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В інформаційному посібнику «Виставковий
вернісаж» представлені книжкові виставки, оформлені
в бібліотеці коледжу в 2019- 2020 навчальному році.
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Важливе значення у формуванні інформаційної
культури користувачів відіграє книжкова виставка – це
реклама кращих творів з числа новинок або книг,
пов'язаних загальною темою. Систематизовані
експозиції не лише інформують про склад, але й
формують потребу подальшого використання
бібліотечних ресурсів. Їх тематика розробляється з
урахуванням широкого спектру читальних запитів, у
співвідношенні із загальними вимогами часу та
завданнями навчального процесу коледжу. У бібліотеці
оформлено виставки: персональні, тематичні, до
знаменних дат.
У інформаційному посібнику «Виставковий
вернісаж» представлені виставки, оформлені в
бібліотеці коледжу в 2019-2020 навчальному році.

4

Василь Сухомлинський – видатний вітчизняний
педагог, психолог, дослідник, громадський діяч, праця і
творчість якого набули вітчизняного визнання. Щоб
осягнути велич особи великого педагога, бібліотека
коледжу презентує виставку: «Педагогіка В.
Сухомлинського – педагогіка гуманізму».
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Сучасний етап розвитку освіти в Україні
характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і
стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним
переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії
та практиці навчання і виховання. Книжкова виставка
«Українська освіта: стратегічні кроки, реальні
перспективи» дає можливість ознайомитись з
книжками на цю тему, знайти відповіді на багато
питань. Бо педагогічна наука надзвичайно складна,
вона вивчає найскладніше досягнення в світі – людську
особистість. А педагог нової української школи
повинен бути не лише професіоналом, обізнаним із
різними методиками. Його урок – відпрацьована
техніка, і мистецтво.
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Щоб побачити світ, потрібно знати і побачити
рідний край. З метою вивчення поліського краю, його
природи, було організовано книжкову виставку «Мій
рідний край – моє Полісся». Презентувавши цю
виставку для наших користувачів, ми маємо на меті,
щоб читач побачив життя навколо себе, щоб все це
стало цілющим оберегом на шляху до
вивчення цілого світу.
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Немов прокляття ожива,
Рік тридцять третій?
Голод? Голод?
Найчорніший час в історії України. Жахливо
навіть через роки ступати болючими стежками
страшної трагедії, яка розігралась на благословенній
землі квітучого краю, де велося штучне, насильницьке
винищення людей. «Свіча пам'яті – така назва
книжкової виставки», де можна доторкнутися пам'яттю
цього священного вогню для того, щоб ніколи, за будьяких обставин, подібна трагедія більше не спіткала
Україну.
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Майдан недалекого 2014 року став символом боротьби,
символом утвердження прагнень до Європейських
цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю
боротьбу, за нашу свободу, заплачено страшну ціну –
масовим розстрілом 20 лютого. Герої «Небесної сотні»
- це герої української революції. Вони назавжди
увійшли в історію країни як борці за повноцінну
європейську українську державу. Ця боротьба
продовжується до нині. Про це нагадує книжковоілюстративна виставка «Майдан. Революція духу».
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«Соборна мати – Україна одна на всіх як оберіг».
– назва книжкової виставки на допомогу студентам і
всім тим, хто хоче знати про свою країну. Матеріали
книжкової виставки розповідають про величну
історію, сповнену втрат і злетів, і про творців її величі
– видатних людей багатьох поколінь українців, і про її
найцінніший здобуток – незнищені духовні скарби..
Вивчайте, пізнавайте та пишайтеся своєю державою.
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Серед героїчних сторінок нашого минулого
постає на перше місце одне коротке слово – «Крути!».
29 січня1918 року під Крутами відбувся бій за
незалежність України. Загинуло триста героїв, які
живуть в душі українського народу, надихають наших
сучасних воїнів на славетні подвиги за честь
Батьківщини.
Погляньмо на книжково-ілюстративну виставку:
«Крути: подвиг і трагедія», на ті події, перенесіться
думкою і духом у той час, що завів українських юнаків
під Крути:
Героїв Крут!...О, нам їх не забути
Дзвенить їх клич – невтомно далі йти!
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«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» - ці
рядки гімну у дні єврореволюції 2014 року стали
пророчими. З ними йшли голіруч на озброєних
силовиків. Усі герої Небесної сотні були простими
людьми – не депутатами, не політиками, не
начальниками. Вони не думали про те, що можуть
загинути, лише знали, що так як є – так далі бути в
Україні не може. Книжкова виставка «Заради
майбутнього» - це пам'ять про Героїв Небесної
Сотні, які віддали своє життя, захищаючи ідеали,
європейське майбутнє України.
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Коли ти творча особистість, тоді тебе зацікавить
виставка «Арт –майстерня творчих ідей». Твої ідеї
вичерпались, чи ти хочеш спробувати щось
цікавенького утнути своїми руками, пропонуємо
запастися олівцями, папером, ножицями й
скористатися оригінальними ідеями з книжкової
виставки: створити квіти технікою - ганутель,
зайнятися кволінгом чи декупажем, декоруванням
предметів інтер′єру, вишивкою і т. д .
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За Україну, за її долю 10 років карався на
засланні, але не каявся, наш великий Кобзар, наш
Тарас. Важко визначити, коли Шевченко був
потрібний рідному народові: чи в ті далекі важкі часи,
коли був поневолений чи сьогодні, коли Україна
духовно відроджується. Тарас Шевченко народився
на українській землі, проте він належав до тих людей
– світочів, що стали дорогими для всього людства і
там знаходять своє безсмертя. Його книги, що на
виставці «Тарасова доля – то правда життя», безцінний
дар для нас і для наших нащадків.
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Українську Повстанську Армію часто називають
армією без держави. Феномен УПА в світовій історії
неповторний, адже вона, не маючи власної держави,
ніякої зовнішньої допомоги, за винятком внутрішньої,
від рідного народу, живучі фактично під землею в
криївках, бункерах, схронах, до то ж слабо озброєна,
вела 12 років визвольну боротьбу з двома могутніми
загарбниками України наддержавами – фашистською
Німеччиною та Червоним Більшовизмом. Головним
командиром УПА був генерал псевдо Тарас Чупринка,
який із 43 років життя 27віддав гострій напруженій
боротьбі за волю. Правдиве прізвище – Роман
Шухевич. Пам'ятаймо героїв, на крові яких воскресла
Україна.
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Гудуть екологічні дзвони. 26 квітня 1986 року
Чорнобиль схопив у смертельні обійми. 786 населених
пунктів Київської, Житомирської, Чернігівської,
Могильовської , Гомельської областей,
які виявились в зоні відчуження. Про цю страшну
трагедію, що до наших днів турбує людей, про горе і
лихо, які вона накоїла, розповість книжкова
виставка «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять».
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Майбутнє кожної нації – це діти. І є закони, які
оберігають дитину. І цей закон зафіксований у
принципі 6 Декларації про права дитини. Виростити і
захистити дитину, зберігати її здоров'я, виховувати у
злагоді мирі – це значить для дорослих – забезпечити
собі щасливу, спокійну і стабільну старість.
Це значить виростити морально та фізично здорову
націю. Тому дитина має знати свої права і обов'язки, з
якими ознайомить виставка «Уроки права – уроки
життя».
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