«Віват, Академіє!» – говоримо ми сьогодні нашій рідній Alma-mater, що
відзначає свій 90-річний ювілей.
Офіційною датою створення інституту ( зараз Академії) є 10 вересня 1929
р. Але якщо заглянути углиб, а точніше у першу половину ХVIII ст., до
монастирської бурси в центрі Харкова, то будемо мати найстаріший в Україні
заклад вищої освіти! Тоді, майже 200 років тому, це був хай і маленький
струмочок першого навчального закладу – школи інтернатського типу.
Новостворений Харківський бібліотечний інститут ще до війни (1941-1945 рр.)
мав стаціонар і заочне відділення, а також філії у Києві та Одесі. Саме ХДІК
став фундатором бібліотечної і культурологічної освіти. Сьогодні – це
Академія. За дев’яносто славних років було підготовлено майже 40 тисяч
фахівців, серед яких і ми, співробітники наукової бібліотеки Харківського
державного університету харчування та торгівлі.
Для нас Alma-mater не просто красиве слово, а справжнісінька наша матигодувальниця, бо ми майже ніколи не зраджували своїй професії, обраній
серцем.
Вельмишановний пане ректоре і славні педагоги! Вітаємо вас зі святом,
низько вклоняючись, дякуємо за науку. Адже ви навчили нас найголовнішого –
освіта через усе життя! Цим ми і керуємося.

МОЇЙ ALMA MATER
Ось і прийшла осінь. У наші домівки завітав щедрий на яскраві події
вересень: 1 вересня – День знань, 30 вересня – День бібліотек, а для цілої
плеяди бібліотечних працівників ще одна значна подія цього року – 90-річний
ювілей Харківської державної академії культури (ХДАК)!
Мабуть, немає жодного бібліотечного закладу, де б не працювали
випускники ХДАК, а знання, отримані ними протягом навчання стали міцним
фундаментом у подальшій професійній діяльності на ниві бібліотечної справи.
ХДАК посідає особливе місце у моєму житті: навчалась та отримала
диплом спеціаліста (1992-1996 рр.), закінчила магістратуру (2005 р.), навчалась
в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію (2013 р.). Для мене це
рідний заклад, де мені пощастило зустрітися та навчатися у справжніх фахівців
своєї Справи, яким характерні такі риси, як людяність, відповідальність,
доброта, чуйність.
Я пам’ятаю, як вперше прийшла до тоді ще Харківського державного
інституту культури подавати документи і дуже хвилювалася, чи пройду я за
конкурсом? ...Потім першу зустріч зі своїми однокурсницями, де я зустріла
справжніх подруг, з якими спілкуюся і нині. Запам’яталися цікаві потокові та
групові лекції і заняття, що проводили для нас Г.М. Брагіна, М.П. Васильченко,
І.В. Зборовець Г.Д. Ковальчук, Л.М. Мітіна, В.В. Сєдих.
П’ять осіб, зокрема і я, були першими, хто навчався у магістратурі ХДАК,
перша спроба написати твір наукового характеру – магістерську дисертацію, і,
звичайно

ж,

особлива

вдячність

науковому

керівникові

Валентині Олександрівні Ільганаєвій, доктору історичних наук, професору.
Найтяжчими і в той же час найщасливішими стали роки навчання в
аспірантурі та сам захист кандидатської дисертації. Низький уклін науковому
керівникові Наталі Миколаївні Кушнаренко, професору, проректору з наукової
роботи,

талановитому

фахівцю

з

великим

добрим

серцем,

а

також

Аллі Анатоліївні Соляник, професору, доктору педагогічних наук і секретарю
спеціалізованої Вченої ради – Ірині Олександрівні Давидовій, доктору наук із

соціальних комунікацій, професору, завдяки підтримці та професійним порадам
яких відбулася ця важлива подія у моєму житті, а також усім членам
спеціалізованої Вченої ради.
Я вдячна всім педагогам, які сіяли зерна знань на своїх заняттях та
виховали не лише фахівців, але й особистостей водночас. Низький уклін вам!
90 – суттєва подія,
Тріумфальна, заслужена дата!
ХДАК – культури й таланту месія,
Бібліотечна моя Alma Mater!
Ти пройшла цей період достойно,
Тобі є чим пишатись, гордитись!
І Тобі побажання з любов’ю –
Йти вперед, не втрачати традицій!
Щастя, радості і процвітання,
І цікавих побільше студентів,
Хай здійсняться всі Ваші бажання,
Буде безліч яскравих моментів!
Л. Г. Бакуменко,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
директор наукової бібліотеки
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У бібліотеці ХДУХТ працює дев’ять випускників цього закладу вищої
освіти.
Лариса Григорівна Бакуменко (Попова) ще студенткою-практиканткою
переступила поріг бібліотеки нашого ЗВО у 1996 р. і залишилась тут назавжди.
З молодого працелюбного порядного спеціаліста-бібліотекаря ми отримали
грамотного кваліфікованого фахівця. Спочатку Лариса завідувала сектором
бібліотеки, згодом «доросла» до заступника директора, а з 2016 р. стала
директором наукової бібліотеки університету. Наполегливість, старанність,
аналітичний розум і величезна працездатність – основні риси нашої
директорки. Саме вони допомогли їй у свій час закінчити з відзнакою
магістратуру, а в 2013 р. захистити дисертацію на здобуття вченого ступеня
кандидата наук із соціальних комунікацій. Як і кожна особа, яка закінчила
заклад Культури, має особистий талант – найбільше шануючи поезію, пише
сама.

Група за напрямом «Бібліотекарі дитячого та юнацького
читання» на занятті (1993 р.)
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У сквері ХДІК. Останній рік навчання…

Першокурсники: їдемо збирати яблука!
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Алла Вікторівна Ларіна працює в бібліотеці університету вже понад 20
років: пройшла шлях від бібліотекаря до заступника директора. Але шлях до
улюбленої професії був не зовсім простим. Спочатку закінчила ПТУ,
працювала на заводі, потім навчалась у ХІРЕ і працювала в архіві НДІ, де і
зрозуміла, чого саме хоче від життя. Із задоволенням вступила і навчалась в
Інституті культури, покинувши ХІРЕ. Свою професію Алла обрала за покликом
серця і може з гордістю, як і українська поетка Л. Костенко сказати: «Я вибрала
долю собі сама». Її цікавить все, за що б вона не взялась.
Інтелігентна, делікатна, спокійна, творча, з креативним поглядом на світ.
Наш незмінний адміністратор і дизайнер усіх матеріалів щодо НБ ХДУХТ у
соціальних мережах.

Випускники Харківського державного інституту культури 1997 року
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Катерина Петрівна Швецова (Коськова) закінчила Інститут культури у
1973 р. 17-річну Катю мрія покликала відразу після школи. Незабутні
студентські роки промайнули швидко. І ось новоспечений бібліотекарбібліограф уже в міській дитячій бібліотеці завідує читальним залом. З 1980 р.
Катерина Петрівна обіймає посаду завідувачки філією дитячої бібліотеки. Далі
життя «переводить» її до середньої школи № 150, де вона працювала аж 24
роки на посаді завідувачки бібліотеки. А з 2008 р. працює в нашій науковій
бібліотеці: спочатку завсектором, а з 2010 р. – завідувачкою інформаційнобібліографічного відділу. Стримана, урівноважена, тактовна керівниця відділу
ніколи, за жодних обставин, не зраджувала своїй професії. А рідний Інститут
назавжди поєднав однокурсників, які приходять і сьогодні на зустрічі до своєї
Alma-mater.

Випускники Харківського державного інституту культури 1977 року
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З іноземними студентами

Відпочинок на Есхарі
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Дружба –
Friendship

Модні тенденції студенток ХДІК 1975 року

Прогулянка після занять
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Ми на практиці

Зустріч через 40 років
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Оксана Олександрівна Безпала закінчила Академію культури з відзнакою
у 2000 році. Того ж року прийшла до нашої бібліотеки на посаду бібліотекаря II
категорії. Відмінниця у навчанні – ніколи не буде на роботі пасти задніх. За ці
роки пройдено шлях – крок за кроком – спочатку до бібліотекаря I категорії,
потім до провідного бібліотекаря, а з 2012 р. Оксана очолює відділ
комплектування і наукової обробки документів та організації каталогів. Вона
ініціатор багатьох злободенних проектів, організатор новітніх починань. О.А.
Безпала завжди жваво відгукується на заклик щодо підвищення кваліфікації,
займається аналітикою, першою встигає прочитати нову книгу сучасного
українського письменника. Саме вона стояла білі витоків «Думки нашої».

Серед улюблених викладачів:
Микола Павлович Васильченко та
Микола Андрійович Низовий
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Зустрічі в читальній залі академії

Кропітка робота над курсовими
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На святі у гуртожитку ніхто не нудьгував
Косметичний ремонт у гуртожитку.
Нові шпалери – нові враження

Найкращі спогади від студентського проживання
в інтернаціональному гуртожитку
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Первісток нашої групи

Дипломи з відзнакою вручає Н. Н. Кушнаренко
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Ірина Петрівна Кушнір (Різченко) вступила до Інституту культури у 1980
р. Після закінчення відразу пішла працювати бібліотекарем у ЦБС ім. В.
Маяковського. Потім декілька років працювала у бібліотеці Інституту
банківської справи, далі була бібліотека середньої школи № 146, де Ірина
Петрівна уже завідувачка бібліотекою. З 2003 р. – у нашій науковій бібліотеці:
спочатку бібліотекар I категорії, сьогодні – завідувачка відділу обслуговування.
І. П. Кушнір завжди серед студентської молоді, ініціатор і учасник усіх заходів
з виховної роботи.

Ірина Євгенівна Гапон (Омельченко) закінчила Інститут культури у 1989
р. Працювала у бібліотеках закладів вищої освіти. Але доля складалася так, що
деякий час довелося працювати на журналістській ниві. І тут, до речі, дуже
допомогла набута у бібліотеці акуратність, зосередженість та скрупульо зність
– невід’ємні риси бібліотечного працівника. Проте згодом любов до своєї
головної професії все ж перемогла: Ірина знов повернулась до бібліотеки! Зараз
вона на посаді провідного бібліотекаря нашої університетської бібліотеки.
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Лариса Геннадіївна Геворкян навчалася в Інституті культури з 1983 до
1987 року. Після закінчення працювала завідувачкою бібліотеки у середній
школі № 147 протягом 15-ти років. До нашої бібліотеки вона прийшла у 2005
році на посаду завідувачки сектором. Спокійна, неконфліктна, готова йти на
компроміс заради

загальної справи. Швидко опановує новітні технології,

орієнтуючись на запити сьогодення.

Приємні спогади: навчаємось користуватися технічними засобами
(1986р Л. Геворкян і С. Калиниченко)

Зустріч через 19 років біля улюбленого інституту (2005 р)
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Ніна Миколаївна Буряк вступила до нашої Alma-mater у 1980р. Вона на
Луганщині закінчила школу в 1976 р. і до вступу працювала на виробництві:
помічником машиніста насосних установок м. Алчевська. Після закінчення
навчання у 1994 р. на роботу прийшла до Харківської обласної юнацької
бібліотеки. З 2001 р. працює в нашій бібліотеці. Грамотний спеціаліст, вона
дуже ретельно ставиться до своїх службових обов’язків. За що б не взялась
наша Ніна Миколаївна, все доведе до логічного кінця.

Іноді практичні заняття проходили на свіжому повітрі
(5 група другий потік, 1983 р.)
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І насамкінець дещо від (про) автора цих рядків. У свій час закінчила
Каразінський університет, проте життя склалося так, що ось уже 34 роки
працюю у НБ ХДУХТ на посаді завідувачки відділу зберігання фондів. До своєї
вищої педагогічної освіти додала ще одну фахову. З 1987 р. до 1989 р.
навчалася на дворічних курсах підвищення кваліфікації при вузівській
бібліотечній секції міста. На цих курсах викладачі були, звичайно ж, із
теперішньої Академії культури. У моєму посвідченні за № 34 записано, що маю
право працювати у бібліотеках вищих учбових закладів (ЗВО сьогодні).
Щиро дякую Академії за другу вищу освіту і шанобливо приєднуюся до
ювілейних привітань.
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Л. Ковалевська

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з
провідних ЗВО України ІV рівня акредитації, що здійснює підготовку
висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв,
роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і
готельного
бізнесу,
туризму,
податкових,
економічних та фінансових служб, митної служби, а
також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації.
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