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Барвисте і змістовне культурне життям вирує в нашій бібліотеці. У її читальних та
конференц-залі експонуються книжкові та образотворчі виставки, постійно відбуваються
творчі зустрічі, концерти, наукові заходи.
5 березня учасники музичного колективу клубу «ЛіГос» із м. Лозова (керівник Артур Савран)
у конференц-залі бібліотеки привітали жінок зі святом 8-го березня.
А вже 6 березня давні друзі і партнери бібліотеки – викладачі Харківської музичної школи
№1 ім. Л. Бетховена – завітали зі святковим концертом, організаторами якого були
Валентина Пилипівна Міхеєва та Вікторія Борисівна Самойленко.

Ведуча концерту В. Самойленко побажала усім присутнім оптимізму, миру, злагоди,
сонячних і радісних днів, гармонії і любові, добробуту, щастя, міцного здоров’я, здійснення
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мрій, а в честь жінок, щоб розквітали квіти й звучала музика. А далі були виступи викладачів
школи: Людмили Григорівни Лебедєвої, Ольги Вікторівни Лавренович, Тетяни Євгеніївни
Боржковської, Ольги Олексіївни Головко, Діни Зафирівни Мухаметової, Віталія Ігоровича
Смородського, Юлії Сергіївни Луттер, Маргарити Возгенівни Кочарян, Наталії Петрівни
Корольової, Любові Олександрівни Губарєвої, Антона Ігоровича Барсукова, Ірини
Михайлівни Шелюк (знімок вгорі).
Святкування ювілею Ліни Костенко
24 березня з великим успіхом у бібліотеці відбулися слайд-лекція та інтерактивна гра на
тему «Дотик душі…». Поринути у дивовижно яскравий світ художнього слова видатної
української поетеси Ліни Василівни Костенко студентам факультетів БФ, МТ та ТМ
допомогла завідувач освітнього відділу Харківського літературного музею Ольга
Володимирівна Черемська. Читачі бібліотеки відкривали для себе все нові грані творчості
Ліни Костенко – сильної і красивої жінки, живої легенди сьогодення, яка 19 березня 2015
року святкувала 85-річний ювілей. Оригінальними були спроби студентів стати співавторами
майстра слова, яка вже кілька десятиліть живе як «нерозгадане чудо», «голос народу» на
поетичному олімпі України.
А вже 25 березня у читальній залі пройшов літературний вечір «Я вибрала долю собі
сама…» для студентів факультету ТОР. Організували його та провели завідувач відділу
культурно-просвітницької роботи Л. П. Бондаренко, завідувач науково-методичним відділом
С. В. Костроміна, завідувач відділу обслуговування науковою літературою М. О. Круглова та
бібліотекар ІІ категорії В. І. Бикова. Звучали вірші Ліни Костенко та пісні на її слова. Поезія
Ліни Костенко не лише цікава, а й глибоко актуальна. Уже багато років вона залишається
справжнім борцем з неправдою, показовістю, пристосуванством. Вона вміє зачепити,
змусити думати, мріяти та діяти.
Дякуємо деканам факультетів та викладачам за співпрацю!


