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БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ 

 Невидимий митець рожевою фарбою розмальовує 

небо, з білих хмаринок сиплеться сніг, дерева вкриті пух-

настою ковдрою. А ти у бібліотеці біля вікна, на якому 

той самий митець – ювелір понамальовував чудернацькі 

візерунки, промовляєш: «От, вона – зима…пора несподі-

ванок та сюрпризів, пора грандіозних ідей та планів, пора 

щирих мрій та сподівань!». 

      Працівники бібліотеки, бджілки-

трудівниці, дуже полюбляють зиму, адже покладають на 

неї багато своїх надій та мрій. Давайте уявимо собі таку 

картину: бібліотекарі, сидячи біля каміну п’ють ароматну каву, куштують львівський шоколад… У 

кожного в голові свої думки, всі вони різні! Цікаво які?! 

 Про що думають, мріють  бібліотекарі? Гарне запитання, еге ж?! Поки Ви розмірковуєте над 

цим, я думаю, що всі хочуть зовсім не багато! Але поняття «не багато» у кожної людини своє. 

 Гадаю, що найперше, чого бажають всі – це жити в мирі і злагоді в рідній Україні та, звісно 

ж, в сім'ї, в родині. Щоб наша рідна Україна квітла й процвітала і люди жили щасливі, не знаючи 

більше горя від втрат, навкруги лунав радісний дитячий сміх. Всі бібліотекарі мріють, звичайно ж, 

про своїх користувачів, щоб їх було завжди багато, йшли вони до бібліотеки з задоволенням, інте-

ресом, багато читали й пізнавали нове. 

А тепер помріємо, пожартуємо, що відводиться на друге місце? Це, щоб підняли зарплатню, 

як слід, в кілька разів – втричі, вчетверо…  

Третє місце почесно займає нова куплена шубка з песця, лисиці та ще якогось цінного хутра; 

новий гардероб від закордонних брендів (Zara; Dolce & Gabbana; Giorgio Armani; Dior; Prada; 

Versace; H&M; Mango і т.д); романтичний екстремальний відпочинок прекрасними краєвидами на 

пляжах Занзібар, на островах Мальдіви та Балі, в найкращих містах світу (Нью-Йорк, Париж, Барсе-

лона, Рим, Сідней, Венеція, Сан-Франциско, Флоренція, Буенос-Айрес, Прага, Ріо-де-Жанейро, 

Шанхай, Копенгаген, Мадрид). Також, до третьої позиції віднесемо придбання дорого автомобіля з 

шкіряним салоном марок (Lamborgini Veneno, W Motors Lykan Hypersport, Pininfarina Ferrari Sergio, 

Bugatti Chiron, Pagani Huayra, Mercedes Landaulet G650, Honda CR-V).    

  Скажете, щось забагато мрій, а от і ні. Впевнена, що всі вони здійсняться, якщо звісно дуже 

цього забажати. Хто-зна, можливо, лише трішечки  пізніше… 

    А про що мрієте Ви, улюблені наші читачі? Розкажіть нам. Можливо, про пристрасне 

кохання, тоді у нас для  Вас знайдеться низка книг про лю-

бов, де і ви, затамувавши подих, читатимете  кожний ря-

док?! Можливо, про душевну гармонію, тепло, тоді неод-

мінно прямуйте в бібліотеку, та відшуковуйте свій затишок 

та спокій, перегортаючи сторінки книг?! Можливо, Вам по-

трібен острівець, де Ви віднайде спокій, любов, веселий 

гурт однодумців, які очікують Вас на полицях, чекають, 

коли Ви візьмете свій лікувальний скарб від усіх хвороб та 

недуг у вашому житті. Зима – це час змін! Змін на краще, 

змін на гарне майбутнє!  

ЗИМА – ЧАС ЗМІН АБО ПРО ЩО МРІЮТЬ БІБЛІОТЕКАРІ?! 
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ЗИМОВІ ЗЕРНА ДОБРА 
 

Шукай краси, добра шукай! 

Вони є все, вони є всюди. 

Не йди в чужий за ними край, 

Найперш найди їх в своїй груди. 

                       Іван Франко 

                                                                                                          

   Зима! Які асоціації з цією порою відразу вини-

кають  у вашій голові? Напевно, можна дібрати 

десятки, тисячі тропів (епітетів, метафор, порів-

нянь і т. д). Загалом найпоширенішими асоціація-

ми зими є те, що вона білосніжна красуня, дуже 

морозна та люта, вкриває своєю  сніжною ковд-

рою усе навкруги. Також приносить кожного ро-

ку торбину хороших справ та ідей.  

   Напередодні Дня Святого Миколая зима почала набирати обертів: то мороз тиснув сильніше, 

то білосніжні сніжинки одна за одною літали на подвір’ї університету. Панувала якась не зрозу-

міла сила, що раз-по-раз надавала потужну силу та енергетичний запал на здійснення гарних 

справ. Здавалося, що це не просто якась сила, а ніби «мішок добра», який слугує локомотивом 

для реалізації найамбітніших планів та проектів.  

Такий «мішок добра» таємно проник у стіни бібліотеки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Після чого почали відбуватися дивні речі: в головах кожного 

бібліотекаря панував хаос - карколомні ідеї не покидали навіть вночі, нестримне бажання твори-

ти дива, не переодягаючись у одяг чарівника. Результатом стало проведення в стінах книгозбірні 

благодійних акцій «Запали щастя в дитячих очах» і «Зігрій серця». 

Бібліотекарі вирішили подарувати частину щастя та тепла дітям, яким не вистачає турботи, ува-

ги та ніжності – вихованцям школи-інтернату  села Ладижинка. Спільними зусиллями, залучив-

ши всі факультети університету, було виготовлено 90 м’яких іграшок – сніговиків ручної роботи, 

пошиття яких відбувалося протягом двох днів. Ініціювала виготовлення чудових подарунків біб-

ліотекар Балюк Марія, яка разом з студентами, вклавши душу, перетворила звичайні шкарпетки 

на оригінальні та цікаві іграшки. Зустріч з вихованцями школи  не може не зачепити за живе, 

емоції переповнювали всіх: дітей – від приємних сюрпризів, нас – від їхнього уміння радіти, зда-

валось би дрібницям, бути настільки щирими та вдячними. Захід пройшов під назвою «Запали 

щастя в дитячих очах». Пророблена робота, затрачені сили варті того, щоб побачити радість в ди-

тячих очах, в яких віддзеркалювалась щира вдяч-

ність за подароване тепло. 

 Наступною благодійною справою стала акція 

«Зігрій серця» для Уманського відділення денного 

перебування центру соціальних послуг. Ініціатором 

стала керівник бібліотечного клубу «Бійці мистецт-

ва» бібліотекар Віталія Прокопчук, яка організува-

ла збір речей першої необхідності для престарілих 

людей. Разом з членами клубу (Артур Липодатен-

ко, Анастасія Мельник, Роксолана Мельник, Світ-

лана Дзяловська, Карина Діонісова) вони завітали 

із вітальною програмою до Уманського відділення 

денного перебування центру соціальних послуг та 

подарували святковий, піднесений настрій усім присутнім. Всі зібрані речі учасники акції переда-

ли завідуючій відділення Шевченко Валентині Анатоліївні. Зустріч пройшла у теплій атмосфері, 

адже зійшлися два покоління: молодість та мудрість. Бібліотекарі та члени клубу закликають  
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робити добро, залишатися не байдужими до чужої біди, завжди бути готовим прийти на допомо-

гу людям, які дійсно цього потребують та дякують студентам, викладачам, всім, хто відгукнувся 

на заклик допомоги й сприяв проведенню акції. 

Ось такі дива відвідують бібліотеку взимку та сіють зернини добра в людських серцях! 

Адже, «Доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий!».  

  Лозунгом бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини, є чудові слова: «Робіть добро, не зважаючи, 

ні на що!». Наша команда  усіх Вас закликає приносити в цей світ лише хороші справи, що б там 

не було! Лише добро збереже єдність і самобутність українського народу, лише щирі серця і ду-

ші відкриють нові горизонти для підвищення професійної майстерності з уроків: «Важливість 

явища «добра» в сучасному світі». 
  

КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 
 Мене звуть Артур Липодатенко,  друзі мене називають 

по-різному: Артурка, Арчібальт, але можна просто Арчі. Я 

навчаюсь на факультеті іноземних мов в Уманському держав-

ному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Я сві-

домо вибрав цей напрямок, адже у наш час глобалізації потрі-

бно вивчити хоча б одну іноземну мову. Оточуючі про мене 

кажуть, що я напрочуд всебічно розвинена особистість, тому 

що для мене ніколи нічого не було нудним. Як кажуть: «Не 

тобі нудно - ти нудний», тому у кожній справі стараюсь зна-

ходити для себе щось корисне, нове, що може знадобитися 

мені у майбутньому та збільшить мій досвід існування у цьо-

му веселому житті. Найбільше з усього полюбляю спорт - моє 

щоденне удосконалення. Люблю автомобілі, електротехніку, 

писати вірші, куховарити, займатись орігамі, тобто майстер на 

всі руки.  

  Йду по своєму шляху до успіху, роблячи малі, але дуже важ-

ливі кроки, без яких неможливий жоден успіх. Знаю, як важ-

ливі слова підтримки в житті, тому хочу побажати  усім дійти 

до свого успіху, виходячи за усі рамки «нормальності» і сте-

реотипності. 

 

 

 

Життя ковтки 

На зустріч я не прийду, тебе не побачу, 

Лиш подумки обійму на хорошу вдачу. 

Не побачиш й ти мене, щоб міцно обійняти, 

І ми вдвох зітхнемо від цієї втрати… 

 

Моментів втрати, які безцінні у житті, 

Коли твоя душа задихається на дні. 

Тож дай зробити ці життя ковтки, 

Міцно притискаючи тебе до душі 

 

Лист Ангелу 

Мріючи про зорі в небесах, 

Тихо плачучи у снах,  

Хотів би бути ти побитий, 

Страшенним дияволом і вбитий 

Своїм добром, що людям ти даєш, 

І взагалі, для кого радість ти несеш? 

Ніхто не бачив тих подій, 

В яких ти йшов на свій двобій 

З самим собою та заради тих, 

Із ким боровся і хто вже стих. 

Ці люди плюють на тебе з ніг до голови, 

Але наснаги вже не втратити тобі, 

Бо ти ж той, без кого люди захворають, 

Втрачаючи тебе, себе ж до ран вони картають. 

Тож не забудь, Ангеле, людей обіймати, 

Зійти на землю і очей Божих дати. 
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