Календар знаменних та пам’ятних дат. 8 березня
"Царство жінки - це царство ніжності,
тонкості, терпимості"
Жан Жак Руссо
Міжнаро́дний жіно́чий де́нь — щорічне свято, що відзначається 8 березня.
Започатковане як пролетарське феміністське свято

Міжнаро́дний де́нь

жіно́к-робітни́ць. Починалось як соціалістичне політичне свято. Свято є
змішаним у культурі багатьох країн, насамперед у Європі, особливо в
країнах "радянського блоку". Більше інформації на сайті: Світ цікавих
фактів.
Хай пролісок перший дарує вам іжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 1).
Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки в
громадському житті України 1884-1939 / М. БогачевськаХомяк. – К. : Либідь, 1995. – 424 с.
Книга дає можливість з’ясувати роль жінок не
індустріалізованих країн у громадському житті. В канву
історії України включено детальну розповідь про роль
жіноцтва.
Розглядаючи досі не опрацьований архівний матеріал,
авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва у всіх
частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали
українці. Разом із тим це розповідь про долі багатьох славних українок.

Владимирская, А. О. Бизнес-леди или как преуспеть
среди мужчин / А. О. Владимирская. - К. : Либра, 1993. –
200 с.
Как найти себя в этой нелегкой и так быстро
изменяющейся жизни? Как перестать бояться слова
«бизнес» и освоить его незнакомый мир, развить в себе
деловые качества и применить их? Как научиться жить
свободнее,
легко
решая
ежедневные
проблемы
взаимоотношений с людьми? Ответы на эти и другие
вопросы можно найти в этой книге, своеобразной хрестоматии женского
шарма и пособии по выходу из критических ситуаций.

Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. – К. :
Фоліант, 2005. – 352 с.
В посібнику висвітлюються питання гендерної
рівності, правовому забезпеченню гендерної рівноваги,
інтеграції гендерних підходів у педагогічному вихованні,
літературознавстві, формуванні культури між статевих
відносин.

Грэй, Дж. Женщины с Венеры, мужчины с Марса / Дж. Грэй ; пер. с англ.;
под ред. И. Старых. – К. : София, 2004. – 400 с.
«Женщины с Венеры, мужчины с Марса» - один из величайших
бестселлеров нашего времени, тиражи которого на множестве языков
превысили десятки миллионов по всему миру. Читая эту книгу,
Вы, возможно, подумаете: разве могут успешно сложиться
взаимоотношения между людьми, никогда в нее не
заглядывающими?
С помощью этой книги Вы освоите практическую
сторону решения проблем, возникающих из-за непонимания
непреодолимых различий между мужчинами и женщинами. В
книге предлагается не просто теоретический анализ
психологии этих различий, но также и практическое учебное
пособие по созданию и поддержанию таких взаимоотношений, которые по
праву смогли бы называться любовью.

Ефремова, В. Бизнес-леди или Бизнес-стерва? Выживание
в деловом мире мужчин / В. Ефремова. – Ростов-на Дону :
Феникс, 2004. – 320 с.
Любая женщина хочет чувствовать себя как леди и в
кругу друзей, и в семейной жизни, и в бизнесе, однако не
каждой удается поставить мужчину в такие условия, при
которых ему осталось бы только одно – быть
джентльменом… Книга «Бизнес-леди или Бизнес-стерва?»
расскажет как выжить женщине в деловом мире и при этом оставаться
женственной и нежной.
Основи теорії гендеру : навч. посіб. / ред. кол. В.П. Агєєва,
Л. С. Кобелянська, М. М. Скорик. – К. : КІС, 2004. – 536 с.
Навчальний посібник спрямований на те, щоб цілісно
й у систематизованій формі подати основні поняття,
структуру й тематику гендерних досліджень як предмета
вивчення. Тут систематизовано викладено як основи
гендеру, так і способу його побутування в різних суспільних
сферах та соціальних інститутах.
Студьонова, Л. Чернігівки в житті славетних / Л.
Студьонова. – Чернігів, 1996. – 78 с.
У книзі розповідається про інтимні стосунки князя
Святослава, О. Пушкіна, П. Пікассо, А. Чехова, М. Врубеля, О.
Блока, П. Федотова, М. Лисенка, Т. Шевченка, Д.
Мережковського, П. Тичини, А. Малишка з представницями
Придесення.
Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 328 с.
Про українську жінку сказано і написано немало. Вона
надихала і поетів, і малярів, і композиторів – є Музою,
Коханою, Матір’ю і великою трудівницею. Завжди оберігала
свій рід український. І не раз їй доводилось ставати
войовницею на полі битви за гідність українського імені, за
майбутнє України…
Ми знаємо цей її колективний портрет. Але він
складається з безлічі індивідуальних портретів, не всіма
знаних. Цьому незнанню може зарадити це видання.
Книга «Українки в історії» включає в себе дослідження та нариси
великої групи ентузіастів – науковців, літераторів, журналістів,
краєзнавців, які спираються на вже відомий матеріал і вводять в обіг новий.

