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ЖИТТЯ, ЯК ПІСНЯ
Цікавий проект під назвою «Роки людині до лиця» започаткували члени
клубу «Водограй», засідання якого проходять у центральній міській бібліотеці.
Щомісяця хтось із колективу розповідає про себе, свою молодість, власні
здобутки й перемоги. Ці людські долі
– це розгорнуті життєві книги, які читати – не перечитати, бо сторінки
їхні живі й невигадані…
Людмила Чупак,
завідувачка
центральної бібліотеки
Валентина Олексіївна Котенко
- героїня вечора-знайомства із циклу «Роки людині до лиця», який
відбувся 20 лютого, стверджує,
що її життя дійсно можна порівняти з піснею – дзвінкоголосою,
ліричною, незабутньою. Члени
клубу “Водограй” зацікавлено слухали життєву сповідь Валентини
Олексіївни, яка напередодні відсвяткувала свій ювілейний день
народження.
«Відмінник народної освіти»,
пані Валентина нагороджена багатьма медалями, грамотами, дипломами і в свої 75 років залишається такою ж щирою, відвертою,
небайдужою до чужого горя, чуйною і надзвичайно енергійною, як і
55 років тому, коли представляла Україну на VІІ Міжнародному
фестивалі молоді і студентів у Москві.
Все життя віддала школі і дітям, а, працюючи інспекторомметодистом міськвно з усиновлення й опікунства неповнолітніх, багатьом сиротам знайшла батьків,
зробила їх щасливими.
Валентина Олексіївна – активна учасниця бібліотечних заходів, член клубів «Землянка» і

«Водограй»Академії пенсіонерів,
визнана кращим читачем бібліотеки, оскільки за 35 років прочитала
сотні книг.
Ювілярку вітали її колеги - вчителі Лариса Ястребова, Тамара
Баталова, Валентина Майборода,
Тетяна Строганова. Анатолій Осін
присвятив нашій героїні чудовий
вірш.
А перегляд відеоролика про Молодіжний фестиваль 1957 року
повернув «водограївців» у роки
їхньої юності.
Солістки ансамблю “Калина”
подарували Валентині Котенко й
усім слухачам віночок мелодійних
українських пісень.
Долучився до сердечних вітань
куратор клубу «Водограй» В’чеслав
Веред, який зокрема зазначив:
- Валентино Олексіївно, Ви –
людина цікавої долі, пройшли
тернистий, але такий цікавий
життєвий шлях. Ви - багатогранна,
енергійна, життєлюбна людина.
Ми вітаємо Вас із черговим ювілеєм і усім нашим колективом
зичимо міцного здоров’я, довгих
років життя, щастя, поваги й шани
від оточуючих. Ваша насичена подіями доля – це приклад того, як
треба служити людям, улюбленій
справі і, повсякчас творячи добро,
дарувати радість кожному людському серцю.

Валентина Котенко приймає вітання та подарунки

Куратор клубу “Водограй” В’ячеслав
Веред вітає ювілярку

СЕАНС БІБЛІОТЕРАПІЇ

У бібліотечно-інформаційному центрі ім. М.Булгакова
Любов Чумаченко, координатор клубу «Чарівниця»
Для мене книга – світло дня,
Для мене книга – зорі ночі.
П.Гоць
13 лютого в стінах Білоцерківської середньої школи № 1 було
проведене чергове засідання клубу
«Чарівниця» Академії пенсіонерів,
яке викликало неабиякий інтерес
у його членів.
Наш земляк, член Національної
спілки письменників України,
лауреат Білоцерківської міської
літературно-мистецької премії ім.
І.Нечуя-Левицького Володимир
Дідківський звеселив усіх присутніх власними гуморесками.
Разом із завідувачкою бібліотечно-інформаційним центром ім.
М.Булгакова Людмилою Шабановою підготували й провели презентацію про створення книги,
початок книгодрукування в Україні.
Захоплено Людмила Олександрівна розповіла про складний і довгий шлях народження книги від
задуму, друку та появи її в бібліотеці. Жваве обговорення викликало
повідомлення про новий напрямок
у лікуванні стресів, неврозів, депресії за допомогою бібліотерапії.
Після зустрічі члени Академії

пенсіонерів клубу «Чарівниця»
мали змогу відвідати бібліотечноінформаційний центр ім. М. Булгакова, а також у подарунок отримати книгу на згадку про зустріч.
Усі прийшли до висновку, що
книга – постійне джерело знань,
набутих людством упродовж віків;
прекрасний друг, з яким цікаво мандрувати дорогами мудрості, поринати у фантастичний світ пригод.

Володимир Дідківський

