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Шановні освітяни!
Вітаємо Вас зі світлими святами – Новим роком
та Різдвом Христовим!
Це дні великих надій на майбутнє. А майбутнє України в руках розумних, щирих, добрих учителів. Бажаємо всім доброго здоров'я, натхнення на добрі справи, теплих стосунків з усіма, хто вас
оточує: сім'єю, друзями, колегами. Нехай прийдешній рік виправдає Ваші надії й прагнення, принесе достаток і добробут. Мужності
Вам у подоланні перешкод, злетів думки і почуттів!
В добрий час у Новий рік!

Вітаємо ми Вас зі святом —
Із роком Новим і Різдвом!
Святий Миколай Вашу хату
хай сповнить Господнім теплом!
Коли проб'є дванадцята година
і рік старий зустрінеться з новим
Хай пощастить і Вам, і всій родині!
М и зичим Вам усміхненої днини!
Хай казку принесе на крилах вечір
І казка хай залишиться навік,
Хай добрі новорічнії сюрпризи
Несе Вам щедрий дядько Новий
Рік!
Дай, Боже, Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай Ваша справа рясно процвітає!
З чудовим святом! Радості і мрій
М и щиро і сердечно Вам бажаєм!
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Потреба суспільства в активній
творчій особистості, покликаній стати спадкоємницею і творцем української та світової культур, спроможній
адаптуватися в насиченому інформаційному світі - спричинили необхідність реформування національної
освіти. Успіх цієї реформи значною
мірою залежить від прискорення інформаційних процесів у самій освіті.
Проте навіть найдосконаліша система інформації не буде ефективною,
якщо її споживачі не виявлятимуть до
неї зацікавленості і не вмітимуть нею
користуватися. Тому бібліотека навчального закладу є надзвичайно
можливим інститутом у справі реалізації цілей і завдань щодо інформатизації освіти. Основними напрямами
роботи бібліотеки навчального закладу як інформаційного центру є:
вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;
повноцінне
інформаційне
забезпечення
навчальновиховного процесу;
інформаційний сервіс бібліотеки;

літератури, бібліографічних оглядів
літератури, таких як: «Увага! Нові
книги».
Ознайомлення з новою літературою також допомагає у комплектуванні, внаслідок чого можна виявити
літературу, яка користується особливим попитом у читачів та є найбільш
корисною для навчально-виховного
процесу навчального закладу.
Ці заходи дозволяють вивчити
зміст навчально-пізнавальної діяльності студентів та освітньо діяльності
викладачів.
Тісно співпрацюючи з ними, вивчаємо поточні та постійно діючі
освітні інформаційні потреби та запити читачів. їх аналіз максимально
сприяє якісному формуванню бібліотечного фонду, більш системному
підходу в організації обслуговування
з метою зростання читацької активності.
2. Повноцінне інформаційне
забезпечення навчально-виховного
процесу.
Розглядаючи бібліотеку навчального закладу як інформаційний
центр, мета якого − забезпечення

каталоги різних видавництв. Придбання також сприяють покращенню
інформаційної діяльності бібліотеки.
Придбана з різних джерел література оприбутковується в інвентарних
книгах і береться на баланс бібліотеки.
Розвиток інформаційної функції
бібліотеки університету має базуватися на комплектуванні фонду літературою, яка б максимально задовольняла потреби читачів.
Дуже важливо організувати -і систематизувати книжковий фонд бібліотеки таким чином, щоб він повністю
розкрився своїми багатствами перед
користувачами бібліотеки. Цьому
сприяє розміщення книг за ББК, яка
допомагає максимально полегшити
студентам, викладачам і бібліотекарю використання бібліотечних фондів.
3. Інформаційний сервіс бібліотеки.
Успішній
інформаційнобібліографічній роботі бібліотеки з
усіма категоріями читачів сприяє
чітко
організована
довідковобібліографічна робота, яка максима-

Інформаційна робота бібліотеки
навчального закладу
формування в учнів інформаційної культури.
1. Вивчення інформаційних потреб та запитів читачів.
Ефективність
бібліотечноінформаційного обслуговування читачів бібліотеки залежить від знання
читацьких інтересів, урахування потреб студентів, членів педагогічного
колективу, динаміки їхніх читацьких
інтересів. З метою виявлення читацьких інтересів зазначеної категорії
потрібно проводити соціологічні дослідження.
Вивчення інформаційних потреб
студентів та членів педагогічного
колективу здійснюється переважно на
основі аналізу читацьких формулярів,
анкетування, індивідуальних бесід,
реєстрації замовлень читачів, найцікавіші запити фіксуються в зошиті
обліку
довідково-бібліографічних
довідок, де вказуються: теми замовлення, прізвище, ім'я замовника,
результат пошуку. Ознайомлення з
новою навчальною, методичною,
художньою літературою відбувається в бібліотеці шляхом оформлення
книжкових виставок, презентацій
нових книг, тематичних переглядів

інформаційних потреб і запитів студентів та членів педагогічного колективу, особливу увагу потрібно приділити правильній організації бібліотечного фонду, роботі з його комплектуванням та збереженням.
3 метою виховання активної, всебічно розвиненої, національно свідомої молодої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими моральними якостями
здатної захищати власну позицію і
погляди, працюємо над тим, щоб
навчити студентів орієнтуватися в
матеріалах періо дичних видань, зокрема в політичних питаннях, сприяти
розвитку соціальної активності студентів.
Та за умов обмеженого фінансування, дорожнечі періодичних видань, відкинувши стереотипні підходи до комплектування книжкового
фонду бібліотеки, разом з адміністрацією навчального закладу, батьківським комітетом почали шукати можливості розширення фонду нетрадиційними методами, наприклад: проводити доброчинні акції «Подаруй бібліотеці книгу», «Живи, книго».
Постійно опрацьовуємо прайси,

БІБЛІОТЕЧНІ

ВІСТІ

льно відображає наявні книжкові
фонди з метою найповнішого задоволення різноманітних запитів читачів.
Однією з головних форм довідкової бібліографічної роботи є бібліографічні довідки. У бібліотеці ведеться зошит, де фіксуються запити і виконання довідок.
Уміння користуватися картотеками, довідковими виданнями студенти
набувають на бібліотечних заняттях,
під час індивідуальних бесід та консультацій.
4. Формування в учнів основ
інформаційної культури.
У програмі розвитку освіти України однією з пріоритетних проблем
визначається формування в учнів
інформаційної культури, що дасть
можливість молодій людині вільно
орієнтуватися в потоці інформації,
адже «хто володіє інформацією, той
володіє світом». Тому важливим завданням бібліотеки є формування
інформаційної культури учнів: ознайомлення з інформаційними технологіями, з бібліотекою, як важливим
компонентом інформаційної інфраструктури, з методами пошуку інформації.
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Добро починається з тебе!
Головне призначення людини на землі – здатність
творити добро і замислитись над життєвим сенсом. Людина сильна добротою, повинна відчувати себе творцем
добра. Де ж черпаємо джерела доброти ? Це Вітчизна,
рідна домівка, батьки.
Людина, як писав датський казкар Андерсен, широко
відкриває своє серце, душу,очі і дозволяє, щоб туди
потрапили скалки чортівської школи. Тоді її серце стає
крижаним, душа черствою, а очі незрячі. А коли цей лід
розтопиться, залежить тільки від самою людини і від
оточуючих людей.
Розтопити черствість душ, достукатись до молодих
сердець намагалась начальник управління праці та соціального захисту населення Кучер Галина Михайльвна. Вона завітала у читальний зал №1 29 листопада, щоб розповісти учасникам навчальновиховного заходу «Добро починається з тебе», про
специфіку своєї роботи. Студенти природничогеографічного факультету з захопленням спиймали
інформацію, а також самі взяли активну участь у
заході.
Заключними словами стали: «Добре роби, добре й буде!», − так говорить народна мудрість. Якщо
в серці хоча б однієї людини перемагає добро: світ
ще не загинув, людство ще може врятуватися…
УСАТЮК О. А.
Бібліотекар читального залу №1

92 роки з дня народження В. Сухомлинського
У 2010 році виповнилась 92 річниця з дня народження великого педагога – Василя Олександровича Сухомлинського. З цієї нагоди в новому корпусі УДПУ імені
Павла Тичини відбулась зустріч викладача університету,
доктора педагогічних наук, доцента Пащенка Дмитра
Івановича зі студентами та викладачами, які вивчають
та цікавляться педагогічним досвідом відомих людей,
великих педагогів. Серед запрошених були колеги з
Уманського педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка.
Тема особистості в колективі завжди цікавила педагогів і кожен бачив її по-своєму. А як розглядали цю
проблему наші видатні педагоги В. О. Сухомлинський
та А. С. Макаренко?
Саме цю тему обрав для обговорення Дмитро Іванович, тему: «Погляди В. О. Сухомлинського та А. С. Макаренка на проблему особистості в колективі».
З великим захопленням присутні слухали виступ, у
якому Дмитро Іванович торкнувся різних сторінок життя видатних педагогів, розповів багато цікавого з їх біографії. Нажаль, дуже швидко минає час. Півторагодинна
зустріч закінчилась, а хотілось слухати ще і ще.
Квітами та щирими оплесками присутні дякували
Пащенку Д. І. завідуючому кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, людині, для якої педагогіка стала сенсом життя.
АБРАМЕНКО А. І.
Бібліотекар читального залу №2

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

світ українських традицій

Свято Андрія
День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня. Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство
в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці −
Києва.
В народі ще це свято називають Калита. Він вважається парубочим святом. До
прийняття християнства це свято називалося Калитою. Дехто вважає, що воно походить від слова «календи». Очевидно, ми маємо справу з молодіжними вечорницькими зібраннями, які започаткувавшись 1 грудня, носили спільну назву Калити й
тривали до Різдва − періоду повороту сонця на весну. В цей час найбільше вдавались до заклинань, завбачення майбутньої долі й ритуального кусання «калети».
На Андрія жінки не пекли хліба, не шили і не пряли.
В ніч під Андрія хлопці мають найбільші права − єдина ніч у році, коли парубкам за бешкети люди вибачають.
Удосвіта напередодні Андрія дівчата йшли до криниць, щоб набрати води в рот і замісити на ній борошно. За цим
стежили хлопці, щоб розсмішити дівчат. Тоді останні зверталися з проханням не заважати, за що парубки вимагали
відкупної − макітру вареників, котрі мали обов'язково бути на «андріївській вечері». Давши згоду, дівчата приносили
воду, замішували тісто й гуртом випікали по дві кукілки (для себе й судженого). Нерідко робили з клоччя дві свічки й
підпалювали, приказуючи :
− Андрію-добродію, допоможи мені долю відшукати!
Якщо свічки згоряли рівномірно, прихилившись ода до одної, то це ознака щасливого шлюбу, а коли розхилялися
- на неприємну сподіванку. Потім знімали взуття з лівої ноги й від столу почергово міряли доріжку до порога: чий
чобіт перший стане на нього − та найскоріше вийде заміж.
Дівчина бажає бодай у сні побачити, як її майбутній чоловік виглядатиме. Для цього є інше ворожіння:
лягаючи спати, дівчина скидає з себе крайку, робить з неї хрест і кладе під голову, шепочучи такі слова:
Живу в Києві на горах,
Кладу хрест в головах;
З ким вінчатись, з ким заручатись,
З тим і за руку держатись.
Якщо вночі їй присниться сон, що до неї підійшов парубок, взяв за руку і повів до вінця, то це буде її
суджений.

Свято Миколая
Миколай жив в кінці ІІІ на початку IV століття. Довгий час був єпископом у Мирах в провінції Лікія у Малій Азії. Помер близько 345
року. Усе своє життя присвятив справі милосердя. Тож ще за життя
його називали батьком сиріт, удів і бідних. Після смерті він прославився даром творення чудес, і тому його стали називати великим чудотворцем. Чуда були якраз головною причиною поширення його швидкого й широкого культу.
В Україні культ святого Миколая з’явився разом із християнською вірою.
«Енциклопедія українознавства» так говорить про святого Миколая: «У численних народних переказах Миколай боронить людей від стихійного лиха; найбільше він опікується тими, хто перебуває у плаванні, тому чорноморські рибалки, виходячи на промисел, брали з собою образ Миколая... У давнину — святий Миколай також заступник перед небезпеками із степів». В Україні на честь
святого Миколая збудовано багато храмів. Відомі його чудотворні ікони. Надзвичайно шанували цього угодника Божого запорізькі козаки.
В сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у день святого Миколая опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.
19 грудня ти неодмінно зазирнеш під свою подушку, щоб знайти там подарунок від святого Миколая. Миколай Чудотворець - захисник простих людей,
покровитель та вихователь дітей.
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