З НОВИМ Н А В Ч А Л Ь Н И М Р О К О М , Д Р У З І !
30 серпня в актовому залі відбулися збори про
фесорсько-викладацького складу і співробітників
інституту. Учасники зборів заслухали й обгово
рили доповідь ректора вузу, професора, доктора
технічних наук, заслуженого діяча науки УРСР
І. В. КУЗЬМІНА «Про хід реалізації вимог XIX
партконференції, лютневого (1988 р.) Пленуму
ЦК КПРС по перебудові і завдання колективу
на 1988—1989 навчальний рік».
В дебатах виступили декан факультету
ОТ
Ю. С. Данилюк, секретар парткому О. Д. Азаров,
зав. кафедрою історії КПРС В. Г. Балицький, про
відний науковий співробітник кафедри НГ і МГ
І. Б. Матвеєв, директор СКТБ «Модуль» О. П.
Стахов, декан ІБФ М. Ф. Друкований, секретар
комітету ЛКСМУ О. Б. Янченко.
В роботі зборів взяли участь інструктор ЦК
Компартії України В. О. Плужников, який висту
пив і заст. зав. відділом науки і шкіл обкому
партії Н. М. Четверик,
Доповідач,
професор
І. В. Кузьмін відзначив,
що в інституті ЗДІЙСНЮЮ
ТЬСЯ заходи, що передба
чають скорочення кіль
кості дисциплін, зменшен
ня числа аудиторних за
нять, збільшення
часу
для самостійної роботи
студентів. Минулого року
виконано план підготов-

лізацію творчих планів
інституту вносить СКТБ
«Модуль».
Загальна
чисельність
науково
- педагогічних
кадрів становить 337 чо
ловік.
Загальнонаукові
і профілюючі
кафедри
укомплектовані виклада
чами з ученими ступеня
ми й званнями на 55,4

планів з спеціальностей.
Не повною мірою відпо
відає вимогам вдоскона
лення професійної ПІДГО
ТОВКИ організація і про
ведення СРС, яка мало
чим відрізняється
від

РАДЯТЬСЯ ВИКЛАДАЧІ
ки молодих спеціалістів
на 106,2 процента. Наро
дне господарство країни
одержало 876 інженерів,
підготовлено 77 фахівців
для зарубіжних
країн.
Профілю підготовки спе
ціалістів відповідає те
матика вузівських науко
вих досліджень. Істотний
вклад в практичну реа-

процента. Вдосконалює
ться учбово-лабораторна
база.
Доповідач і виступаю
чі однак, визнали,
що
перебудова у вузі йде
недостатніми
темпами.
Аналіз учбово - методи
чної роботи показує, що
ректорат і рада вузу сла
бо займаються вдоскона
ленням робочих учбових

колишніх лабораторних
та інших форм роботи
Перебудова не зачепи
ла практичної підготовки
студентів. Не стали її
ідеологічним центром ка
федри суспільних наук.
Не забезпечується глас
ність планів з окремих
напрямків виховання, не
активізована робота по
розвитку студентського

самоуправління в гурто
житках. Студенти, обра
ні в раду вузу, не залу
чаються
до підготовки
обговорюваних
питань.
Увага в науково - дос
лідних роботах не завж
ди
концентрується на
найважливішому. Не всі
кафедри беруть участь в
госидоговірних НДР. Ок
ремі з цих робіт є не
науковими дослідження
ми, а лише розробкою
методичних і практичних
рекомендацій для спеці
алістів.
Не займаються науко
вими дослідженнями ка
федри суспільних наук.
До госпдоговірних і держбюджетних НДР мало
залучається студентів.
Є ряд серйозних про
блем і навіть застійних
явищ в кадровій полі

тиці інституту. Так, се
редній
вік викладачів
складає 43 роки, завіду
ючих кафедрами —52,
докторів наук — 55, до
центів
— 46, старших
викладачів — 41, асис
тентів — 40 років. Сла
бко залучаються, як до
постійної роботи, так і
до штатного сумісництва
висококваліфіковані фа
хівці підприємств.
Не зважаючи на
те,
що більшість викладачів
профілюючих кафедр не
мають досвіду роботи на
виробництві, не набула
розповсюдження
прак
тика їхнього річного ста
жування на реальних по
садах на підприємствах.
Низька
забезпеченість
студентів учбово - лабо
раторними площами. Як
що в середньому по Мін

Ось уже Й ОСІНЬ
календарі. Втім, не ті
льки на календарі. За
чаєний сум згасання по
мітний і в природі. На
полях багато чорної ріл
лі, в лісах і гаях вича
хає листя, пробивається
жовтизна, збираються в
перші табуни перелітні
птахи.
Перелітними ключами
з близьких і дальніх до
ріг вертають сьогодні до
рідної «альма-матер» і
студентські
будівельні
загони для яких
літо
промайнуло в напруже
ній роботі, повсякденних
турботах про камінь, це
глу, цемент, дерево, по
крівельні матеріали.
Я, як начальник штабу

цих загонів, ходом тре
тього семестру, в основ
ному, задоволений. Минув
він без особливих пригод
і надзвичайних
подій.
Найнеприємнішим фактом
літа була організація ро
боти в Оратівському ліс
ництві, де загін «Олім
пію» з факультету обчи
слювальної техніки зуст
ріли, як то мовиться, без
розкритих обіймів, з ди
вовижною безвідповіда
льністю. Не було де жи
ти, не було чим харчува
тися, не було чого роби
ти, хоч хлопці рвались до
роботи — назва їхнього
загону не символічна. В
«Олімпіку»
зібралися
спортсмени. Одних тільки
кандидатів у майстри бу

ми, то в ВПІ лише
41,7. Не викорінені
в
інституті ще факти пи
яцтва, хуліганства, ін
ших аморальних вчинків
з боку студентів і співро
бітників. Отже,
недос
татня поки-що профіла
ктична робота громадсь
ких організацій.
Збори
постановили
спрямувати всю органі
заторську й ідейно - ви
ховну роботу на прак
тичному втіленні у жит
тя рішень XXVII з’їзду
КПРС, XIX партконфе
ренції,
пленумів
ЦК
КПРС на прискорення
темпів перебудови вищої
школи
З обговореного питан
ня схвалено план конк
ретних заходів.

в

Кроки трудового літа
ло четверо. На жаль, до
велось знімати загін
терміново перекидати в
інший район. Але, пов
торюю — це єдина неу
в’язка за все літо,
В цілому ж діло йшло
добре. Прекрасні відгу
ки надійшли з села Чукова Немирівського ра
йону про роботу загону
«Едельвейс» з інженернобудівельного факульте
ту. Очолив його Віктор
Андрійченко, котрий уже
вчетверте виїздив на об’є
кти третього семестру.
Споруджували будинку
колгоспникам на новій
сільській вулиці. Рівень
якості такий, що керів
ники господарства вирі
шили наступного
року
запросити на літо вже
два подібних загони. До
речі, чотирьом загонам
інженерно - будівельного
факультету нинішня ро
бота з кельмою в руках
зарахована, як виробни
ча практика.
Доброго слова заслу
говує робота радянськокубинського загону «Су
путник» у селі Вишеньці
Хмельницького району
Майстрами на всі руки
називали (бійців «Енер
гетика» під командою
Саші Буцероги в Юрківці Козятинського ра
йону — брались за будьяку роботу і забезпечу
вали найвищу якість.
Цілком
задовільною,
як для першого разу, бу
ла
діяльність загону
польських студентів з
Келецького політехніч
ного інституту на чолі з
Анджеєм Дзюбою. Втім,
у них було з кого бра
ти приклад. Поряд пра
цювали
енергофаківці
під командою досвідче
ного майстра Васі Захарова, котрі здали під
ключ два корівники, не
одержавши жодного за-

вузу УРСР вона стано
вить 68 процентів нор

дні
канікул
трудилися

робітники
інженернотехнічні працівники, сту
денти інституту, ЗДІЙСНЮ
ЮЧИ запланований обсяг
капітального і поточного
ремонтів навчальних
і
службових
приміщень.
Виконано робіт на зага
льну суму 90,4 тисячі ка
рбованців. Відремонтовано
м’яку, шиферну і стале
ву покрівлі, настелено ко
ридорні і паркетні під
логи, облицьовано туфом
і пофарбовано стіни, за
мінено двері, завершено
підготовку гуртожитку №
3 під готель для слухачів
факультету
підвищення
кваліфікації працівників
енергетики.
Поліпшено
електроосвітлення ауди
торій, класів і лаборато
рій, проведено
ремонті
опалювальної й водопос
тачальної систем, тепло
траси.
Особливо відзначились
на ремонтних роботах ро
бітники бригад, які очо
люють А. С. Матвійчук і
П. С. Чорний. Завершила
роботу вузівська комісія
по визначенню стану го
товності приміщень
до
нового навчального року.

ЗДОБУЛИ
уваження з приводу
якості, хоч будували по
силеними темпами.
Приємно, що перелік
успіхів можна продовжу
вати й продовжувати.
Подією літа став фести
валь
будзагонів,
що
проводився в селі Агро
номічному Вінницького
району, де студенти про
демонстрували
свої
спортивні і мистецькі
таланти. 14 серпня від
значили день будівельни
ка, що став традиційно
трудовим святом будза
гонів. Провели також
обласний огляд профе
сійної майстерності. Ка
менярі з загону «Ритм»
(РТФ) Георгій Безвугляк
і Микола Костюк вибо

роли перше місце, а по
тім успішно виступили і
в республіканських зма
ганнях.
Таким чином, всі сту
дентські будівельні заго
ни рапортують одностай
но: «Літо було нелегким,
але прекрасним»
Олег ПЛАКИДЮК
начальник штабу
студентських будзагонів
ВшІНИЦЬКОГО

ПОЛІТЕХНІЧ

ного інституту.
На фото: студенти Хосе Антоніо де ла Торре
Веласкес і Олег Левицький за роботою;
— польський будівель
ний загін «Дружба»;
— на фестивалі будза
гонів в Агрономічному.

вчену ступінь кандида
та технічних наук вик
ладачі інституту М. М.
Семеренко (кафедра мікроелектроніки), С. Ф. Роботько, О. І. Підгірський,
О. А. Шаповалов (кафед
ра АСУ), В. В. Кухарчук
(кафедра АІВТ), Ю. Ю. Шигуці (кафедра конструк
ційних матеріалів та х і
мії), В. П. Загреба (кафе
дра технології будівель
ної промисловості).

ВІДПОЧИЛИ
в санаторіях і будинках
відпочинку 107 виклада
чів і студентів. Понад 900
членів нашого колективу
провели відпустки в спо
ртивно-оздоровчому
та
борі в Степашках Гайсинського району. Профіла
кторій «Супутник» за цей
час прийняв 200 чоловік,
55 путівок для дієтичного
харчування
реалізував
наш студентський проф
ком.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.
ІНФОРМУЄ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Робота
приймальної
комісії НИНІШНЬОГО року
проходила в умовах, що
були спричинені істотни
ми змінами правил при
ймання до вузів країни.
Відмінені майже всі піль
ги для вступників. Зара
хування (крім окремих
випадків)
проводилось
тільки за сумою набраних
балів. На вечірню й за
очну
форми навчання
приймалися документи, як
правило, від тих осіб, що
працюють за обраною у
вузі спеціальністю. Виня
ток було зроблено тіль
ки для вечірників, коли
з’ясувалось істотне зме
ншення кількості пода
них документів.
Деяку
напругу в роботі комісії
викликало також скоро
чення строків приймання
документів. А загалом
результати прийому
в
інститут успішні. Зарахо
вано на денну
форму
навчання тисячу чоловік,

ЗВІТИ

на вечірню — 225, на за
очну — 385. На стаціо
нар було подано заяв на
57 більше, ніж минулого
року, на вечірній факу

9; 10.02 — 9; 10.04 —10;
РТФ: 23.01 — 11; 23.03
- 10; ІБФ: 29.03 — 10.
Таким чином, найбільш
підготовлені абітурієнти
поступали на факульте
ти обчислювальної техні
ки й автоматики і мік-

Здрастуй, нове поповнення
льтет — на 34 менше, а
на заочний — на 64 (на
слідок зменшення плану
прийому
і обмеження
приймання заяв від осіб,
що не працюють за об
раною спеціальністю).
Ось яким був конкурс
по факультетах на стаці
онарі- з врахуванням пі
дготовчого відділення:
1988 рік
1987 рік
ЕФ 1,70
2,16
МБФ 1,81
1,54
ФАМ 1,60
1,63
ФОТ 1,62
1,36
РТФ 1,49
1,70
ІБФ 1, 60
1,36

ВИБОРИ В ПАРТГРУПАХ

Сталося так, що своє
рідною прелюдією до ос
новної теми дебатів по
звітній доповіді партгрупорга адмінуправлінського персоналу
«Модуля»
А. X. Шила ще до поча
тку зборів, десь за п ів 
г о д и н и , послужила
роз
мова директора
СКТБ
О. П. Стахова з головни
ми і провідними спеціа
лістами
підприємства.
Професор поки-що, як то
кажуть, у вузькому колі
зачитав і тут же проко
ментував щойно отрима
ного листа
заступника

Отже, зросла кількість
поданих заяв на маши
нобудівний і інженернобудівельний факультети
а також ФОТ, зменши
лась — на енергетичний
і радіотехнічний. Такий

2 вересня 1988 року,

І тому в доповіді партгрупорга, у виступах ко
муністів говорилось
не
лише про здійснене за зві
тний період, а зроблено
тут чимало (виконуються
виробничі програми, пла
ни наукових
розробок,
вдосконалюється
матері
альна база, поліпшуються
умови праці і побуту)... Усі
живуть намічуваною реор
ганізацією, яка може ви
вести «Модуль» на пере
дові позиції вітчизняної
обчислювальної
техніки.
Йшлося про труднощі, які
вже зараз стоять на шля-

стан пояснюється, звича
йно, насамперед рівнем
профорієнтаційної
ро
боти. Скажімо, на МБФ
і ІБФ працювали факуль
тетські і виїзні бригади
по прийманню документів
в ближніх містах і об
ластях, оголошені гост
родефіцитними спеціаль
ності 12.01, 12.02, 29.03,
Якими ж були про
хідні бали по факульте
тах і спеціальностях?
ФОТ: 22.01 — 12, 22.05
— 12; ФАМ: 21.01 — 12,
20.03 — 11; МБФ: (ААГ)
15.02 _ 12; 12.01 — 10;
12.02 — 10- ЕФ: 10.01 —

роелектроніки. Грунтов
ніше характеризує якість
цієї підготовки вступний
екзамен
з математики
(письмово).
Одержано
п’ятірок і двійок в про
центах по факультетах:
ФОТ: 22,8 — 12,0; ФАМ:
16,7 — 18,6; РТФ: 10,6 —
21,9; ІБФ: 12,2 _ 23,1 •
ЕФ: 16,4 — 31,0; МБФІ
11,9 — 31,4; вечірній: 3,2
— 28,4; заочний: 2,2 —
37,2. Як і минулого року
значно слабше складали
екзамени абітурієнти ве
чірнього й заочного фа
культетів. Внаслідок цьо“
го на вечірній недобрано

23 студенти, на заочний
— 32. Сюди зараховано
тих, хто не пройшов за
конкурсом на стаціонар.
Як і минулого року,
працювали виїзні бригади
для профорієнтації робі
тничої молоді на великих
підприємствах
нашого
обласного центру і облас
ті в складі відповідаль
ного секретаря,
голів
предметних комісій
з
математики й фізики, де
кана загальнотехнічного
факультету.
Основний недолік про
форієнтаційної роботи по
лягає в тому, що вона
носить здебільшого ін
формаційно - агітаційний
характер. Поки-що в ос
новному агітуємо, а не
готуємо абітурієнтів. Ка“
федри й деканати
в
цьому процесі за своїми
спеціальностями
участі
не беруть. Слабко вико
ристовуються нові мож
ливості
профорієнтації
ДЛЯ

ЦІЛЬОВОЇ

ПІДГОТОВКИ

спеціалістів окремих під
приємств і галузей.

Вкрай необхідно роз
в’язати нам ряд органі
заційних питань і в пер
шу чергу виділити пос
тійне приміщення для ро
боти приймальної комісії
(кімнати для зберігання
й опрацьовування доку
ментів, приміщення для
секретаріату).
З року в рік багато
труднощів маємо з ком
плектуванням секретаріа
ту і техперсоналу при
ймальних комісій. Не всі
кафедри й деканати ста
вляться з розумінням до
цієї важливої справи. Бу
вають заміни погоджених
кандидатур, випадки ві
дмови працювати в ко
місії. Очевидно, тут тре
ба подумати й про сти
мулювання,
'запровад
ження штатної посади
техсекретаря, який
би
працював цілий рік. Це.
безумовно,
сприятиме
поліпшенню прийому.
Б. РОГАЛЬСЬКИЙ,
секретар приймаль
ної комісії.

раз і не два порушувало
це питання в різних об
ласних інстанціях.
Усе
впирається
в спеціальні
мікросхеми, виготовленням
яких міг
би зайнятися
Вінницький
радіолампо"
вий завод
виробничого
об’єднання
«Жовтень».
Але там і чути не хочуть
про таку кооперацію. Тим
часом чудовий, високото
чний прилад (погрішність
його 0,0003 проценти!) ді
став схвалення на ВДНГ
СРСР, нагороджений ди
пломом І ступеня. Вистав
ки, він вкрай
потрібен
країні. А запуск його в
серію поки що під вели-

Співробітники
секто
ра
мікроелектроніки
СКТБ «Модуль» успіш
но працюють над ство
ренням мікросхем, забе
зпечують
виготовлення
точних електронних при
ладів, що набули впіз
нання в багатьох галузях
народного господарства.
На знімку: завідуючий
сектором В. Л. Барановський здійснює контроль
за якістю роботи праців
ників, очолюваного ним
підрозділу.

ПЕРЕЛОМНИЙ ЕТАП „МОДУЛЯ"
міністра вищої й серед
ньої о с в іт и УРСР. В ньо
му зазначалось, що Держкомітет по винахідництву
й відкриттях СРСР надав
великого значення розви
тку в СКТБ
«Модуль»
перспективного науково
го напрямку в галузі ін
форматики й обчислюва
льної техніки (йдеться про
коди Фібоначчі і Фібоначч іє в і комп’ютери, відмов
нотривкі інформаційні при
лади).
За клопотанням вищена
званого Держкомітету Ра
да Міністрів УРСР з ме
тою зміцнення матеріаль
но-технічної бази
СКТБ
позитивно поставилась до
виділення для «Модуля»
З— 4 тисяч
квадратних
метрів виробничих площ
у Вінниці. Уряд республі
ки також сприятиме буді
вництву- госпспособом ін
женерно лабораторного
корпусу площею 4000 ква
дратних метрів. Вирішено
питання про фонди
на
технологічне устаткування,
обчислювальну техніку і
САПР
Не переоцінити значен
ня цього документа для
подальшої наукової й ви
робничої біографії «М о
дуля». По суті, він запо
чатковує справжню орга
нізаційну й технологічну
перебудову
вузівського
конструкторського бюро,
перетворення його в на
уково - технічний
ко
мплекс.
Ось що очікує колектив
СКТБ
вже найближчим
часом. Адже розширення
площ, модернізація
це
хів, комплектування НТК
повинні
бути завершені
вже до кінця нинішньої
п’ятирічки.

ху оновлення конструкто
рського бюро.
— Спробуйте у нашому
рідному міністерстві «ви
бити» бодай один прилад
чи комплект інструментів.
Чиновникам цього відом
ства байдуже, що робиться
там, у Вінниці — конста
тував заступник головного
інженера, член
КПРС
С. Г. Гостєв. — Неважко
уявити, з якими трудноща
ми доведеться нам роз
ширювати парк ЕОМ, за
куповувати САПР, діста
вати будівельні матеріали.
— На порядку денному
першим стоїть
сьогодні
питання про виділення в
обласному центрі примі
щення для НТК, який і
стане основою
науковотехнічного комплексу, —
підкреслив комуніст О. П.
Стахов. — Та наші неод
норазові звертання з цьо
го приводу до відділів об
кому, секретарів міськко
му партії, голів облвикон
кому і міськвиконкому не
дали ніякого результату.
Таке ставлення до ново
створюваного НТК, тема
тика якого зорієнтована
на світовий рівень і вклю
чена в число
двадцяти
двох найперспективніших
наукових напрямків зага
льносоюзної програми з
науково - технічного прог
ресу, викликає, щонайме
нше, подив. Нічого не ро
биться й по будівництву
інженерно - лабораторного
корпусу, оскільки ректор
не домігся виконання сво
го наказу про звільнення
складського
приміщення
для потреб КБ.
А взяти закладений у
плани 12-ї п’ятирічки Ра
дянського Союзу серійний
випуск аналогоцифрового
перетворювача. СКТБ не

ким знаком запитання...
Як відзначили, зокрема,
товариші А. С. Зайцев та
А. А. Козак,
партгрупа
недостатньо контролюва
ла строки впровадження
науково - дослідних розробок, їх практичну ре
зультативність, не реагу
вала належним чином на
випадки браку, різні не
доробки, послаблення ви
робничої культури.
Комуніст А. Т. Буркацький критикував керівників
«Модуля» за пасивність у
шефстві над селом. Ска
зано було й про необхі
дність посилення ідейновиховної роботи, поновлен
ня регулярних зустрічей
комуністів - керівників з
виробничими
підрозді
лами, забезпечення на
лежного морально - пси
хологічного клімату в ко
лективі, авангардної ролі
комуністів на роботі і в
побуті.
Комуністи АУП
«М о
дуля» знову обрали сво
їм партгрупоргом
А. X.
Шила і доручили йому в
лютому наступного року
доповісти
на чергових
зборах про хід виконання
заходів по усуненню ви
словлених критичних зау
важень.

Б. ДЬЯКОНОВ.
Звітно - виборні збори
відбулися також в партгрупах науково - технічних,
відділів СКТБ. В зборах
взяли участь і виступили
інструктор міськкому па
ртії Ю. Б. Гайсановський,
секретар парткому інсти
туту О. Д. Азаров, засту
пники секретаря парткому
О. Й. Десько і О. П. Вітюк.

Факультет номер один
Яка роль науково-те
хнічної бібліотеки в за
безпеченні учбово-вихов
ного процесу і наукових
досліджень?
Думаю, кожен скаже,
що велика і помітна. Наш
фонд нараховує сьогодні
620 тисяч екземплярів лі
тератури; це підручники,
навчальні посібники, мо
нографії, довідники, нор
мативно - технічна доку
ментація. періодичні ви
дання тощо. Читачами на
шої бібліотеки є не ті
льки студенти, виклада
чі і співробітники полі
технічного. Може, не ко
жен знає, що беруть книги, користуються всіма
нашими послугами
та
кож студенти й виклада
чі педінституту, філіалу
сільсьгоспакадемії, інже
нери деяких заводів. В
бібліотеці шість читаль
них залів і чотири абоне
менти. Щороку видаєть
ся 640 тисяч екземплярів
літератури.
Але в бібліотеках та
кий порядок, що літера
туру не тільки одержу
ють, а й здають. І саме
про читацьку заборгова
ність мені хочеться сьо
годні сказати окреме сло
во.
Щороку студенти одер
жують повні комплекти
літератури на
семестр
або навчальний рік. До
речі, ніде в світі нема та
ких пільг для студентів.
Але це не завше цінує
ться. Часто-густо вихо
дить наче в тій приказ
ці: «Як мед, то й ложкою».
Поміркуймо лише над
таким фактом: за ста
ном на перше вересня
бібліотеці ще не повер
нуто 12 тисяч екземпля
рів літератури. Скажімо,
при підготовці тематич
них комплектів з ’ясува
лось, що катастрофічно

не вистачає підручника
В. С. Шипачова «Вища ма
тематика». хоча наспра
вді його цілком достат
ньо. 50 процентів усього
фонду перебуває Нараз
на руках нинішніх дру
гокурсників
інженерно будівельного факультету.
Вважаю, що не тільки
бібліотекарі, а й викла
дачі - предметники повин
ні стежити за процесом
забезпечення
студентів
книжками і вживати заз
далегідь належних захо
дів. Правда, студенти ча
стенько говорять, що їм
цілком вистачає і тих
знань, що є в методич
них вказівках.
Можна,
мовляв, обійтись і без
книжки. Годі й перекону
вати. що ця думка
не
витримує критики, вона
належить інертним і лі
нивим. Викладач (зобо
в’язаний якомога часті
ше відвідувати бібліоте
ку, вивчати й пропагува
ти нову літературу —щ о
року ми одержуємо по
над 5 тисяч назв новинок.
А це звичайно, немало.
Ми були б раді, аби ви
кладачі на вступних ле
кціях бодай півхвилинки
розповідали про багатст
ва інститутської бібліо
теки, а також про бере
жне ставлення до книг
своєї дисципліни.
Серцевиною перебудови
вищої освіти є організа
ція самостійної
роботи
студентів. У цьому зв ’я
зку ми відкурилй віль
ний доступ до книги, чи
тальні зали працюють з
дев’яти до дев’яти. Тут
завше чисто.
затишно,
свіжо. Запрошуємо
—

будь ласка, приходьте до
нас! Але заодно хочемо,
щоб ставились до нас з
належною делікатністю і
повагою,. Адже інженер
— це синонім інтеліген
тності. Але чому ж тоді
так часто плачуть біблі
отекарі, особливо на або
нементах?
Бачте, не всім подоба
ються правила користу
вання книгами, і коли бі
бліотекар сумлінно ви
конує свої обов’язки, він
часто наражається
на
грубість, інколи
навіть
брутальну. Просимо ша
нувати нас! Тим
паче,
що бібліотекарі — це ж і
нки й дівчата.
Було б нам приємно,
щоб краще цінували ті
пошуки, те старання, яке
ми проявляємо в роботі.
Скажімо, щомісяця довід
ково - бібліографічний від
діл влаштовує «Дні ін
формації». виставляючи
всю нову літературу, яка
з ’явилася впродовж мі
сяця. Але провідують ці
виставки, як правило, од
ні й ті ж особи. Мимово
лі напрошується запитан
ня — а як же працює ре
шта? Як вона орієнтує
ться в морі нових книг?
У Старше покоління ву
зівських вчених і педа
гогів, очевидно, пам’ятає
той час. коли інститутсь
кі бібліотеки називались
факультетом номер один.
Ну, що ж — на цьому
факультеті сьогодні ство
рені всі умови для роботи
з книгою. Ласкаво про
симо!
Г.

ЧАЛОВСЬКА,

директор науково тех 
нічної бібліотеки.
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