
 

 

 

 

Шановні наші благодійники! 
 

Підводячи підсумки щорічної акції 

«Подаруй бібліотеці книгу!», колектив бібліотеки  

щиро вдячний всім дарувальникам за участь у цій акції та матеріальну 
підтримку нашої книгозбірні. 

Велика  подяка авторам  книг з дарчими  надписами  та 
автографами.   

А саме: 

Пилипчуку  Дмитру  Петровичу ( члену  НСПУ, м. Київ) за книгу «Болять мені загублені 

слова..»: Мій додаток до першого тому Словника української  мови у ХХ ст.  - Біла Церква: 

Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. - 624 с. 



Ткачуку Миколі Петровичу ( м. Тернопіль)  за книгу «Лірика Івана Франка»: До 150 - річчя з 

дня народження І. Франка: монографія. - Тернопіль; К. : Світ знань, 2006 . – 296 с. 

Ростовській  Ірині Олександрівній  (кандидату  педагогічних наук, доценту    кафедри 

інструментально-виконавської майстерності НДУ імені Миколи Гоголя) за 6 примірників книги 

«Формування мотивації учіння гри на фортепіано»: НДУ  імені Миколи Гоголя, 2015 .- 159 с.  

Цівкач  Ользі  Михайлівні (перекладачу)  за книгу    Якубовської ,  Уршулі «Львів на межі ХІХ і 

ХХ століть»: монографія /  пер. з пол.  Цівкач О. М. .- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.- 220 с. 

Розовик Олесі Дмитрівні за книгу «Жінки в громадсько-політичному та соціально-

культурному житті УСРР (1920-ті роки)» : монографія. - Вінниця: Нілан - ЛТД, 2014. - 454 с.  

Тимошику  Миколі Степановичу –( доктору філологічних наук, професору) за книги :  

- «Українська книга і преса в Італії» : монографія. – К: Наша культура і наука, 2015. - 352 с.; 
- «Українець я є, і ніщо українське не сміє бути мені чужим». - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 60 с. 

Кушерець Василю Павловичу (доктору  філософських наук, професору) за книгу «Завжди 

сучасний Тарас Шевченко в просторі та часі»: До 200 - річчя від дня народження Тараса Шевченка. - К.: 

Знання України, 2014. - 363 с. 

Кайдаш Аллі за книгу «Рукописна книга: витоки, графічне оформлення, мистецьке оздоблення». - 

Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2013. - 204 с. 

Ак Вельсапару (відомому шведському письменнику туркменського походження) за 3 примірника 

книги «Смарагдовий берег». - Чернівці : Букрек, 2014. - 208 с. 

Цвід  Антонії (члену  НСПУ) за книгу « Клич Майдану . Літопис самовидця». - К., Український 

пріоритет, 2015. - 88 с. 

Аллі Миколаєнко (поетесі, журналісту, редактору) за книгу « Корекція зору». - Тернопіль: ТзОВ 

«Терно-граф», 2013. - 148 с. 



Гануличу  Володимиру  Костянтиновичу (члену НСПУ) за книгу  «Земля і слово». - Львів: 

Сполом, 2014. - 88 с. 

Миронець Надії  ( упоряднику) за книгу  «Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: 

епістолярний діалог (1911 – 1918 роки)». -  Дрогобич : Коло, 2012. - 288 с. 

Горбатюку  Василю Івановичу за книгу «Слово і меч» . – К. : Ярославів Вал, 2013. - 512 с. 

Ткачу Михасю (Михайлу) Михайловичу (члену НСПУ) за книгу «Хочеться грози» . – 

Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2015. - 400 с. 

Севернюк Тамарі Артемівні за книги:  

- «Коли задихається серце» . – Чернівці :  Букрек, 2015. – 248 с. 
- «Щоб пам’ять почула слова» . – Чернівці : Букрек, 2014. – 368 с. 

Неабияке щастя  мати гарне зібрання цінних книг. Велика праця, кошти, інтелект 
збирача стоять за кожним таким зібранням. І якою великою має бути любов володарів 
цих зібрань  до своїх скарбів та майбутнього науки і культури, якщо з власної волі вони 
передають їх до бібліотеки. Знають-бо, що саме там їхні зібрання будуть збережені для 
нащадків та отримають нове життя. Дуже приємно, що у нашому університеті  багато 
небайдужих викладачів, науковців та співробітників   які подарували бібліотеці цілі зібрання і  
працівники бібліотеки висловлюють  їм щиру  подяку.  

 А саме:  
- професору Бойко Олександру  Дмитровичу; 
- професору  Ковальчук Олександру Герасимовичу; 
- декану філологічного факультету Забарному  Олександру  Вадимовичу; 
- кандидату  історичних наук, доценту  Москаленку Олександру Юрійовичу; 
- доценту  кафедри історії України та політології Кривобоку  Олександру  

Павловичу;   
- доценту  кафедри фізики Аніщенку  Валерію Олексійовичу; 



- завідувачу  навчально-дослідної «Агробіостанції» Басаку  Євгенію Аскольдовичу; 
- керівнику  Гоголезнавчого центру професору  Михеду  Павлу Володимировичу; 

 

 
Дякуємо державним установам та 

організаціям, які для поповнення фонду бібліотеки   
передали в дар свої видання : 

 

- Інституту педагогіки НАПН України 94 прим. 
- Інституту вищої освіти НАПН України -5 прим.; 
- Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих – 66 прим.; 

- Інститут обдарованої дитини НАПН України -72 прим.; 
- Український мовно-інформаційний фонд НАПН України – 

5 прим.; 
- Інститут енциклопедичних досліджень НАПН 
України – 6 прим.; 

- Міжнародний благодійний фонд 
«СМОЛОСКИП» - 16 прим.; 

- Всеукраїнське товариство «МЕМОРІАЛ» - 
3 прим.; 
 
 

 

 Дякуємо всім за співпрацю! 
Завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання 

документів Бойко Л. Г. 


