Л

ьвівська залізниця активно
долучилася до відзначення
200-ліття від дня народження великого поета, генія українського народу Тараса Шевченка. Про
життя та творчість митця розповідають тематичні заходи та
літературно-художня експозиція,
організована у Науково-технічній
бібліотеці Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування.
Виставка представлена трьома стендами. На першому в доступній формі інформаційного плаката можна довідатися про життєвий шлях Тараса Шевченка та його творче
становлення. Стенд ілюстрований найвідомішими картинами українського генія.
Для тих, кого цікавлять деталі, бібліотекарі
підібрали у фондах бібліотеки літературну
критику, статті у спеціалізованих журналах
і безпосередньо книги Шевченка – повне видання “Кобзаря” і так званий “Малий Кобзар”
входять до експозиції другого стенда. Третій
стенд представляє Шевченка-художника,
тут можна побачити альбоми, фотографії,
книги. Крім літератури, на обох стендах
читачі мають змогу погортати спеціальні тематичні буклети, присвячені літературному і
художньому талантам Тараса Григоровича,
які бібліотекарі підготували з нагоди свята.
Як розповіла завідувач відділу комплектування ЦНТІ і ББО Валентина Легуцька,
експозицію у бібліотеці підготували ще в лютому, і переглянути її можна буде впродовж
тривалого часу – адже 2014-й оголошений
роком Шевченка в Україні. До бібліотеки надходить нова періодика з матеріалами, присвяченими 200-літтю Кобзаря. Підготовкою
виставки займалася Валентина Сергіївна
із завідувачем сектора каталогів Лілією
Вархоляк – разом вони працювали над експозицією близько тижня. Інформацію черпали із книг, зі всесвітньої “павутини”, якій завдячують цікавими знахідками, як-от портрет
Шевченка, який можна розгледіти у картині
зі зображенням українського села. Технічну

сторону справи – поєднання текстів і фотографій у макети для стендів і буклетів, а також роздрук – узяла на себе інженер ЦНТІ і
ББО Ольга Зайло.
Попри те, що чи не кожен українець має
вдома “Кобзар” і зі шкільних років знайомий
із творчістю Шевченка, Валентина Легуцька
приємно здивована тим, що читачі бібліо-

теки почали брати поезії Великого Кобзаря
на прочитання. Крім того, активно “шевченківською” літературою зараз цікавляться і
залізничники – батьки школярів, адже у кожній школі відбуваються урочистості, тематичні уроки, для яких діти використовують
цю літературу.
– Серед майже 40 тисяч книг, які є у

“

Серед майже 40 тисяч книг, які є у фондах бібліотеки, фонд художньої
літератури становить близько 10 тисяч книг, а технічної, у тому числі залізничної – близько 20 тисяч, він постійно поповнюється новими виданнями. У наших фондах зберігаються унікальні галузеві видання, часто
це книги, надруковані доволі давно і аналогів яких немає у жодній обласній
бібліотеці. Також маємо нові галузеві книги, підручники, навчальні посібники, інструкції, схеми та технічні карти, кольорові креслення та альбоми,
нормативні видання. Ми стежимо за новинками, розсилаємо їх у наші філії.
Списки нової літератури, тематичні добірки, які стосуються прогресивних
технологій на залізниці, енерго- та ресурсозбереження, охорони праці, реформування галузі, розповсюджуємо по галузевих службах, підприємствах”.

фондах бібліотеки, фонд художньої літератури становить близько 10 тисяч книг, а
технічної, у тому числі залізничної – близько 20 тисяч, він постійно поповнюється новими виданнями, – веде далі Валентина
Легуцька. – У наших фондах зберігаються
унікальні галузеві видання, часто це книги,
надруковані доволі давно і аналогів яких
немає у жодній обласній бібліотеці. Також
маємо нові галузеві книги, підручники,
навчальні посібники, інструкції, схеми та
технічні карти, кольорові креслення та альбоми, нормативні видання. Ми стежимо за
новинками, розсилаємо їх у наші філії (нині
на території Львівської залізниці діє 18 бібліотек, 12 із яких підпорядковуються ЦНТІ
і ББО, а 5 – відокремленим підрозділам).
Списки нової літератури, тематичні добірки,
які стосуються прогресивних технологій на
залізниці, енерго- та ресурсозбереження,
охорони праці, реформування галузі, розповсюджуємо по галузевих службах, підприємствах. В останній четвер місяця проводимо Дні інформації, ознайомлюємо читачів
із листками науково-технічної інформації,
виданими на основі заявок рацпропозицій з
підприємств інженерами, слідкуємо за всіма
розробками, раціоналізаторськими новинками та впровадженнями на інших залізницях
України та СНД, про які буде цікаво дізнатися
нашим читачам.
Лілія БАРАНИЧ
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– Не могли стояти осторонь
цих буремних подій у столиці
України і працівники нашого депо,
які також брали участь у мирних
протестах і, дякувати Богу, повернулися додому живі, хоча не
обійшлося без травм, – зазначив
голова профкому локомотивного
депо Львів-Захід Петро Ручка.
– Це – скромні, але сильні духом
чоловіки. Профспілкова організація нашого колективу допомагала
і допомагатиме їм у різних потребах, щоб вони та їхні сім’ї відчули
увагу профспілки і колег-залізничників. Профспілкова організація
переказала у фонд реабілітації
10 тис. гривень і надалі надаватиме адресну допомогу потерпілим
працівникам депо.
– Зі скорботою у серці наш
колектив сприйняв жахливі події
в Києві, які забрали життя учасників мирних протестів, – продовжив Петро Ручка. – Любов
до України привела на майдан
Незалежності українців, росіян,
вірмен, білорусів, грузинів, людей інших національностей, які
ціною життя та здоров’я повер-

нули нам віру в майбутнє. Серед
загиблих із “Небесної сотні” є і
наш колега – залізничник Богдан
Ільків, працівник Стрийської
дистанції
електропостачання.
Його життєва дорога обірвалася
раптово на 52-му році, але його
небесний шлях буде осяяний на-

шою світлою пам’яттю і нашою
щирою молитвою.
Отець Любомир зі собору
Святого Юра відслужив за загиблими панахиду, після цього
присутні спільно помолилися до
Богородиці за добро, мир і спокій
в Україні.

У свою чергу отець Любомир
напередодні відзначення 200-літття великого сина України Тараса
Шевченка продекламував кілька
поетичних Шевченкових думок,
які стали пророчими.
На завершення отець Любомир
побажав залізничникам, щоб в

оновленій Україні не було біди, злоби та розбрату, і на свято Покрови,
яке традиційно урочисто відзначає
колектив локомотивного депо, усі
разом щасливо зустрілися на площі біля скульптури Богородиці.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

