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 Умань – старовинне місто, історія якого губиться в глибині століть світової 
цивілізації і поки що залишається непрочитаною. На території сучасного міста і його 
околиць археологи виявили залишки поселень пізнього палеоліту, трипільської 
культури, доби пізньої бронзи, черняхівської культури і періоду Київської Русі. 
Неподалік від Умані вчені знайшли кургани скіфської доби. В цілому тут відкрито і 
досліджено близько 50 різноманітних архітектурних пам'яток. В ХI столітті 
Уманщину захопили монгольські орди, а в XIV столітті вона, як і більшість 
українських земель, перейшла під володіння Великого Литовського князівства. Під 
кінець XVI століття Уманщина стає об'єктом польської колонізації. Назва міста, 
очевидно, походить від річки Умань, яка вперше згадується в 1497 році. Перша 
письмова згадка про Умань датується 1616 роком. Тому нинішній рік для Умані — 
ювілейний, однак відзначають 400-ліття не заснування, а першої писемної згадки про 
місто. 

Умань –  старовинний адміністративно-культурний центр Правобережної України. У ХVIII ст. стає 
значним культурно-просвітницьким центром. У 1796 році власником м. Умані, магнатом Станіславом 
Потоцьким був заснований відомий парк «Софіївка», названий на честь його дружини Софії Вітт-Потоцької. 

Умань – особливе місто. В Умані жили та працювали всесвітньо відомі поети, 
композитори, театральні діячі, художники, науковці. Її вулицями ходили Тарас 
Шевченко, Олександр Пушкін, Северин Гощинський, Іван Котляревський, Леся 
Українка, Григорій Полянкер, Володимир Даль, Василь 
Докучаев, Володимир Симиренко, Софія Гоменюк, Надія 
Суровцова та багато-багато інших відомих діячів. 
Для науковців та істориків Умань завжди була джерелом 
натхнення в пошуках та відкриттях. Жителі міста з гордістю 
називають себе уманчанами й з гідністю планують зустріти 
ювілей міста. Для цього відповідно була організована й 
проведена величезна підготовча робота. Уманський державний 

педагогічний університет теж не залишився осторонь. Викладачі, студенти, 
співробітники наполегливою та цілеспрямованою працею роблять все можливе, щоб 
примножити здобутки рідного міста.  

В рамках святкування визначного ювілею – 400-річчя з першої писемної згадки, 
бібліотека університету підготувала ряд тематичних виставок на тему: «Історія рідного 
краю», провела бібліографічний огляд «Умань – джерело натхнення дослідників та поетів», перегляд 
літератури «Історія Умані. 400-річчю першої писемної згадки присвячується». Підготували рекомендаційний 
список літератури «Умань спортивна» (з нагоди Дня фізкультури і спорту), рекомендаційний список 
літератури «Соціально-економічна сфера Умані (1991 – 2016)», рекомендаційний список літератури «Умань 
на зламі тисячоліть (1991–2016)». Під девізом «Відкрий для себе рідне місто» книгозбірня придбала нові 
книги та отримала чудовий подарунок - книгу Федора Гаврильченка «Софіївка-Сад» від уманчанки і 

правнучки автора Ліани Роднікової «Немає 
кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм». 
І це ще не все. До кінця року ще є час і 
бібліотека планує провести цікаві зустрічі з 
авторами книжок про рідне місто.  
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 Традиційно 30 вересня бібліотекарі відзначають 
професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. 
Шанувальники духовної спадщини, освіти, науки і 
культури, бібліотекарі, виконують важливу місію – 
зберігають пам'ять народу та держави у стінах своїх 
книгозбірень. Їх відповідальна справа відкриває шлях до 
книги – джерела споконвічної мудрості і знань, до 
безмежного інформаційного простору сучасного світу. 
 У цей святковий день бібліотекарів привітали всі 
підрозділи університету, представники факультетів, 
інститутів, 
адміністрація. Всі 

бажали успіхів, натхнення, творчих досягнень, щастя, життєвої 
енергії, миру та процвітання в кожній родині. Дякуємо за теплі 
слова! Особлива подяка за  музичні дарунки, що звучали в дворі 
університету під стінами бібліотеки студентам природничо-
географічного факультету та заступнику декана з виховної роботи 
Скакун Вікторії Олександрівні, учасникам клубу «Бійці 
мистецтва», які читали для бібліотекарів власні вірші.  

 Бібліотека завжди рада 
зустрічати не тільки тих, хто ковтає книжку за книжкою, а й тих, 
кого ваблять масові виховні заходи: зустрічі з цікавими людьми, 
презентації книг, конкурси. Приємною несподіванкою стало те, 
що у конкурсі «Бібліотека моїми очима», який тривав протягом 
вересня у бібліотеці університету, взяли участь не тільки 
студенти нашого закладу, а й учні різних шкіл міста Умані 
Черкаської області та, навіть, 
Одеської області, СМТ 
Любашівки. Вік учасників 
конкурсу від 7 до 30 років 

говорить про те, що зацікавлення бібліотекою залишається 
протягом усього життя. 

Діти присилали свої роботи й приїхали до нас на 
церемонію нагородження. Крім дипломів та грамот переможці 
були відзначені подарунками. Для гостей бібліотекарі 
підготували літературно-музичні вітання, екскурсію бібліотекою 
та похід у планетарій університету.  

Бібліотека – колиска доброти, духовний храм і берегиня чужих думок! Вона, як діамант 
найвищих цінностей, щирих усмішок бібліотекарів та валіза важливої, цікавої, наукової інформації. 
Бібліотека завжди була і залишиться збирачем, хранителем і дослідником творів друку — вічних 
пам’яток писемності, а її служителі — вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини 
поколінь. Кількість користувачів бібліотеки УДПУ імені 
Павла Тичини перевищила 10 тисяч осіб, а бібліотечний 
ресурс книгозбірні досяг 410 442 примірників. 
Бібліотекарі постійно працюють над тим, щоб 
максимально задовольнити інформаційні потреби  своїх 
користувачів та пріоритетним у роботі залишається 
виховання духовних цінностей, їх відтворення та 
збереження. 
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 Я, Джога Анна Іванівна, народилась у м. Лубни 
Полтавської області, до 17 років проживала у м. Житомирі, де 
навчалась в  14 школі  з профільним навчанням хімії та біології. 
Наразі я є студенткою 31 групи  за фахом «біологія-хімія»  в 
УДПУ імені  П.Тичини. В майбутньому планую стати науковцем в 
області органічної хімії, зробити відкриття, яке суттєво полегшить 
життя людства. У вільний від навчання час я співаю, малюю і 
головне пишу вірші. А також, я є учасницею клубу «Бійці 
мистецтва», для нас головним є слово, адже «Слово – зброя. 
Стріляємо влучно!».  

 «Осінь» 

Осінь вже в вісімнадцятий раз, поставила крапку, 
вона сліпий художник, і грає в свою забавку. 
Абстракційно і невблаганно, 
сидячи навколішки кричиш: «О панно». 
Сидячи навколішки, 
просиш сил, хоч трішки. 
Просиш, молиш долю, 
але ніякої коми, лиш сотні центнерів болю. 
Кожного ранку разом з виделкою отримуєш, свою 
порцію, 
І звертаєшся в котрий раз «Горацію! 
Я син фортуни, 
заграй-но на струнах.» 
Кожного дня, на тобі немає лиця - ти просто існуєш, 
нічого не цінуєш, лиш зигзаги в блокноті малюєш. 
Нічого не потребуєш, 
як сновида літаєш. 
Осіння депресія? 
Чи просто життєва репресія? 
Ні, нам не страшні ні відчаї, ні жалі, 
нам не важлива друга сторона медалі! 
Ми вистоїмо і переможемо, 
нам все під силу, ми зможемо. 
Ми перфекціоністи, ідеалісти, пацифісти, 
ми духовно прагнемо їсти. 
Нас не влаштовують ці вранішні жовтаві газети, 
нас не влаштовують ці дешеві концерти. 
Ми прагнемо до бою, оплесків, благодаті, 
повірте, ці слова далеко не з казок взяті. 
Порція нашої болі – брехня, 
що годують нас вже зрання. 
Ти сидиш, ковтаєш, 
а в середині себе картаєш. 
Хочеться розірватись до атомів, 
звернутись до прадавніх волхвів. 
І відкрити всім своє бунтуюче нутро, 
що як звіряче нутро. 
Поселиться в ваших головах, 

щось схоже було в концтаборах. 
Але не фізичних, а ментальних, 
Ти слухаєш мене? А голос затих. 
Не шукай ідеальних, 
але борись до останніх, 
нехай останнім буде сміх. 
До останньої краплі крові, за свободу, правду, 
борись, 
а у кінці ти радо посміхнись. 
Але ніколи не хвались, 
лише лети душею ввись. 
Тільки вперед, і ніколи назад, 
йди гордо по життю, залишай після себе парад. 
Веселись, живи на повну, 
не вини себе ні в чому. 
Ти будеш переможцем в будь-якій битві, 
і в кожній не значній молитві. 
Згадуй, заради чого ти пройшов цей шлях, 
не шукай сенсу в інших долях. 
Ти сам за себе, ти один, і ти вже переможець, 
можливо ти й не козак-запорожець. 
Але для тебе відкрито сотні дверей, доріг, стежин, 
ти сам собі барин. 
Твій вибір – твоє життя, лиш пам*ятай, 
ніколи зі свого шляху не звертай! 
Хай він буде тернистим, 
хоч і променистим. 
Просто йди вперед, 
і ніколи назад! 
І не грає ролі, яка по рахунку осінь, не зраджуй собі, 
і це обов*язково запишеться тобі десь там на небі.  



27 серпня народились: 
1902 — Юрій Яновський, український письменник. Автор 
роману «Вершники». 
1856 — Іван Франко, український письменник, поет, вчений, публіцист, 
перекладач, громадський та політичний діяч 

Події 27 серпня: 
1898 – засновано Київський політехнічний інститут. 
1929 — у СРСР уведена «непрерывка»: був ліквідований семиденний 
тиждень, замість її уведена п'ятиденка — 5 робочих днів, один вихідний. 
1934 — Раднарком УРСР ухвалив постанову про заборону знищення лісу в 50
-кілометровій зоні навколо Києва. 
1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса. 
1959 — у СРСР прийнята постанова про нагородження випускників 
шкіл медалями. 
1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок. 

БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ 

19 вересня народилися: 

1836 — Григорій Мінх, вчений-інфекціоніст та епідеміолог.  

1841 – Анатоль Вахнянин, український композитор та педагог, автор опери 
«Купало», музики до драми Т. Шевченка «Назар Стодоля». Перший голова 
товариства «Просвіта» 

1858 — Адріан Кащенко, український письменник.  

1902 — Михайло Марченко, український історик, автор праць з історії України 
доби Середньовіччя. 

Події 19 вересня: 

1851 — у США вийшов перший примірник газети New-York Daily Times. Шість 
років по тому видання перемінило свою назву на сучасну — New-York Times. 
1864 — у США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях. 

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишений радянськими військами.  
1991 — в Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії. 
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31 липня народились: 
1790 — Олександр Маркович, український історик та етнограф.  
1833 — Ілля Борщов, український та російський ботанік, натураліст, фахівець у 
галузі анатомії та фізіології рослин. 

Події 31 липня: 
1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету 
1919 — Київ було зайнято Добровольчою армією Денікіна. 
1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина 
стала республікою. 
1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та 
самоуправних установах Західної України. 
1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м. 


