
 

 

Книжок, книжок аж за край... 
Не дивись на мене, місце їм шукай! 

Сумно, сумно на душі... 
Забирай, що хочеш, тількі залиши 

 

Бібліотеку - це наш дім, 
Ми дуже-дуже горді цим, 

І вірим в Харкові вона така одна. 
Вона любов на все життя, 
Працюєм тут до забуття, 

Бібліотеки ніде кращої нема… 

 

 



30 вересня  бібліотека ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся 18-й випуск “Культурної 
хвилі ХНЕУ”, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек 

У програмі випуску:  

1. Флеш-моб (студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця обирають НАШУ бібліотеку). 
2. Якою має бути сучасна бібліотека в Незалежній Україні (пропозиції від гостей). 
3. Гра-подорож “Полювання за книжками” допоможе знайти відповідь на запитання - 
навіщо читати? 

 

Ректор  ХНЕУ ім. С. Кузнеця Пономаренко Володимир Степанович 

привітав бібліотекарів з професійним святом 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вітання ветерана праці Устенко З.Б. 

 

З вітаннями Голова профкому університету,  

кандидат економічних наук, професор 

 Холодний Геннадій Олександрович 

 



Колектив бібліотеки у відповідь виконав свій “Гімн бібліотекарів ХНЕУ” 

Книжок, книжок аж за край... 
Не дивись на мене, місце їм шукай! 

Сумно, сумно на душі... 
Забирай, що хочеш, тількі залиши 

 
Бібліотеку — це наш дім, 
Ми дуже-дуже горді цим, 

І вірим в Харкові вона така одна. 
Вона любов на все життя, 
Працюєм тут до забуття, 

Бібліотеки ніде кращої нема. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радо, радо від душі - 
Нас вітають ректор і викладачі, 

Щиру відповідь даєм: 
Університет наш ми не підведем! 

 
Бажаєм миру і добра, 

Кохання всім на все життя, 
Здоров'я, радості і щастя на віки, 

Нехай лунає сміх дітей, 
Любов єднає всіх людей, 

А Україна розквітає залюбки! 

 

 

 

 

 



 

Далі була гра-подорож “Полювання за книжками” з пригодами та 
цікавими оповідями за пригоди кожної команди.  

 

 Відповідь на запитання: 

«Так навіщо читати?»  

 

 

«Ми читаємо, щоб зрозуміти світ, 

ми читаємо, щоб зрозуміти самих 

себе»  

 

 

«Читають не заради книжки, читають 

заради себе.» 
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