів до сучасності.   

З цього приводу в читальному залі №2 відбулася  краєзнавча година під назвою «Легендами овія-

на», де бібліотекар Прокопчук Ольга розповіла про надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину 

та організувала екскурсію таємничими підземеллями міста. 

Працівники інформаційно-бібліографічного відді-

лу провели бібліографічний огляд літератури для студен-

тів факультету фізики, математики та інформати-

ки «Умань – моя маленька Батьківщина», який висвітлює 

літературне та культурне життя нашого міста.  

Бібліотекарі, зокрема працівники читального залу 

№1, разом зі студентами факультету мистецтв на аркушах 

паперу «будували» своє місто майбутнього на веселково-

му пензлику «Яким я бачу місто Умань майбутнього». 

Книжкову виставку «Умань – старовинне історичне міс-

то», яка поєднала в собі найбільш цікаві книги про історію 

його створення, розвитку та архітектурних змін, підготу-

вали бібліотекарі відділу обслуговування. 

А працівники відділу комплектування та наукової обробки 

документів запросили всіх бажаючих у літературний крає-

знавчий круїз «Місто, де на тебе чекають», у якому можна 

простежити за творчістю талановитих людей рідного міс-

та, адже  його старовинний колорит є постійним джерелом 

натхнення. 

БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ ДЕНЬ МІСТА 



 

КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

Знайомтесь з членом бібліотечного клубу «Бійці мистецтва», студенткою  факультету 

початкової освіти Анастасією Аксьоненко. Настя бере активну участь у масових заходах, ініці-

ативна, цікава, творча, захоплюється поезією. 
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*** 

Намалюю картину. Намалюю життя - перегони, 
Де спливають секунди, години і дні. 
Оглянись навкруги, ти один у пустому вагон,і 
Лиш малюнок з'являється на пустім полотні. 
Ось маленький біжиш відбирати в садочку машинку, 
Ось вже школа відкрила свої величезні втрата, 
Ну а ось випускний де поруч з тобою Іринка, 
А ось вже весілля і клятва "С тобой навсегда". 
А ось перша сварка і перша маленька дитина, 
А ось до розлучення плине сімейне життя, 
Ось другий синок знову склеїв вашу родину, 
А ось вже й до старості плине дорога твоя. 
Радійте тому, що ви всі неповторні, 
Радійте тому, що душа ваша завжди жива, 
Не марнуйте життя у своєму пустому вагоні, 

Бо настане той час, коли вже нема вороття.  

*** 

За вікном розквітають каштани, 

Коло вишень хрущі вже гудуть 

І чекає дівчину кохану 

Юний хлопець, що йшов на війну. 

Він згадав той страшний сорок третій 

Й по щоці скотилась сльоза. 

Скільки ж там залишилось мертвих, 

Скільки ж їх пішло в небеса. 

Скільки юних й маленьких героїв 

Полягло у страшній боротьбі. 

Скільки ж тої багряної крові 

Проливали в тій клятій війні. 

Скільки юних дівчат-санітарок 

Полягло у страшному бою, 

Як зцілявши солдат від поранень 

Залишались в чужому краю. 

Він згадав і той сорок п'ятий, 

Де від бруду не видно лиця, 

Як стріляли в фашистів солдати 

І боролися всі до кінця. 

А тепер величать обеліски 

І могили невідомих солдатів. 

Він пам'ятає тих, хто був близько, 

Кого так й не дочекалася мати. 

Він дійшов до самого Берліну, 

Він кричав переможне "Ура!" 

А зараз чекає дівчину 

І каштан над ним розквіта. 

*** 

Зустрілись двоє у минулому сторіччі, 
Кохання полонило їх серця. 
Вона - мов янгол у людськім обличчі, 
А Він - мов демон в образі ченця. 
Вона іде крізь чорну купу диму, 
Вона - одна, мов платина, мов сталь. 
Він їй ножі вганяє в бліду спину, 
Й гірка сльоза нагадує кришталь. 
Цей погляд й ці бездонні сині очі 
Торкнулися чернет Його душі. 
Він згадуватиме її щоночі, 
Й ці очі, що колись були чужі. 
Вона, колись, відкрила йому серце, 
А Він його розбив без каяття, 
Тепер Вона - страшне обличчя смерті, 
А Він - мов янгол, що несе життя. 
Він мріє,  щоб вона була знов близько 
І щоб з лиця злетіла та вуаль, 
Й п'ючи із льодом недешевий віскі, 
Тримає у руках жіночу шаль… 

*** 
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16 вересня народились: 
1903 — Петро Борзяк, український фізик, вчений. Автор комплексних дос-

ліджень фізичної природи різних фотокатодів.  

1904 — Петро Масоха, український актор театру та кіно. Грав у фільмах «Є 

такий хлопець» (Костромін), «Вершники» (Іван Половець), 

«Земля» (Хома), «Іван» (Іван).  

Події 16 вересня: 
1658 – гетьманом Іваном Виговським укладено Гадяцький договір.  

1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.  

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у скла-

ді австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволен-

ня України.  

2000 — День пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе.  

11 серпня  народились: 
949 — Віктор Положій, український письменник-фантаст. Автор збірки 

оповідань «Щось негаразд…», «Сонячний вітер», роману «Попіл на рани», 

повісті «Жив-був Іван» та інших.  

1908 — Валентин Бакуль, український вчений-матеріалознавець, організа-

тор науки і виробництва.   

Події 7 липня:  
1926 — компанія «Кодак» оголосила про початок роботи зі створення ко-

льорової кіноплівки.  

1947 — у газеті «Правда» опубліковано статтю Дмитра Шепілова 

«Радянський патріотизм», яка стала початком кампанії зі звинувачення 

діячів культури у космополітизмі.  

1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.  

1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.  

2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.  

7 липня народились: 
1886 — Іван Крип'якевич, український історик, автор ряду наукових досліджень про українську козацьку держав-

ність та діяльність Богдана Хмельницького, підручників з історії України.  

1921 — Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат.   

Події  7 липня: 
1659 — козацькі загони на чолі з Іваном Виговським розбили московське 

військо під Конотопом. 

1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут іме-

ні Драгоманова. 

1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Іва-

на Франка. 

1941 — у ході Другої світової війни розпочалася оборона Києва. 

1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарсь-

кою мовою.  

2009 — поховали короля поп-музики Майкла Джексона. 


