30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек вже 20-й
рік поспіль. З нагоди цього свята в нашому коледжі була проведена виховна
година на тему: «Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки».
Участь у заході взяли студенти І-В курсу (куратор Дьогтяр Н.М.). Вступну
частину підготувала завідувач бібліотеки коледжу Сосюкало Л.В.. Вона
ознайомила присутніх з історією створення
Національної наукової медичної бібліотеки
України (ННМБУ), основними віхами її
становлення.
Дуже
зацікавлено
слухали
студенти
розповідь про будівлю, в якій розташована
бібліотека з 1969р., та про її власників.
Шедевр архітектурного та дизайнерського мистецтва 19 ст. – будинок
легендарної родини відомих цукрозаводчиків Терещенків, девізом життя
яких було «Прагнення до суспільної користі». Глава родини – видатний
меценат Нікола Терещенко дав добрий приклад уваги та поваги до
історичного минулого, збереження та примноження духовних цінностей, які
становлять сьогодні національний фонд культури.
Не випадково у цьому
загадковому вишуканому та
затишному особняку за адресою
вул. Л. Толстого, 7 панує її
величність Медична Книга!
Окрасою
національної
медичної
книгозбірні
є
унікальний фонд рідкісних та раритетних видань 16-18 ст. Саме цьому
зібранню раритетів і присвячена наша виховна година. Серед книжкових
пам’яток друкованого слова та писемності – твори медиків античного світу,
епохи Відродження та Просвітництва; колекції з власних бібліотек видатних
вітчизняних медиків; фонд медичної україніки
(література з автографами та дарчими
написами), де кожна книга, кожний документ
– безцінний дар. Їх кількість становить понад
20 тис. примірників.
Студенти І-В курсу зацікавлено гортали
сторінки буклетів ННМБУ, а особливо
буклету, присвяченому раритетним виданням і захоплено роздивлялись
ілюстрації.
Гордістю та окрасою фондів є твори
Авіценни, Галена, Везалія, Гарвея,
Гіппократа. І саме про життєвий шлях
«батька
медицини»
Гіппократа
розповіла студентка Радчук Яна, а
Цвілюк Оксана ознайомила всіх з
найвідомішими його афоризмами.
З великою цікавістю була сприйнята
розповідь Кошеленко Анжели та Берізко
Аліни про життя і самовіддану працю
одного з найвизначніших представників
світової медицини 19 ст. – Миколи
Івановича
Пирогова.
Все
це
було
проілюстровано
його
цитатами
та
збірниками його статей.
Завершила цікаву подорож у світ
рідкісної
книги
Жунь
Діана
розповіддю про видатного вченого,
патофізіолога,
віце-президента
Академії наук СРСР Олександра
Олександровича Богомольця.
Весь
захід
супроводжувався
демонстрацією відеоматеріалів та
відео презентацій.

