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Передмова 
 

 Світлана Василівна Кубишкіна – директор наукової бібліотеки ДНУ, 
заслужений працівник культури України, знана в університеті людина, бо з її 
діяльністю прямо чи опосередковано знайомий кожен – від першокурсників 
до керівництва ДНУ. На порозі святкування 100-річного ювілею заснування 
університету бібліотека підготувала біобібліографічний покажчик, 
присвячений 80-річному ювілею Кубишкіної Світлани Василівни. 

Творчий доробок Світлани Василівни складає окреме видання 
«Путівник по Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара» та 60 статей, опублікованих у різних 
виданнях. С. В. Кубишкіна входить до складу оргкомітетів фахових 
міжнародних та регіональних конференцій, виконує обов’язки 
відповідального редактора місцевих видань. 

На посаді директора Світлана Василівна була постійним членом 
Республіканської науково-методичної бібліотечної комісії в секції зберігання 
фондів, ініціювала проекти щодо покращення якості та змісту бібліотечної 
справи, була делегатом на I Всеукраїнському конгресі бібліотекарів, що 
проходив у Києві. Як фахівець з багаторічним досвідом очолює Обласне 
методичне об’єднання бібліотек ВНЗ Дніпропетровської області. За роки 
професійної діяльності Світлана Василівна заслужила повагу та авторитет 
серед колег. Високий  професіоналізм, особистісні риси, широка ерудиція, 
організаторські здібності допомагають залишатися Світлані Василівні 
лідером бібліотечної спільноти області. Дипломатичність та делікатність 
підказують їй найбільш правильний підхід у вирішенні складних робочих 
питань. Піклуванням директора бібліотека брала участь у Першому 
Київському антикварно-букіністичному аукціоні, на якому було придбано 
12 цінних видань ХІХ століття. Завдяки її талановитому керівництву 
бібліотека отримала Гранти МФ «Відродження» та МФ «Євразія», успішно 
співпрацювала із МФ «Сейбр-Світло».  

Рідна Аlma-mater гідно оцінила діяльність Світлани Василівни як 
керівника вагомого структурного підрозділу почесною медаллю «За вірну 
службу ДНУ» до 90-річчя університету та присвоєнням почесного звання 
«Заслужений працівник університету». За всіма досягненнями бібліотеки 
стоїть наполеглива праця, самовідданість, душевна щедрість, оптимізм, 
сміливі рішення, педагогічні здібності, професійні навички, досвід, знання, 
чесність і порядність директора однієї з найбільших бібліотек області з 
багатим універсальним фондом – Світлани Василівни Кубишкіної.  

Покажчик містить три основних розділи: «Віхи життя і діяльності 
С. В. Кубишкіної», «Бібліографія праць С. В. Кубишкіної», «Статті про 
С. В. Кубишкіну». 

Колектив наукової бібліотеки щиро вітає шановного директора з 
ювілеєм і бажає подальших творчих успіхів, міцного здоров’я, родинного 
тепла, добробуту та натхнення. 
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Віхи життя і діяльності 
 

 
10.10.1937 р. – народилася у с. Царичанка Царичанського району, 

Дніпропетровської області. 

1952 р. – закінчила середню школу с. Царичанка. 

1952 – 1955 рр. – навчалася у Дніпропетровському технікумі підготовки 

культпросвітпрацівників. 

1955 – 1959 рр. – навчалась у Харківському бібліотечному  інституті, здобула 

спеціальність «бібліотекознавство та бібліографія». 

1959 – 1960 рр. – працювала бібліотекарем у с. Жовтень Одеської області. 

З 1961 р. – працювала в бібліотеці Дніпропетровського державного 

університету на посаді старшого бібліотекаря. 

1969 р. – завідуюча відділом бібліотеки. 

З травня 1969 р. – заступник директора бібліотеки. 

1987 р. – призначена директором бібліотеки ДДУ. 

1998 р. – присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». 

2007 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки. 

2008 р. – відзначена Подякою Кабінету Міністрів України. 

2013 р. – відзначена Подякою Прем’єр-міністра України. 
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                                                                                         С. І. Світленко 
 

З ЛЮБОВ’Ю ДО КНИГИ 

        Наш університет по праву пишається своєю бібліотекою, адже наша 
книгозбірня одна з найкращих  у класичних університетах України. Творче 
життя всіх науково-педагогічних працівників та студентів не мислиться без її 
сучасних каталогів, змістовних фондів, цікавих тематичних виставок, 
компетентних консультацій, лекцій та екскурсій співробітників. 
У приміщеннях нашої бібліотеки завжди чисто та затишно. В ній особлива 
атмосфера, яка спонукає і титулованого вченого, і студентську молодь до 
постійних пошуків істини у будь-якій галузі знань. І те, що наша Альма 
матер постійно входить у десятку кращих у державі, помітна заслуга й 
колективу бібліотеки на чолі з її директором – Світланою Василівною 
Кубишкіною. 
         Книга органічно увійшла в життя Світлани Василівни з раннього  
дитинства. Батьки, хоча й не мали високої освіти, любили читати і привчили 
до цього свою донечку.  Юній Світлані назавжди запам’яталися  життєві 
образи з творів класиків української літератури ХІХ століття: Тараса 
Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного і видатного сучасного 
письменника Олеся Гончара. Читання викликало величезний інтерес, а тому, 
коли перед дівчиною з Царичанки  постало питання про майбутню професію, 
вибір було зроблено на користь Українського бібліотечного інституту в 
Харкові.   
       Непростим було студентське життя в повоєнний час. Але студентка 
подолала всі труднощі, отримала вищу бібліотечну освіту і важливу й цікаву 
професію, яка стала єдиною на все життя. Випускницю не злякала бібліотека 
в сільській глибинці на Одещині, куди Світлана Василівна отримала 
державне направлення. Можна уявити, скільки труднощів чекали на неї в 
сільській бібліотеці, адже в повоєнному селі була маса соціальних проблем. 
Але з кожним роком країна піднімалась із руїн, поступово, завдяки сумлінній 
праці бібліотекарів, розвивалась і бібліотечна справа. 
     Згодом молода і вже досвідчена бібліотекарка повернулась на рідне 
Придніпров’я, розраховуючи у великому обласному центрі знайти роботу за 
спеціальністю. Але в бібліотеках міста бракувало вільних місць. У пошуках 
роботи С. В. Кубишкіна обійшла всі вищі навчальні заклади, і лише у 
Дніпропетровському державному університеті молодій бібліотекарці не 
відмовили. Тодішня директор бібліотеки – Ніна Василівна Гайворонська  –  
запросила на роботу старшим бібліотекарем.  
       З січня 1961 р. Світлана Василівна міцно пов’язала свою життєву і 
професійну долю з нашою бібліотекою, де пройшла професійний шлях від 
старшого бібліотекаря до директора. Перші десятиліття діяльності в 
бібліотеці ДДУ проходили у складних умовах. Адже університетська 
бібліотека тривалий час не мала окремого приміщення, а більшість фондів 
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зберігалися в аварійних підвалах. Надія на краще зажевріла у 1974 р., коли за 
тодішнього ректора університету  Володимира Івановича Моссаковського 
було ухвалено рішення про будівництво наукової бібліотеки на території 
студентського містечка і відбулась закладка будови. Втім, будівництво 
бібліотеки розтягнулося на довгі 16 років. 
        Першого вересня 1990 р. відбулось урочисте відкриття сучасної 
університетської бібліотеки, яка стала справжньою окрасою студмістечка. 
Всі ці роки наша книгозбірня постійно внутрішньо оновлюється: 
поповнюються основні фонди, з’явився  відділ рідкісної книги, комп’ютерна 
зала, електронний каталог тощо. Бібліотека служить надійною основою для 
інтелектуального поступу вже кількох поколінь викладачів та студентів. 
Запорукою високого професійного рівня університетського бібліотечного 
світу є вдалий менеджмент багаторічного директора – Світлани Василівни 
Кубишкіної, яка змогла згуртувати навколо себе дружній колектив 
однодумців і постійно виявляє високий професіоналізм, сумлінне  ставлення  
до праці.  Інколи дивуєшся, скільки в цій тендітній жінці життєвої енергії, 
позитиву, оптимізму, любові до людей і до справи свого життя, до книги.  
        Упевнений, що шановна Світлана Василівна ще багато років буде 
радувати  університетську громаду новими знахідками і здобутками, а ми 
щиро побажаємо дорогому ювіляру доброго здоров’я, щастя і нахтненної 
праці в ім’я подальшого розвитку бібліотечної справи в університеті та в 
Україні. 
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І. Ф. Ковальова 
 

Віддана книзі на все життя 

Серед нечисленних, на жаль, осіб, роль котрих у моєму житті підпадає 

під визначення «інтелектуальний однодумець», на одному з перших місць 

знаходиться Світлана Василівна Кубишкіна. Наша перша зустріч припадає на 

початок 60-х років минулого століття, коли в університеті було зроблено 

перші кроки по відродженню історичного факультету і я отримала 

запрошення до праці на кафедрі історичних дисциплін. За цього ж часу 

прийшла до праці в бібліотеці університету Світлана Василівна.  

За попередні роки навчання в університеті у мене склалися стійки 

зв’язки із студентською та науковою бібліотеками, тому, приступаючи до 

нової для мене викладацької праці, я звернулася по допомогу до освіченого 

бібліографа. Ним виявилася Світлана Василівна. І від цього часу і по сей день 

вона залишається для мене зразком професійної досконалості, невичерпного 

володіння знанням скарбів не лише власної, а й  інших бібліотек, головне ж – 

доброзичливого ставлення до потребуючого допомоги читача. Однак, 

оскільки високі професійні якості нашого ювіляра відомі усім, хто мав щастя 

звертатися до неї за допомогою, я хочу поділитися деякими спогадами, так 

би мовити, особистих відносин. 

Так сталося, що профком ДДУ запропонував одночасно  Світлані 

Василівні і мені путівки до санаторію у м. Хмельник.  За тих часів  це було 

справжнім щастям, зокрема для мене. В санаторії ми мали можливість для 

спілкування, так би мовити, «на пленері», годинами оглядаючи мальовничі 

околиці міста. Умови сприяли щирості обміну думками стосовно 

майбутнього, спогадами з власного  й професійного життя. Не можу знати, як 

Світлана Василівна, однак сподіваюсь, що і вона теж згадує ці щасливі часи, 

в котрі закладалися основи подальшої нашої взаємоповаги та дружби.   

Від тих часів, працюючи в університеті, ми завжди відчували 

необхідність у професійній підтримці, якщо виникала в цьому потреба. Так, 
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коли гостро постало питання стосовно фондосховища археологічних 

колекцій, Світланою Василівною за згодою ректора було надано приміщення 

в корпусі наукової бібліотеки. В свою чергу співробітниками н/д лабораторії 

археології Придніпров’я було організовано проведення тематичних виставок 

археологічних експонатів та лекцій з давньої історії краю. І коли для мене 

настав час розставання із університетом, у мене не виникло сумнівів, куди 

піде власна фахова бібліотека. 

Я бажаю шановній Світлані Василівні багатьох сонячних днів у її житті. 

Хай  спогади будуть не захмарені, а недуги – легкими. Зичу доброго здоров’я 

та творчої наснаги чудовій людині, Світлані Василівні Кубишкіній. Її 

приклад – іншим наука. 
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                   В. С. Савчук 
 

СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА КУБИШКІНА: 
НА ПЕРЕХРЕСТЯХ СПІЛКУВАННЯ 

 
Бібліотека в житті кожної людини, і не тільки вченого, відіграє значну 

роль. Ця роль була визначена ще в античності, і найяскравішим прикладом є 
Олександрійська бібліотека. Зараз важко уявити бібліотеки без жінок, які 
переважно і працюють в них. Саме вони піклуються про атмосферу затишку і 
плідної роботи читача в будь-якій бібліотеці. 

До плеяди найкращих з таких жінок-бібліотекарів належить і Світлана 
Василівна Кубишкіна – директор наукової бібліотеки Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. Про суто формальну 
сторону діяльності бібліотеки, її наукові та професійні зв’язки, роль 
директора в їх організації та проведенні розкажуть ті, хто більше причетні до 
цих подій.  

Я ж звернуся більше до тих моментів спілкування, які, як на мене, 
додають й іншого уявлення про особистість С. В. Кубишкіної. Мені 
доводилося спілкуватися з нею з різних приводів. Але завжди це спілкування 
було і приємним, і корисним 

Перше, що я виніс з цих спілкувань, – це надзвичайно професійне 
ставлення до проблем діяльності бібліотеки та її функціонування в цілому. 
Зайшовши з’ясувати якесь поточне питання, досить часто розмова 
переходила в бесіду. В ній виявлялася зацікавленість Світлани Василівни у 
тому, щоб знати думку вченого, думку викладача про шляхи розвитку 
бібліотеки, про те, як викладачі сприймають ті чи інші кроки бібліотеки, 
спрямовані на покращання її роботи.   

Не секрет, що сучасне фінансування бібліотек далеке від належного 
рівня. Тому досить часто в бесідах йшла мова щодо того, які періодичні 
видання вкрай необхідні для розвитку того напряму, за яким працює вчений. 
Світлана Василівна уважно вислуховувала, робила якісь позначки, а потім це 
могло вилитися (і досить часто виливалося) в неочікуване отримання 
бібліотекою відповідного видання. Тому є не поодинокий приклад. У 
розмовах вона ніколи не забувала  нагадати про те, що лише спільні зусилля 
викладачів і бібліотеки можуть сприяти необхідному поповненню її фондів. І 
я гадаю, що це є стимулом для усіх викладачів також піклуватися про нашу 
бібліотеку. 

Бібліотека працює за різними напрямами, які звичайно коригуються 
директором бібліотеки. Так от, Світлана Василівна не пропускає жодної 
можливості урізноманітнити бібліотечне життя. Якось у бесіді з нею я 
обмовився, що моя онука Ліза (на той час студентка нашого факультету 
української й іноземної філології й мистецтвознавства) добре співає й 
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навчається співу. Вона тут же запросила її виступити з декількома піснями на 
одному з заходів, який влаштовувала бібліотека, що й було зроблено.  

Світлана Василівна – людина, яка не може пройти повз події, які 
турбують суспільство, які не вкладаються в етичну складову її життя. Коли 
найбільший громадський музей Росії, володар найбільшої в світі колекції 
картин Реріхів, стояв перед загрозою його виселення на вулицю, 
С. В. Кубишкіна поставила свій підпис під петицією проти цього акту 
вандалізму. Її підпис стоїть поряд з підписами відомих вчених, письменників, 
художників й інших представників науки і культури різних країн. 

Я сподіваюсь, що мої перехрестя спілкування зі Світланою Василівною 
будуть мати місце ще не раз і завжди будуть викликати відчуття 
неординарності цієї людини.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Л. І. Зеленська 
 

Покликання – КНИГА 

Мені здається, в Дніпровському національному університеті серед 
багатьох структурних підрозділів є найважливіший, найнеобхідніший та 
найзначущий у порівнянні з усіма іншими – це наукова бібліотека, в якій 
зберігається понад 2 млн. книг, журналів, електронних носіїв, атласів, карт. У 
такому солідному сховищі інформації наукової бібліотеки вже з 1961 р. 
56 років працює вродлива, тендітна, розумна жінка – Кубишкіна Світлана 
Василівна, яка з 1987 року 30 років очолює цей складний комплекс, який має 
3 філіали, 18 відділів, в яких працюють близько 90 осіб, до речі, 99 % - жінки 
Відомо, що керівнику «жіночого колективу» працювати важче і складніше, 
більш відповідально, до того ж не зовсім безпечно для здоров’я. Світлана 
Василівна всі перераховані труднощі, особливо в сучасних політичних та 
економічних реаліях, перемагає. 

Напередодні ювілею заведено говорити добрі та з почуттям вдячності 
слова ювіляру, а у Світлани Василівни наближається суперсерйозний  
ювілей. І ми не станемо відступати від цієї традиції, щоб промовити 
щиросердні слова поваги Людині з Великої Літери. 

Я особисто знаю Світлану Василівну 39 років, тому такий чималий 
термін спілкування дозволяє мені стверджувати, що це єдина Людина без 
негативних рис характеру. Я завжди вважала, що таких не буває, а 
виявляється, що є. Якщо взяти будь яку сферу діяльності Кубишкіної 
Світлани Василівни – професійну або особисту – немає причин не признати 
унікальність цієї Людини. Почнемо з Професіоналізму. 

Про деяких людей, професіоналізм яких оцінюють дуже високо, 
кажуть: «лікар від Бога», «актор від Бога», «вчитель від Бога» тощо. А як 
можна сказати про Світлану Василівну, яка має звання «Заслужений 
працівник культури України»? Обрала професію за покликанням, тому що 
любить спілкуватися з Книгою, хоче бачити плоди своєї праці у сотнях 
читачів. Я познайомилася зі Світланою Василівною в 1978 році, тоді вона 
працювала у бібліографічному відділі бібліотеки. Завдяки її ініціативі у 
бібліотеці були започатковані «Дні інформації», коли в п’ятницю і суботу у 
бібліографічному відділі (потім у читальній залі) демонструвалась у вільному 
доступі вся література, яка надходила до бібліотеки. Я згадую, як намагалися 
викладачі, аспіранти, студенти у п’ятницю зранку прийти до бібліотеки, 
«пробігти очима» усі книги і журнали, вкласти замовлення із власним 
прізвищем або записатись «у стовпчик» в чергу за книгою. Книги були 
заздалегідь підготовлені бібліографами, розподілені за напрямами науки, 
пропонувалися нові журнали (періодичні, реферативні, іноземні). На жаль, 
про це сьогодні можна тільки мріяти. Не одна ініціатива була впроваджена 
завдяки Світлані Василівні. Можна перераховувати й перераховувати нові 
зачинання: екскурсії залами наукової бібліотеки, виставки-семінари у відділі 
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рідкісної книги, жіночий клуб, видавничі проекти, тематичні виставки та 
багато іншого. 
 Зараз про особистісні якості ювіляра: доброзичливість, толерантність, 
справедливість, материнську вимогливість, чуйність, уміння зрозуміти. Вона 
може знаходити для співробітників і читачів щиру усмішку, привітний 
погляд, ненав’язливу пораду. Ці позитивні якості важко перелічити, їх можна 
наводити незкінченно. 

Хочу побажати Світлані Василівні міцного здоров’я, подальших 
професійних злетів і максимального сповнення всіх задумів та мрій, 
невичерпного оптимізму, щасливого і безмежного життєвого шляху в 
оточенні близьких.   

Світлані Василівні виповнюється 80 років. У це важко повірити, адже 
вона зуміла зберегти нев’янучу молодість душі. 
          Я уклінно дякую Вам за мудрість, що випромінює Ваше велике і добре 
серце. Ви відкрили для читачів наукові світи й показали дорогу до них.    
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Т. В. Лабуткіна 
 

ЦЕНТР МНОЖЕСТВА ВСЕЛЕННЫХ В МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ 

 
 В 2008 году мне необыкновенно повезло – я отдыхала на 
полюбившейся многим университетским сотрудникам базе отдыха 
«Надежда» (замечательное место, куда отправляет нас заботливый профком), 
и совершенно случайно моей соседкой по комнате оказалась Светлана 
Васильевна Кубышкина. Светлана Васильевна – светлый, радостный, очень 
добрый и сильный человек, человек истинно высокой культуры, 
необыкновенно эрудированный, человек любознательный и активный. Мне 
было хорошо и интересно отдыхать с ней. Мы подружились и уже лет десять 
стараемся «подгадать» совместный отдых в «Надежде». 
 По вечерам, когда мягкие сумерки опускали на мир тишину и покой, 
размывали границу моря и неба, мы ходили по берегу по кромочке воды, 
смотрели на луну (которая часто прикидывалась тоненьким месяцем) и 
поглядывали на часы, чтобы вовремя удрать от комаров, вылетавших в 
положенный час, на ужин. И можно было вспоминать, тревожиться о ком-то, 
мечтать, планировать, надеяться (не зря ведь отдыхаем в «Надежде»!). 
 Казалось бы, человек на отдыхе раскрывается не полностью, – дела и 
проблемы отступают, активная, «производственная» частичка души 
отдыхает. Но Светлана Васильевна каким-то образом даже на отдыхе (не 
напрягаясь, не становясь жесткой и начальственной) легко и с удовольствием 
продолжает держать руку на пульсе всего, что происходит в деловой жизни 
(в этом всегда немного помогает часто звонящий телефон, но вовсе не в нем 
всё дело). Секрет, наверное, совсем в другом, и он очень прост. Дело в том, 
что библиотека с ее великими гуманными задачами (Светлана Васильевна 
свято верит в них), сотрудники библиотеки, которые стали для нее по-
настоящему близкими, родными людьми, и весь наш огромный, сложный и 
любимый преподавателями и студентами Университет – ее жизнь. 
 А в жизни этой маленькой женщины с чудесной улыбкой и сильным, 
великим характером сплелось так много! Она бежит (ходить медленно не 
умеет), торопится, постоянно решает сложнейшие задачи и двигает мир 
вперед! Кажется, множество вселенных, центром которых она является, 
пересекаются и движутся вокруг нее. Она – мудрая бабушка и мать, преданно 
и самоотверженно любящая свою семью. Она – талантливый руководитель 
(огромный, сложный организм библиотеки работает как часы). Она поистине 
культурный деятель, посвятивший жизнь тому, чтобы для тысяч людей 
общение с мировыми знаниями стало доступно и легко, деятель, 
прилагающий немало сил для того, чтобы привлечь людей к получению этих 
знаний. Она – хороший, душевный человек, который очень многим людям 
помог в жизни, к которому тянутся люди.  
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 Говоря о Светлане Васильевне, хочется еще и еще раз восхититься ее 
разносторонностью и отдать должное предмету ее вдохновенного труда – 
Университетской Библиотеке. В настоящее время можно смело говорить, что 
наша библиотека сумела стать не только местом собрания доступных нам 
мировых знаний. Благодаря Светлане Васильевне и возглавляемому ей 
чудесному коллективу библиотека стала поистине культурным центром. В 
ней – выставки картин, в ней выступают с лекциями и дают музыкальные 
представления, в ней собираются кружки и клубы. Наша библиотека одна из 
первых нырнула в просторы Интернета, всегда стремится использовать 
богатые возможности современных компьютерных технологий. Сотрудники 
библиотеки не просто выдают книги, они готовы быть гидами для тех, кто 
отправляется в мир знаний, искусства, культуры. Не могут не восхищать 
оригинальные придумки сотрудников библиотеки, которые привлекают 
студентов к книге, заставляют любить ее. Нашу библиотеку знают во многих 
уголках мира, она поддерживает международные связи, всегда достойно 
представляет Национальный университет имени Олеся Гончара! Такие 
островки добра и культуры, как наша библиотека, спасают мир в нелегкое 
время. 
 Каждый год мы ходим со Светланой Васильевной по кромочке воды на 
побережье Азовского моря, и меня поражает множество ее планов, идей. 
Очень хочется, чтобы все реализовалось, всё сбылось! 
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Л. М. Лучка 
 

Учитель, порадник, друг 

Кожний з нас у певний час вибирає професію, але не для кожного вона 
стає улюбленою справою, пов’язаною з цілим життям.  

Світлана Василівна Кубишкіна відноситься до кола тих особистостей, 
які обрали професію за покликанням. Бібліотечна діяльність Світлани 
Василівни розпочалася 1959 р. З Дніпропетровським державним 
університетом вона пов’язала своє життя з 1961 р. Її любов та відданість 
бібліотечній справі засвідчена одним записом у трудовій книжці. Гідно 
пройшла Світлана Василівна усі етапи кар’єрного зростання і вже 30 років 
очолює колектив наукової бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара. 

Маючи талант організатора та мудрість керівника, Світлана Василівна 
створила колектив – той міцний фундамент, який багато років віддано слугує 
книзі та храму науки. Уміння брати все від життя, а потім правильно 
використати у конкретних випадках – це риси характеру, притаманні 
Світлані Василівні. 

Моє знайомство з Світланою Василівною Кубишкіною відбулося у 
1981 році на початку моєї бібліотечної діяльності. Пам’ятаю Світлану 
Василівну привабливою жінкою, приємним керівником (на той час – 
заступником директора), а головне – її чарівну посмішку, що говорить про її 
відкритість і доброзичливість. Світлана Василівна першою привітала мене з 
отриманням бібліотечного диплому, що мені, як молодій співробітниці, було 
дуже приємно. Захист кандидатської дисертації та подальша наукова 
діяльність – це також заслуга С. В. Кубишкіної, яка поступово надихала мене 
на цей важливий напрямок бібліотечної роботи. Протягом п’яти років 
Світлана Василівна постійно допомагала, підтримувала, радила, вірила. Із 
Світланою Василівною цікаво спілкуватися і поза роботи: її поради завжди є 
вчасними і корисними, мають позитивний результат. Вона є душею компанії, 
її співучого кола шанувальників української пісні. 

Особисто для мене Світлана Василівна є відкритою, добропорядною, 
ініціативною людиною, знавцем бібліотечної справи та впевненим 
практиком. 

Насамкінець я хочу передати слова щирої вдячності і шани Світлані 
Василівні Кубишкіній за підготовку бібліотечних кадрів, високий 
професіоналізм, теплі відносини та постійне розуміння. 
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С. Н. Фахрутдинова  
 

Осень, жёлтые листья кружатся… 
(юбиляру посвящается) 

 
Как быстро бежит время. Кажется, совсем недавно был век ХХ, а уже 

ХХІ. Много хорошего осталось в прошедшем веке, много памятных событий 
произошло в нём. 

Одно из них – знакомство с тогда ещё зам. директора научной 
библиотеки ДНУ Светланой Васильевной Кубышкиной.  

Меня, тогда ещё зав. методическим отделом библиотеки национальной 
металлургической академии с небольшим опытом работы в вузовской 
библиотеке, поразила скромность стройной симпатичной женщины в тёмном 
платье, имеющей большой багаж знаний. 

Так сложилось, что мы стали часто встречаться. Месячные курсы 
повышения квалификации в Москве, совместные командировки в разные 
концы тогда ещё большой страны, очень сблизили нас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светлана Васильевна стала для меня добрым другом, с которым можно 

было поделиться не только производственными вопросами, но и личными 
проблемами. Удивляет молодость души, сила духа этого человека, в жизни 
которого не всегда были «приятные моменты». 

Светлая голова, уважительное отношение к людям помогают ей 
успешно руководить таким большим коллективом научной библиотеки 
университета. 

Про неё можно сказать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Ей всё 
интересно, она хорошо поёт, любит танцевать. А  как она бегает, особенно 
когда мы опаздываем в командировках на поезд или автобус! 

Вот уже 29 лет я директор библиотеки, но при возникающих проблемах 
для меня первым советчиком остаётся Светлана Васильевна. 

Милая и дорогая Светлана Васильевна! 
Моя коллега, мой друг, уважаемый человек!  
Долгие Вам лета, здоровья, спокойствия и радости, терпения и надежды, 

что наша Украина выйдет на правильный путь развития и библиотека на этом 
пути займёт подобающее ей достойное место. 
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Н. Ф. Максимова 
 

Слово 
про жінку з очима, повними сердечності і теплоти 

 
Коли я вимовляю ім’я – Світлана Василівна –  в уяві моїй постає струнка, 

моложава, усміхнена жінка з очима, повними сердечності і теплоти. 
Майже 30 років спілкуємося ми на бібліотечній ниві, і я не пам’ятаю 

жодного випадку, коли б вона відмовила у допомозі чи вирішенні будь-якого 
питання. 

У свій час, коли я тільки прийшла працювати у вузівську бібліотеку і 
багато чого не знала, ця допомога для мене була неоціненною. Тож вважаю 
Світлану Василівну своїм Вчителем не лише у професійній сфері, а й у 
життєвих ситуаціях, бо часто отримувала від неї слушні поради і підтримку. 

Мене завжди вражає активна життєва позиція Світлани Василівни, її 
оптимізм, висока працездатність, любов і безмежна відданість обраній на все 
життя професії. Керувати таким великим і складним жіночим колективом 
нелегко, треба мати особливий стан душі і бути людиною високих чеснот. 

Не кожному керівникові вдається створити колектив однодумців. 
Світлана Василівна не лише вимогливий і принциповий директор найбільшої 
в нашій області бібліотеки, вона по-справжньому її берегиня. Адже колектив, 
який вона очолює, спрямовує свої зусилля на впровадження новітніх 
технологій у бібліотечну справу, на удосконалення інформаційно-
бібліографічного обслуговування, на створення комфортних умов для 
користувачів бібліотеки. 

Згадуються спільні поїздки на конференції в інші міста України, емоційні 
виступи Світлани Василівни з критичними зауваженнями на адресу 
відповідних міністерств та комісій, які повинні створювати умови та 
законодавчу базу для подальшого розвитку бібліотечної справи. Та й зараз у 
свої вісімдесят, маючи багатющий професійний досвід, Світлана Василівна 
намагається будь-що відвідати чергову конференцію, дізнатись про щось 
нове та впровадити в роботу своєї бібліотеки, навіть якщо ця поїздка буде за 
власні кошти та з порушенням звичного комфорту. 

Низько вклоняюсь за ті уроки доброчесності та високого 
професіоналізму, які я отримала і продовжую отримувати від Світлани 
Василівни. 

Хочу побажати вельмишановній ювілярці активного довголіття, світлої 
долі, оперезаної вінком безмежної любові і поваги рідних, близьких, друзів, 
колег і однодумців.  

 
Многая лєта! 
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Т. В. Гребеник 
 

Наш директор 

Найти свое место в жизни, сделать единственный уверенный шаг 
навстречу профессиональной судьбе, обрести любимое дело и с радостью и 
удовлетворением вести с ним ежедневный диалог! Далеко не каждому 
выпадает такая удача. Звание «профессионал» заслужить почетно и 
нелегко… За ним стоит интеллект, самоорганизация, настойчивость, 
колоссальная работоспособность и трудолюбие. Этими качествами и правом 
носить гордое имя «профи» обладает Человек с большой буквы и с большим 
сердцем – Светлана Васильевна Кубышкина.  

Светлана… как идет ей это имя, она вся светлая и как бы излучает свет. 
Сомневаетесь? Придите в нашу библиотеку, пройдите в скромный 

светлый кабинет директора. В этом кабинете даже цветы цветут по-особому. 
Вас встретит красивая, улыбчивая, доброжелательная, с лукавой искоркой в 
глазах, привлекательная Женщина. И будет нескончаемый рассказ о 
библиотеке, о радостях и трудностях любимого Дела, которому отдано 
немало сил, ума, знаний, труда, о родном коллективе, без которого нет ее 
удач и успехов (как она всегда уверяет). Библиотека для нее – жизнь, 
профессия – самая лучшая в мире! Она всегда рассказывает о ней 
увлекательно, интересно, трогательно. Она гордится двухмиллионным 
универсальным фондом, гордится своими библиотекарями – 
единомышленниками, тружениками, гордится отдельным оригинальным 
корпусом. Настойчивость директора, стремление к новому, организаторские 
способности, ее интеллект, упорство в осуществлении идей, 
любознательность, профессионализм дали возможность новому развитию 
библиотеки ДНУ.  

Благодаря грантам Международного Фонда «Відродження» и «Євразія», 
которые Светлана Васильевна выиграла, библиотека обзавелась 
компьютерами, новой литературой и периодическими изданиями по 
экономическим наукам. При самом активном участии Светланы Васильевны, 
по ее инициативе библиотека ДНУ стала участницей мегапроекта МФ 
«Відродження» «Пушкинская библиотека» и получила 2 300 экземпляров 
уникальной интересной литературы по гуманитарным наукам и искусству. 

Сбылась давняя мечта директора – электронный каталог на книжный 
фонд. Он создан, постоянно редактируется и пополняется, а директор 
одержим новой идеей – созданием электронной библиотеки. 

Как руководитель Светлана Васильевна полна желанием  сделать 
библиотеку лучше, богаче, красивее, уютнее, технически совершеннее, 
создать современный информационный центр, удобный для пользователей. 

Читатель – главное, а библиотека – мостик между источниками знаний и 
потребителем информации. И Светлана Васильевна всегда подчеркивает это 
высшее призвание профессии Библиотекарь! 
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Долгие годы нашего знакомства дают мне право открыто и откровенно 
выразить свое отношение к юбиляру, свое мнение, наблюдение и эмоции. За 
это время у меня ни разу не было повода усомниться в честности, 
искренности чувств и поступков Светланы Васильевны. Ни разу! Она не 
ангел, но наделена благим душевным свойством СОчувствия и 
СОпереживания. Дар нечастый, потому ценный и ценимый. 

Интеллигентность, деликатность, отзывчивость – составные части 
характера Светланы Васильевны. В одном фильме было сказано: «Счастье – 
это когда тебя понимают». Умением дарить это счастье обладает  наш 
директор: она умеет слушать и слышать, помогать, откликнуться и 
поддержать. Она понимает и сопереживает, ей можно доверить наболевшее и 
сокровенное и быть уверенным, что твои проблемы будут правильно 
восприняты. Коллектив библиотеки платит Светлане Васильевне такой же 
любовью и уважением, ибо, невзирая на сложнейшие обстоятельства и 
всякие жизненные и рабочие перипетии, конфликты (а они бывают), 
побеждают мудрость, разум и доброта.  

У нашего директора есть привычка оставлять ключи  в двери кабинета. 
Для сотрудников это стало добрым знаком, маячком, символом надежды. 
Если ключ в двери – значит директор на месте, значит вопросы будут 
рассмотрены, проблем станет меньше (а некоторые исчезнут). За советом, за 
сочувствием, за решением жизненных и производственных ситуаций – все к 
ней! Знаем – поймет, поддержит, успокоит и никакой начальственной спеси, 
высокомерия, властолюбия. Каждый приказ, каждое задание и поручение – 
просто деликатная просьба, с почти извинениями за срочность и 
трудоемкость работы, и никаких суровых «разгромов» за ошибки, 
неточности, притом что сама всегда точна и обязательна. Но при всей 
мягкости и щедрости характера есть в Светлане Васильевне внутренний 
стержень, сила духа, мужество, стойкость и собранность. Директору присуща 
уверенная настойчивость в принятии решений (а принимать доводится 
всякие), убежденность и смелость, в решительные моменты – умение брать 
ответственность на себя. Директором мы защищены: и хлопочет, и заботится, 
и идет навстречу в трудных обстоятельствах, и находит выход.  

В коллективных праздниках Светлана Васильевна выступает 
организатором и инициатором, примером для молодежи. Замечательная 
певунья, плясунья, знаток народных традиций, озорная, заводная, веселая, 
обольстительная женщина, любящая природу,  принимает участие и всячески 
способствует деятельности женского клуба библиотеки, молодежного клуба 
«Штрих», поощряет любые творческие движения в коллективе. Устраивает 
для коллектива встречи с врачами, психологами, массажистами, с 
интересными людьми города, университета. Вместе с ней мы посетили  
«Сосновый бор», Софиевский парк, Никитский ботанический сад.  

Хрупкая, светлая женщина… Жизнь далеко не безоблачна… Откуда 
берутся силы?! Из неисчерпаемого вечного источника женской мудрости, 
терпимости, гордости. В каком институте благородных девиц почерпнула 
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девочка из Царичанки чувства собственного достоинства, самодисциплины, 
выдержку, умение держать удар?! Только от правды народной, от правды 
земли украинской. Глубокие корни единения с традициями, родная природа, 
малая Родина сформировали характер Светланы Васильевны. Недаром 
отмечена она Грамотой Благословенной за сохранение духовных и народных 
традиций, которую вручил ей митрополит (Ириней) Днепропетровский и 
Павлоградский к празднику Дней славянской письменности и культуры в 
2013 году Светлана Васильевна не только директор НБ ДНУ, но и заботливая 
мама, замечательная бабушка. 

Как-то я  услышала в адрес директора мнение: «Такого человека я 
никогда не встречала». Полностью согласна: Светлана Васильевна – уникум. 

Все звания, награды, грамоты, которыми отмечен  профессиональный 
путь Светланы Васильевны, закономерны и заслужены. Но наиглавнейшее 
звание, присвоенное ей самой жизнью, – это звание Человека, Человека с 
большой буквы и с большим сердцем. 

Нет людей незаменимых и идеальных. Может быть… Но есть 
исключения из правил и стандартов. Есть исключительная  Личность – 
талантливая, яркая, интеллигентная. И это наш директор! 

С Богом в душе, с верой в сердце, с  любовью к людям и миру, с 
добротой, щедростью и теплом идет по жизни наша Светлана Васильевна! 
НАША! И этим мы, ее коллектив, горды и богаты! 

Здоровья Вам, дорогой директор! 
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Л. І. Ткач  
Директор-эталон 

 
Воспоминание как – литературный жанр сложный. К счастью, никакие 

события не могут лишить человека природного любопытства и памяти. 
Память, как вспышка молнии, откладывает самое яркое, оригинальное, 
неожиданное, а также радостные и горькие минуты жизни. Как правило, 
воспоминания связаны с людьми. Работа и семья – это единый узел нашей 
жизни. И, конечно же, большую часть своей жизни мы проводим на работе. 
Очень важно, в каком коллективе ты работаешь, а главное – кто 
руководитель. Мне довелось работать в замечательном коллективе, но я хочу 
рассказать о событиях, связанных со Светланой Васильевной Кубышкиной – 
моим директором. В университетскую библиотеку я пришла работать в 
1986 г. с большим стажем библиотечной работы и жизненным опытом. 
Казалось, что меня трудно чем-то удивить. Меня же не только удивила, но 
даже поразила  именно директор – Светлана Васильевна. Как правило,  все 
срочные задания, кроме ежедневных текущих дел, преподносятся 
сотрудникам в приказном порядке. Вызвали «в кабинет» и, как говорится, 
«будьте любезны» выполняйте незамедлительно. Помню тихий осенний 
день, обычные будни, куча работы в отделе. Подписка на периодические 
издания, более тысячи названий по всем отраслям науки. Заходит Светлана 
Васильевна в отдел, присаживается и тихо, с просьбой в голосе: «Надо 
составить справку в Киев о поступлении учебников за такой-то период». Я 
тогда подумала и решила для себя, что никогда не уйду от такого директора, 
в котором всё: энергия, организаторский талант, богатейший опыт, глубокие 
и разносторонние знания, но главное – уважительное отношение к людям.  

Библиотечная работа – это целый мир. Более 30-и лет Светлана 
Васильевна успешно руководит огромным коллективом, с которым 
благодаря высочайшему профессионализму, может преодолеть самую 
сложную работу. Переезды библиотеки – это непросто, их было несколько, 
последний – в 1999 г., самый трудоемкий, потому что в огромное новое 
здание вливался массив не только основного фонда, но и  филиалов 
библиотеки. Коллектив – как натянутая струна. Для Светланы Васильевны  
это было серьезнейшее испытание. Но она была собрана и спокойна. Переезд 
прошел организованно, быстро, не прекращали работу отдел 
комплектования, отдел обработки литературы. Заказы на учебную 
литературу и на периодические издания проходили в том же темпе и по 
графику. Нас радовали огромные светлые читальные залы, красивый с 
мраморным полом вестибюль, двухэтажное книгохранилище, новая мебель. 
Это был подарок судьбы – работать в красивом, теплом, своеобразном 
архитектурном здании новой библиотеки, которое стало для нас вторым 
домом.  

Для тех лет характерны заполненные читальные залы и огромные 
очереди на абонементах. Нагрузка на библиотечных сотрудников была 
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большая, но коллектив работал четко и слаженно благодаря директору, этой 
хрупкой женщине, которая остается лидером в беспокойном, эмоциональном 
коллективе. Но испытания продолжались. В 2003 году проводился ремонт 
здания. Пришел другой контингент: прорабы, строители, маляры, электрики 
и т. д. Всё делалось в спешном порядке и одновременно: красилось, 
белилось, менялись окна, двери, полы, причем сразу по всему огромному 
зданию. На всех этапах сотрудники сохраняли фонды: прятали, укрывали чем 
могли, мыли, убирали за рабочими. Светлане Васильевне приходилось 
решать массу текущих, неотложных дел. Казалось, что она умела говорить на 
всех языках, и только потом я поняла, что она прекрасно владела только 
одним – языком человеческого сердца. Весь ремонт Светлана Васильевна – 
как часовой на посту – работала до прихода рабочих бригад и после ухода. 
Хрупкая женщина, закутанная шарфом, стояла в вестибюле на семи ветрах 
по десять часов. Рабочие демонтировали одновременно все окна, а новые 
устанавливали постепенно. Как Светлана Васильевна всё это выдержала – 
остается тайной. А может вовсе не тайной? Это закалка «детей войны» - 
голодных, холодных, лишенных элементарных человеческих вещей.  

У Светланы Васильевны день начинается  нескончаемым потоком 
сотрудников, студентов, преподавателей, просто посторонних людей, с 
самыми разными вопросами, просьбами, жалобами. Но Светлана Васильевна 
обладает удивительным пониманием природы человеческой психологии. 
Всех терпеливо выслушает и необыкновенно проста в общении. Строгость на 
работе, как директора, сочетается с деликатностью, никакого превосходства. 
Мне думается – это черта истинного, уникального, демократичного 
директора. Жизненный мир Светланы Васильевны включает ценности: 
решимость, стойкость, здравый смысл, правдивость, спокойствие, 
врожденную дипломатичность с гибким мышлением. 

Светлана Васильевна верующий человек. Вера православная у Светланы 
Васильевны – не набор христианских знаний, а обретение внутренней 
системы ценностей, которые лежат в основе всей ее жизни. Для нее вера – 
Великое чувство и созидающее. Для нее жизнь священна и духовна: 
безупречная репутация, благородная скромность, выдержка, всепрощение, 
(осознав, что зло и обида никогда не решают проблемы), доброта, житейская 
мудрость, ее сердце полно сострадания.  

За эти годы я многому научилась у Светланы Васильевны. Прежде всего 
выдержке (я человек эмоциональный), принимать все житейские испытания 
философски, не превращая свое сердце в камень. Светлана Васильевна 
стойко, с достоинством перенесла все удары судьбы. Никогда не опускала 
руки, вся в работе, в семье. Она умеет ценить то счастье, которое выпало на 
ее долю, принимая его как благодеянье. А счастье ее не только в работе, у 
нее прекрасные дети и внуки, которые выросли благородными и 
благодарными людьми. Желаю от всего сердца, чтобы добрые ангелы 
приносили Светлане Васильевне и ее близким только добрые вести, здоровье 
и отличное настроение на долгие, долгие годы. 
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В. И. Саминская 

 

Мы вспоминаем с радостью то время, 
Когда недавно кончилась война 
И наконец настала тишина, 
И можно даже после 9-ти 

 
Спокойно из читалки нам идти, 
Пустые обгоняют нас трамваи 
И на Артема в тесном магазине 
Свободно продается пастила. 

 
Не верилось, что навсегда война ушла… 
Потом привыкли, стали мирно жить, 

Работать и детей растить… 
Вам повезло до правнуков дожить 

 
Почетно, радостно, не всякому дано 

Да главное – еще и к  юбилею! 
В те годы наша жизнь была 

(На взгляд сегодня) и счастлива и светла. 
 

Где было много радости и бед, 
Утрат и поражений, и побед, 

Пусть небольших, не тех, что в 45-ом, 
Но наших, нами лично взятых, 

 
Ведь 45-й подарил нам жизнь, 
Которой нужно дорожить. 
Живите долго в 21-ом веке 

На радость близким и библиотеке! 
И помните, Вам жизнь дана не зря. 
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заслуженого працівника Дніпропетровського університету 
С.В. Кубишкіної). 
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