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Інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки ЧНТУ

Зима шати одягне святкові,
Закружля в новорічному вальсі,
Почуття, що нахлинуть раптово,
Хай залишаться з вами назавжди:
Сни, мов пух, нехай будуть грудневі,
Віщим буде січневе гадання,
І збуваються кожні, напевно,
Давні, щирі й палкі сподівання!
Хай лютневі на склі візерунки
Про підсніжники знов нагадають,
Про Любов, що безцінним дарунком,
В серці кожного з нас проростає!

Новий рік - це точка відліку, з якої ми
починаємо наше нове, краще життя! Усі ми творимо нові надії та сподівання на щасливіше майбутнє!
За доброю традицією, проводжаючи рік минулий, оцінюємо
пройдений шлях та визначаємо плани на майбутнє.
Нехай 2015-й рік принесе вам багато щастя, здоров’я, радості, стане роком виконання ваших заповітних бажань і досягнення нових творчих успіхів.
Від щирого серця, з Новим роком!
Від головного редактора
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Підбиваємо підсумки 2014 року,
окреслюємо перспективи на 2015 рік
Умови сьогодення ставлять перед бібліотекою завдання інтеграції не тільки в освітній та науковий простір університету, а й у світовий науковий простір відповідно до Національної програми “Освіта. Україна ХХІ сторіччя” та програми Європейського Союзу Horizon 2020 в рамках проекту OpenAIRE в Україні.
Плідна робота нашого колективу у минулому році створила підґрунтя для реалізації цих завдань. Так, протягом
2014 року бібліотека приєдналася до проекту “Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України”, що дозволило розширити інформаційні межи знань університету. Щомісяця бібліотека знайомила
своїх користувачів з всесвітніми електронними бібліотеками - “Світова цифрова бібліотека”, Google Books (світова
електронна бібліотека книг), DOAJ (довідник журналів з відкритим доступом), CiteSeerX (пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури з комп'ютерних та інформаційних наук) та ін. Надавала доступ до з ресурсів
наукометричних баз даних - RePEc (Research Papers in Economics – Дослідницькі Труди з Економіки), Web of Science,
Scopus. Співробітники бібліотеки підвищували свій фаховий рівень, а саме, приймали участь у навчанні за програмою “Куратор змісту” , семінарах, науково-практичних конференціях.
Наступного року на бібліотеку буде покладено завдання зі створення сайтів наукових видань ЧНТУ та підтримки
наукової інформації, розповсюдження у національних та міжнародних базах даних. Створений електронний архів
університету дозволить національному та міжнародному науковому спітовариству оцінити наукову потужність
університету.
Шановні колеги, щиро вітаю вас з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!
Бажаю вам здоров'я, гарного настрою, добробуту, подальших успіхів у всіх починаннях!
Нехай щедрою буде для вас доля, світлою вірою повняться серця, а Новий рік принесе до вашої оселі добробут, мир, спокій та злагоду!

Заступник директора бібліотеки з наукової роботи ЧНТУ Н.В. Мороз
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Радимо прочитати

До ювілейних та памятних дат І кварталу 2015 року
Січень

Чехов, А. П. Рассказы. - К. : Веселка, 1989. - 216 c.

150 років від дня народження
Лютий
М. І. Туган-Бурановського (1865-1919), українського і російського економіста, історика,
Міжнародний день рідної мови
соціолога.
Туган-Барановский, М. I. Політична Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне
економія: курс популярний. - К. : Наукова життя світу. - К. : Спалах, 2004. - 272 c.
думка, 1994. - 261 c.
80 років від дня народження
В. А. Симоненка (1935-1963), українського поета, журналіста, правозахисника.

Березень

Всесвітній день письменника
Українська мала проза ХХ століття : Антологія. - К. : Факт, 2007. - 1509 c.

Симоненко, В. А. Твори: У 2 т. - Т. 1 :
Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого.
Проза. Літературні статті. Сторінки
щоденника.
листи.
/
Упорядник
Г. П. Білоус. - Черкассы : Брама-Україна,
2004. - 424 c.

145 років від дня народження
Є. О. Патона (1870-1953), українського
вченого, президента НАН України впродовж 40 років.

День Соборності України
Олесіюк, Т. Соборна Україна: Наукові
розвідки і спомини. – К. : Українська видавнича група, 2004. - 636 c.

День народження Т. Г. Шевченка
(1814-1861), українського поета, художника, мислителя.

Малиновський, Б. М. Академік Борис Патон - праця на
все життя. - К. : Наукова думка, 2002. - 338 c.

День українського політв’язня
540 років від народження Мікеланджело БуонарЛук'яненко, Л. Г. З часів
роті (1475-1564), італійського скульптора, живописця,
неволі [Текст] / Л. Г. Лук’яненко
поета.
Кн.4. : Країна Моксель. - К. : Феникс, 2010. 519 c.
Кристофанелли, Р. Дневник Микеланджело Неистового. - М. : Прогресс, 1980. 80 років від дня народження О. Меня
382c.
(1935-1990), видатного православного проповідника та богослова.
Міжнародний жіночий день
Українська жіноча проза. М. Вовчок, Н.
Мень, А. История религии. Пути христиКобринська, О. Кобилянська. - Харьков :
анства : учебное пособие. - М. :
Прапор, 2007. - 638 c.
Инфра-М, 1998. - 222 c.

390 років від дня народження Марусі
Чурай (М. Г. Чурай) (1625-1653), української
народної поетеси, авторки широко відомих пісень.

Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі. К. : Ірпінь, 2007. - 822 c.

120 років від дня народження
М. Т. Рильського (1895-1964), українського
Чемерис, В. Л. Маруся Чурай: повість. - К. : Бібліотека поета, перекладача, громадського діяча.
українця, 2000. - 86 c.
Рильський, М. Т. Вибрані твори: У 2.Т. Т.1 :
Вірші. Поеми. - К. : Вид-во "Укр. енциДень пам’яті Героїв Крут
Крути: збірка у пам’ять героїв Крут / Упор. О. Зіневич, клоп.", 2005. - 605 c.
Н. Зіневич. - К. : Смолоскип, 2008. - 419 c.
Всесвітній день поезії
Поезія із-за ґрат : антологія / упоряд. О. Голуб. - К. :
155 років від дня народження А. П. Чехова (1860-1904),
Смолоскип, 2012. - 869 c.
російського письменника.

Зустрічі з цікавими людьми у літературній вітальні
Січень
Зустріч з отцем Володимиром
(Куликом) з церкви
Усіх Святих Чернігівських

Лютий
Презентація книги
Личковаха В. А.
«Греко-словянських діалог
культур»

клуб «Райдуга»

Березень
Лекція нумеролога
Щепкіної Т. А.
Щомісячно в студії
«Hand Made»
проводяться майстер-класи з
рукоділля, виготовлення
іграшок-сувенірів, плетіння
браслетів, брелоків, національної сімволіки тощо.
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Вплив виховної функції бібліотеки ВНЗ на формування
гармонійно розвинутої особистості

Людство завжди прагнуло жити в якісному та
досконалому світі: доброму, справедливому, де б
панували мир, злагода та добробут.
Сьогодні ми бачимо, як молоді українці починають змінювати Україну із самого себе: беруть
активну участь у політичному та громадському
житті, присвячують свій час та
працю на користь суспільству.
Сучасна молодь має великий
потенціал, запал та енергію,
які і потрібно спрямувати у
правильне русло.
Важливу роль у процесі виховання відіграє система освіти,
завдання якої полягають не
лише у наданні знань з певних предметів, але й у
формуванні різнобічно розвиненої, духовної,
морально зрілої особистості, готової відповісти на
виклики сучасного життя.
Бібліотека вищого навчального закладу має у
своєму арсеналі всі інструменти, за допомогою
яких здійснюється всебічний та гармонійний
розвиток особистості.
Вже не перший рік діє постійна виставка-обмін
«Поділись книгою», яка користується попитом
серед наших відвідувачів.
Ініціатива колективу бібліотеки відкрити свої
фонди, наблизити книгу до читача знайшла втілення у перетворенні читального залу на Літературну
вітальню, яка стала містом зустрічей з сучасними
українськими письменниками О. Рог, братами
Капрановими, О. Конечною, Т. Тимошенко.
У клубі «Райдуга», який вже понад
15 років існує в нашій бібліотеці,
ми приймали в гостях відомих
краєзнавців, істориків – С. Леп’явка, В. Демиденка, В. Руденка, ветеранів другої світової війни – Г. Кузнецова, А. Шкурко, афганців,
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, громадських діячів та
багато інших.
У квітні цього року відбулася
зустріч з В. Ф. Савченком, д. е. н., професором
кафедри екон. теорії: цікавими та корисними для
майбутніх економістів стали поради від людини з
величезним практичним, професійним та життєвим досвідом.
Взагалі студентам дуже цікаво поглянути на своїх
викладачів під абсолютно іншим кутом. Затамувавши подих, під супровід авторських пісень викладача кафедри туризму В. Дудка, молодь поринула у
подорож чудовими краєвидами за допомогою відеоряду авторських фото.
На зустрічі також запрошуються колишні студенти нашого вузу, які активно беруть участь у
політичному, громадському і економічному житті
рідного краю. Цікавим і пізнавальним було спілкування з Ю. Заїкою, директором магазину-студії
«Макош», головою молодіжного відділення Ліги
ділових та професійних жінок Чернігова. Її кредо
— «Зроби себе сам! Роби все відкрито і з любов’ю»
- сподіваємось, було почуто присутніми на
зустрічі.

У стінах нашої бібліотеки відбулася творча зустріч
та перша фотовиставка випускника нашого інституту Дмитра Торяника, автора відомих промо-роликів про місто над Десною, знятих у техніці
тайм-лапс.
Використання мультимедійних ресурсів при проведенні культурно-просвітницьких заходів дозволяє їх урізноманітнити: на базі нашої бібліотеки
створено понад 25 фільмів, велика кількість презентацій різноманітної тематики.
У цьому році бібліотека брала активну участь у
заходах, приурочених 200-річчю з дня народження
Т. Г. Шевченка. Окрасою масового дійства став
фільм «Ніжні жінки Тараса», який ознайомив присутніх з одним із напрямків творчості геніального
сина народу України – з його портретним живописом.
Бібліотека тісно співпрацює з кафедрами університету та проводить спільні комплексні масові заходи. Так, експериментальним став захід, присвячений творчості талановитого
художника, представника старшого покоління майстрів Чернігівщини – М. Я. Кошеля. Виставка
картин була побудована як комплекс творів образотворчого мистецтва для проведення практичних
занять студентів з дисципліни
«Організація
екскурсійних
послуг».
Як створити тіло своєї мрії – здорове і гармонійне? На це запитання учасники семінару змогли
отримати відповідь експерта зі здорового харчування, лікаря-дієтолога медичної клініки «Столиця» Н. Самойленко: «Імідж тіла. Комплексний
підхід: харчування, фізичні методи, сучасна косметологія».
Щоб студент прийшов і залишився в бібліотеці,
потрібно, щоб він сприймав її як місце вільного
спілкування, місце, де він може застосувати свій
творчий потенціал. Дуже цікавим для молоді був
майстер-клас з виготовлення міні-книжки своїми
руками. Вже за півтори години наші наполегливі
учні мали майже шедеври книжкового мистецтва.
У цьому році співробітники бібліотеки проводили заняття з виготовлення браслетів у національних кольорах та створення прадавнього українського оберегу – ляльки-мотанки.
Вже традиційними для
нашої бібліотеки є експонування творчих робіт народних майстринь Чернігова: О. Дідович, Т. Баженової, А. Ляшко, А.
Сусоєнкової, Н. Шубіної та ін.
Щоб впливати на духовний розвиток молоді,
потрібно самому бути розвиненою, духовно і
морально здоровою особистістю. Тому незмінним
повинен залишатися творчій підхід бібліотекаря
до своєї справи і прагнення до самовдосконалення.
Зав. відділом НБ ЧНТУ Н.О. Карпенко.
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Фотовиставка «Світ очима бібліотекаря»
Не всі і не завжди відчувають цінність життя «тут і зараз». Але краса присутня у звичайнісіньких, здавалося б,
речах: у літньому дощі і пухнастому снігу, в тихій посмішці, у грі кошеняти і різнобарвному килимі з осіннього
листя, сході сонця і в морській хвилі, що накочується на берег... Життя чудове і неповторне! Зберегти прекрасні
миттевості допомагають фотографії. Сім років тому в нашій бібліотеці розпочався проект «Світ очима бібліотекаря». Багато хто з нас любить фотографувати, а є й такі, хто постійно носить із собою фотоапарат, щоб відобразити
при нагоді унікальні моменти повсякденного життя на пам'ять. Зроблені вдома і на роботі, на відпочинку й під час
свят фотографії ми використовуємо для виставок, презентацій та фільмів. Звичайно, серед нас немає професійних
фотографів, але ми сподіваємося, що ці фотографії передадуть хоча б частину того почуття, з яким вони були
зроблені. Адже краса в очах того, хто дивиться.
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