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 Україна обрала європейський напрямок свого розвитку багато 

років тому. Перша Угода про партнерство та співробітництво між 

Україною та ЄС була підписана у 1994 році і набула чинності у 1998-

му. Саме вона стала основою прийнятого у лютому 2005 року Плану 

дій ЄС - Україна, який покликаний сприяти наближенню України до 

ЄС. Сьогодні ведуться перемовини щодо Угоди про Асоціацію, еле-

ментом якої буде створення зони вільної торгівлі між ЄС та Украї-

ною. Угода про асоціацію нині регулює відносини між Україною та Європейським Союзом і визна-

чає шлях реформ. Україна зараз сплачує вкрай високу ціну... Але солідарність і підтримка демокра-

тичного світу мають допомогти Україні захистити свій суверенітет і територію, а також створити 

таку систему, яка дозволить повність використати потенціал найбільшого багатства України - її гро-

мадян. 

Європейський Союз представляє 28 країн, які об'єдналися 

на основі спільних людських і демократичних цінностей для до-

сягнення стабільності, миру та процвітання. На території ЄС про-

живає більше 470 мільйонів громадян різних національностей, 

вірувань та традицій. За 50 років існування ЄС перетворився на 

потужну і впливову силу, яка відіграє провідну роль у світовій 

політиці, економіці, культурі. Це єдиний економічний, соціаль-

ний та гуманітарний простір, де відмовилися від кордонів та зай-

вих умовностей задля вільного пересування людей, продуктів, 

капіталів, необмеженого обміну інформацією, культурними та 

науковими надбаннями. До єднання заради майбутнього прагне перш за все молодь. Освітні та гу-

манітарні програми ЄС для країн Євросоюзу та таких, що не входять до складу ЄС, сприяють кон-

солідації молодого покоління, обміну знаннями, досвідом, науковими здобутками.  

Жоден народ у Європейському Союзі ніколи не відстоював своє право бути в Європейському 

Союзі зі зброєю в руках. Саме Україні випала така болісна нагода. Ціною болю і втрати тих, хто за 

європейський вибір мусив піти у вічність на Майдані, пішов у вічність на сході. І далі ще продовжу-

ють лунати постріли з боку ворога на фронті…  

 В рамках відзначення Днів Європи в Україні працівники  бібліотеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини провели ряд за-

ходів. Це: відкриті перегляди, тематичні виставки, круглі столи 

та семінари, які допомагають ознайомити користувачів бібліоте-

ки з цікавою інформацією про унікальні досягнення і успіхи ко-

жної з країн Європейського Союзу, здобутки в галузі міжнарод-

ного співробітництва. Бібліотекарі надають унікальну можли-

вість доступу до міжнародних повнотекстових  баз даних та еле-

ктронних ресурсів європейських  країн. 

Українці вірять в Європу, прагнуть вірно йти з Європою, розці-

нюючи цей шлях як шлях до кращого майбутнього. 



 Дитинство — світ особливий: дерева у ньому вели-

чезні, незнайомі будинки — загадкові, а таємничі істоти 

можуть з’явитися будь-де, будь-якої миті. Саме в дитинст-

ві завжди почесне місце займала і займає казка. Дітям про-

понують казки на різний смак: сучасна казка, казкове фен-

тезі,  казкові пригоди, казка з історичним антуражем. Чарі-

вних країн, які відкривають сучасні письменники для ді-

тей, стільки, що можна з повним правом видавати так зва-

ний український казковий атлас, де будуть зазначені і каз-

кова країна, і пурпурова планета, королівства і навіть ціл-

ком реальний сучасний Київ… 

 Дитячий письменник не повинен розповідати вигадки, а говорити про важливі речі, ховаючи 

при цьому високі цінності глибоко та ретельно так, щоб маленький читач зміг сам їх усвідомити. 

Саме дитяча література дає відповіді на багато запи-

тань, відкриває світ та існування різноманітних явищ, 

вчить малих читачів найголовнішому: дружити і твори-

ти добро. Книжка має гріти душу, бути світлою, весе-

лою й цікавою, адже дитина сприймає світ як диво, не 

тримаючи зла.  

Надзвичайно приємно, що  наша книгозбірня ма-

ла можливість зустрічати дитячих письменників Івана 

Андрусяка, Олега Чаклуна,  Сергія Пантюка та земляч-

ку Сашу Кочубей в невимушеній, дружній обстановці, 

де студенти та викладачі нашого вишу, а також запро-

шені на захід школярі Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 мали прекрасну нагоду вести живе спілкування з письменниками, ознайо-

митись з   історією написання їхніх творів. Присутні були глибоко вражені продекламованою поезі-

єю, зацікавлені проілюстрованою прозою з кумедними сюжетними лініями талановитих, доброзич-

ливих, відкритих до спілкування, сповнених душевної краси людей. Така зустріч не могла не зали-

шити незабутній слід у серці кожного. За словами письменників, їхня мета — «творити казки добрі, 

мисливі, пізнавальні, українські, сучасні, креативні», а головне — «звернені в майбутнє», адже 

«кожна мрія неодмінно починається з казки», тож гаслом видавництва обрали слова «Фонтан казок 

— щоб напувати мрії!». 

Висловлюємо щиру подяку за це прекрасне знайомство, за те, що поринули завдяки вам, на-

ші поети та письменники, всією душею у вашу творчість. Натхнення вам та творчих злетів! Дякує-

мо за подаровані цікаві, гарно проілюстровані книги, які збагатили фонд нашої бібліотеки найсучас-

нішими творами. 

ФОНТАН КАЗОК — ЩОБ НАПУВАТИ МРІЇ!  

Стр. 2 

БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ 



КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

Стр. 3 

ВИПУСК № 26                                           

 

 

 

Мама - не просто слово з двох пар букв, 

Але ж яке воно могуче і невтомне, 

І немовля, родившись, знає в цьому толк, 

Матуся тішиться, що чадо буде чемне. 

 

Коли якась недуга чи хандрить, 

Ти знай, що мама завжди буде поряд, 

І не перешкода, сотні кілометрів, мить, 

Ти завжди пам'ятатимеш той теплий погляд. 

 

Нема презирства, лукавості, розлуки, 

За щастя лиш твоє - матуся пройде муки, 

Віддасть останній шмат пахкого хліба, 

За це тобі матусю, не вистачає німба. 

 

Не кожен син чи донька сприйме цю сутність, 

До поки, на власній шкурі не пройдуть цей шлях, 

І зрозуміють яка це праця, виховна могутність, 

Яка відповідальність на маминих хрупких плечах. 

Ніщо так не дає впевненості як щирість. 

 Адже коли ти щирий, ти точно знаєш, на що ідеш. 

Альберт Кильдарович 

Вже виріс хлопець не на жарт, 

і бороду велику має, 

давно нема батьківських варт, 

про це давно мабуть він знає. 

 

Але, буває мить сумна, 

що дуже хочеться до хати, 

але в грудях, там глибина, 

бо вже давно померла мати. 

 

І тут розрила його злість, 

не зміг він дома побувати, 

тепер в душі він тільки гість, 

тепер сім'ю – йому вже будувати. 

Скажений геній сів знову працювати, 

але йому згодилось на цей раз,                 

все те що він накоїв лікувати, 

що б не було ніколи більше цих образ. 

 

Дістав чернетку, і мокнув перо, 

почав він формули писати, 

але якраз не тут ядро, 

йому сьогодні треба вже шукати. 

 

Він жив в душі переконанням, 

що лиш ще крок і він знайде, 

і тут прийшло йому послання, 

що кожен з нас – своє життя пряде. 

Одним із найактивніших учасників літературного клу-

бу «Бійці мистецтва», створеного нашою бібліотекою, є Ру-

мянцев Олександр Сергійович, який пише свої вірші під псев-

донімом Альберт Кильдарович. Звичайний хлопець, який дій-

сно вірить в світле майбутнє своєї країни, має багато захоп-

лень й у вільний час пише вірші. Народився 1994 року в 

м.Житомир. На даний час проживає і навчається в м.Умань. 

Олександр залюбки ділиться своєю неповторною поезією, в 

якій переплелися  найрізноманітніші людські почуття. 



31 травня народились: 
1880 — Олександра Смирнова-Замкова, український вчений паталогоана-

том. Автор близько 90 праць, створила вчення про систему основної аргі-

рофільної речовини, зробила важливі для науки висновки про природу роз-

витку тканин. 

Події 31 травня: 

1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен. 

1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони. 

1894 — відкрили електричний трамвай у Львові. 

1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської 

авіації таран та залишився живим. 

1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро О.Антонова. 

1988 — Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня Всес-

вітнім днем без тютюну. 

БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ 

28 квітня народились: 

1868 — Георгій Вороний, російський математик українського походжен-

ня. На його честь названі діаграми Вороного, що застосовуються у інфо-

рматиці. 

1865 — Микола Івасюк, український художник. Автор картин «В'їзд Бог-

дана Хмельницького до Києва», «Богдан Хмельницький під Зборовом». 

Події 28 квітня: 

1763 – У Києві відкрилася школа для навчання живопису. 

1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA). 

1947 — Польська влада почала операцію «Вісла» з виселення українців 

Лемківщини і Холмщини в Західну Польщу. 

1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів.  

1968 — На екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая «Діамантова рука». 

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск. 
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27 червня народились: 

1900 — Олександр Сердюк, український актор театру та кіно, режисер, 

педагог. Найкращі ролі в українському репертуарі — Сава Чалий («Сава 

Чалий» І.Карпенко-Карий), Мокій («Мина Мазайло» М.Куліш), Коман-

дор («Камінний господар» Л.Українка), Богун, Кобза («Богдан Хмельни-

цький, «Загибель ескадри» О.Корнійчука та ін.  

Події 27 червня: 
1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом 

Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького. 

1871 — ієна стала новою грошовою одиницею Японії. 

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід 

першого вертольота. 

1964 — у Вашингтоні відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку. 


