
Шановні відвідувачі і  користувачі бібліотеки Ужгородського 

музичного фахового  коледжу імені Д.Є. Задора!  

З початком нового року розпочинається навчання в другому 

семестрі. Бібліотека  коледжу з нетерпінням чекає  зустрічі з Вами, і 

готує багато цікавого. Отож, ознайомтеся із планом заходів та завжди 

будьте в курсі подій!  

 

Протягом 

року 
Навчайтеся!  

Шановні студенти музичного  фахового коледжу, 

бібліотека може стати вірним другом для кожного з 

Вас! Досить раз  розібратися з мудрістю 

впорядкування каталогу та правилами опису 

книжкових карток, і Ви відкриєте двері до скарбів 

книжкового та нотного фондів навчального закладу. В 

цьому Вам завжди допоможуть бібліотекарі, які з 

великим задоволенням раді навчити та допомогти.  

Протягом року    на уроках бібліотечно-

бібліографічної грамотності за попереднім запитом 

Ви осягнете основи роботи активного користувача 

бібліотеки.  

 

Як зазначав М. Рильський:  «Книга – це джерело 

освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення 

культурного і душевного».   Запрошуємо освітити собі 

шлях у майбутнє на виставці книжкових новинок 

«Золотий рудник знань» із циклу «Зупинись на 

хвилинку – подивись на новинку!». 

До уваги викладачів!  

Пропонуємо Вашій увазі серію постійно діючих 

тематичних виставок: «Професійний навігатор», а 

також огляди спеціальної фахової періодики. 

 

 

22 січня Приєднуйтесь!  

22 січня ми, українці, відзначаємо День Соборності 

України. 

День Соборності України – державне свято, що 

відзначається кожного року в день проголошення 

Акту возз’єднання Української Народної Республіки 



та Західно-Української Народної Республіки, яке 

відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в 

Києві. 

Запроваджене Указом Президента України від 21 

січня 1999 року та покликане засвідчити 

консолідацію та незламність Українського народу, 

єдність громадян України, які проживають у різних її 

регіонах. 

Акт Соборності надав завершеної форми самостійній 

українській державі. Він став яскравим фіналом 

складного і тривалого шляху для нас, українців, до 

консолідації етносу, перетворення його в єдину 

політичну націю, а також об'єднання території його 

споконвічного проживання в межах єдиної 

української держави. 

Запрошуємо всіх переглянути матеріали тематичної 

виставки: «Соборна мати Україна – одна на всіх, 

як оберіг!». 

 

27 січня Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 

27 січня у світі відзначається Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному 

рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. 

Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 

2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що 

«Голокост, який привів до знищення однієї третини 

євреїв і незліченної кількості представників інших 

національностей, буде завжди слугувати всім людям 

пересторогою про небезпеки, які приховують у собі 

ненависть, фанатизм, расизм та упередження…» 

 У цей день, День скорботи і пам’яті, ми 

приєднуємося до загальної печалі і прагнемо 

співчувати всьому цьому болю та втраті, ім’я якої 

Голокост. Її ніяк не заповнити. Вже не запобігти. Але 

нехай живе надія, що подібного більше ніколи не 

повториться! Будемо пам’ятати... 

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

Голокосту в Україні бібліотека коледжу пропонує 



переглянути книжково-ілюстративну виставку: 

«Голокост-лихо ХХ століття ». 

 

29 січня 29 січня Україна вшановує день пам’яті Героїв 

Крут. 

29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Тоді 

близько 400-450 курсантів і козаків «Вільного 

козацтва» стримали наступ на Київ майже 

чотирьохтисячної армії більшовиків. Українців під 

Крутами загинуло, за різними оцінками, 70–100 осіб.  

Невимовний біль втрати тісно переплітається із 

почуттям гордості за свою націю. Молоді українці 

виграли одну з масштабних битв — за право на 

власну свободу і незалежність. Вони довели, що 

Українська держава є і буде навіки! 

І сьогодні історія повторюється. На сході України – 

війна, яка забирає життя патріотів, серед них такі ж 

юні хлопці, як і ті, які в 1918 році боролися заради 

перемоги, боролися за майбутнє нашої країни. 

Це – подвиги в ім'я нашої свободи і права українців 

жити у власній країні. Подвиги молодих хлопців, 

справжніх патріотів – це не просто наша історія, це 

приклад для кожного, хто серцем вірний Україні. 

Пропонуємо вашій увазі переглянути матеріали 

книжково-ілюстративної виставки: «Пам`ятай про 

Крути!». 

 

 

Щиро вдячні всім, хто з нами, і відкриті для кожного! 

 

 


