
Сучасна Наукова бібліо-

тека університету уособ-

лює в собі світ знань, інфо-

рмації, інтелекту, її фонди 

можуть задовільнити будь-

які інформаційні потреби, 

а колектив зробить усе мо-

жливе для надання корис-

тувачам гідного рівня пос-

луг. 

У свій час відомий анг-

лійський філософ Френсіс 

Бекон виділив три геніальних 

винаходи: винайдення компасу, 

пороху та книгодрукування. Він 

із захопленням писав, що ці три 

речі повністю змінили усю по-

добу та стан речей у Європі, в 

усьому світі. Наша бібліотека 

намагається також змінити сві-

тогляд молодої людини трьома 

основними речами. Це – надан-

ня необмеженого доступу до 

інформації, зберігання для по-

коління світової інтелектуальної 

спадщини та всебічне викорис-

тання різноманітних інформа-

ційних ресурсів. 

Ці та інші інформаційні ресу-

рси створюють можливість за-

довольнити ваші найрізноманіт-

ніші інформаційні потреби. А 

розмаїття заходів, які постійно 

проходять у відділах бібліотеки, 

подарують вам приємні миті 

спілкування з улюбленими кни-

гами та цікавими особистостя-

ми.  
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Сьогодні колектив бібліоте-

ки – це колектив однодумців-

професіоналів. Вони фахово за-

своїли свою справу й успішно 

просуваються у роботі. Вони ре-

тельно продумують кожну де-

таль праці, мислять креативно, 

глобально, стратегічно. 

Тож, знайдіть час завітати до 

нашої книгозбірні. Я дуже споді-

ваюсь, що нові можливості біблі-

отеки вас зацікавлять. Ми чекає-

мо на вас сьогодні, завтра і зав-

жди. 

Від імені колективу Наукової 

бібліотеки Уманського держав-

ного педагогічного університету 

імені Павла Тичини я бажаю на-

шим користувачам, колегам, пар-

тнерам нових успіхів, процвітан-

ня, благополуччя й здійснення 

усього задуманого. 
 

 
ГРИГОРЕНКО Тетяна Володимирівна 

Директор, кандидат філологічних наук 
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«Книжки – це на-

ша праця,наша со-

вість, цілющої во-

ди живий стру-

мом.» 

О. Іваненко 

Книга – храм мудрості 
У стародавні часи на землі не 

було книжок, а потреба записува-

ти, передавати іншим відомості, 

досвід, знання виникла у людей 

дуже давно. Тож сторінками най-

давніших книжок ставали камені 

печер, сокири, вояцькі щити. Зго-

дом книжки навчились робити із 

шкіри тварин, і цей папір назвали 

пергаментом. Трохи пізніше з'яви-

лися книжки, а точніше, сувої із 

папірусу.  

За часів Київської Русі київсь-

кий князь Володимир Святославович 

відкривав школи, спеціальні майсте-

рні, де переписували, розмножували 

книги. А в часи князювання Яросла-

ва Мудрого була заснована перша в 

Київській Русі бібліотека. 

Книга веде нас, шановні друзі, у 

країну знань, відкриває великий світ, 

творить людину. Це – ріка мудрості, 

яка напуває світ. Це – символ Всесві-

ту, знань. У стародавньому Китаї 

книга вважалась однією з восьми свя-

тих речей, силою, здатною захистити 

від злих духів. У християнстві книги – 

це апостоли, які несуть світло знань. 

«Велика бо користь від навчання 

книжкою. Книги – мов ріки, які напо-

юють собою увесь світ; це – джерело 

мудрості, в книгах – бездонна глибина; 

ми ними втішаємось в печалі, вони – 

узда для тіла й душі. І якщо старанно 

пошукати в книгах мудрості, тог знай-

деш велику втіху і користь для своєї 

душі», – написано в літописі «Повість 

врем'яних літ». 

В наші бурхливі часи , коли виру-

ють політичні пристрасті, коли кожна 

людина відчуває себе все більш неза-

хищеною перед екологічним лихом, 

коли душа даремно шукає співчуття в 

навколишньому світі, в такі часи книга 

є джерелом мудрості, духовної культу-

ри. 
УСАТЮК О. А. 

Бібліотекар читального залу №1 

Збір літератури проводиться у всіх відділах бібліотеки як 

у надрукованому вигляді, так і на електронних носіях. 
Дякуємо за розуміння та участь в акції. 

Дирекція бібліотеки 

1. Продовж народне прислів’я: 

«Хліб наснажує тіло, а книга — ...» 

(Розум)  

2. Яка рослина використовувалася в 

давні часи у Єгипті для виготовлен-

ня книг? 

(Папірус) 
3. Один із найважливіших засобів 

масової, наукової і технічної інфор-

мації. 

(Книга) 
4. Дім, де зберігаються книги. 

(Бібліотека) 

5. Коротка характеристика твору, 

яка дає уяву читачеві про зміст да-

ної книги. 

(Анотація) 
6. Хто перший книгодрукар в Украї-

ні? 

(Іван Федоров) 
7. Книжковий знак володаря книги. 

(Екслібрис) 
8. Як називалась перша друкована в 

Україні книга (1564 p.)? 

(Львівський апостол) 
9. Яку назву має Всеукраїнський 

огляд:конкурс збереження підруч-

ників? 

(«Живи, Книго!») 
Б І Б Л І О Т Е Ч Н І  В І С Т І  

Дай відповіді 

на питання 



У нас подія! 
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Читальний зал №2 нещодавно 

почав функціонувати у новому при-

міщенні. Гарний, світлий, оновле-

ний, який надасть змогу нашим 

студентам, викладачам комфортно 

працювати, готуватись до занять.  

Вас зустрінуть працівники: біб-

ліотекар Абраменко Алла Іванівна і Заверуха Лариса Мико-

лаївна, вони зможуть запропонувати скористатись фондом 

читального залу, де розміщена література з багатьох галу-

зей знань, які вивчаються в університеті. 

Новим досягненням читального залу № 2 є комп’юте-

ризація. Встановлено 17 комп’ютерів, які дадуть змогу всім 

охочим використати програмне забезпечення  «УФД-

Біблітека», підключитись до мережі Internet, що допоможе 

у пошуках потрібного матеріалу. 

Запрошуємо завітати всіх, хто прагне до знань! 
ЛЮБОМСЬКА  Л. О. 

Бібліотекар читального залу №1 

 

 

 

Хто багато читає, той багато знає! 



Кілька порад щодо крашанок і писанок та 

інших продуктів, посвячених у Великдень 

світ українських традицій 

Великдень, Паска 

Одне з найбільших, після Різдва, християнських 

свят. Воно приурочене воскресінню Христа. Запо-

чатковується обряд удосвіта сповістою священика 

«Христос воскрес». Після врочистого обходу хра-

му починають святити паски і крашанки. Після 

цього люди розходяться по домівкам, щоб сповіс-

тити про велику радість, вітаючи один одного: 

«Христос воскрес!». Їм відповідали: «Воістину во-

скрес!». При цьому намагалися поцілуватися три-

чі. 

Великдень зараховують до тих свят, дата яких змі-

нюється кожного року, визначеної немає. Зазвичай 

він відзначається 4 квітня, та не пізніше 8 травня. 

Обряд Паски у давнину асоціювався з вмираючи-

ми та воскресаючими богами. Очевидно звичай 

пекти паски і фарбувати яйця йде ще з дохристиянських вірувань. 

 

 найкращий час для варіння писанок − чистий четвер;  

 викидаючи шкаралупки з-під крашанок, слід перетерти їх на дрібні друзочки, щоб ними не 

змогла скористатися відьма. За народними віруваннями, у велику шкаралупку відьма за слуш-

ної нагоди набере роси й напоїть худобу, зашкодивши таким чином її здоров'ю; 

 щоб добре неслася свійська птиця, стовчені на порошок шкаралупки від писанок слід додава-

ти на корм для птиці; 

 шкаралупки з крашанок треба викидати потайки, якщо вони не потрібні для інших магічних 

дій, оскільки в тому разі, якщо відьма заволодіє друзочками від крашанок і вколе когось ни-

ми, людина тяжко захворіє; 

 найкращий спосіб позбутися непотрібних уже шкаралупок - викинути на стріху дому або ви-

кинути у воду, що тече; 

 шкаралупки від крашанки використовувалися раніше для лікування пропасниці, курячої слі-

поти, зубного болю (підкурювали хворого), а хустка чи рушник, яким обтирають крашанки, 

використовували проти бешихи (також підкурювали); 

 cвячений хрін допомагає проти нудоти та глистів; 

Адреса: вул. Садова 2, м.Умань 
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