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Інформаційної діяльності

Святкування Міжнародного жіночого дня
Дорогі жінки!
Щиро вітаємо вас зі Святом Весни!
Зичимо вам міцного здоров'я, терпіння, незгасного світла вашої краси і доброти! Нехай
у вашому житті завжди буде багато запашних квітів, щасливих усмішок, радісних емоцій і
приємних сюрпризів!
Бажаємо поваги і розуміння від колег та студентів, любові й турботи від рідних сердець,
задоволення і насолоди від життя, справжнього жіночого щастя!
Дякуємо за вашу працю і турботу, мудрість і терпіння… Ваша робота у Державному
університеті телекомунікації не залишається без уваги, вона приносить порядок, затишок, духовне збагачення, віру у завтрашній день!
***
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання!

Слово про жінку
Тепла, лагідна, радісна, щедра, капризна, мінлива… Усі ці епітети можна застосувати і до Весни, й до
Жінки! Особливо, коли це стосується нашої Головної жінки на період навчання – завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Світлани Михайлівни Петькун! Адже далі йтиметься саме про неї!
Говорити про Жінку завжди складно... Складно через те, що маєш сумнів, а чи можна взагалі збагнути
Жінку в її всевимірності, й чим, власне, вимірюється Жінка - красою, добротою, щирістю, а може, пристрастю?! Жінкою охоплюється все - від найменших дрібниць до найтонших нюансів.
Говорити про Жінку завжди цікаво... Це як пізнання непізнаного, подорож у невідоме, долання нездоланного, пошук неіснуючого. Про неї співають пісні, складають вірші, її боготворять та ненавидять, її вивчають… Але все одно вона залишається загадкою…
Цікаво міркувати про Жінку в її всевимірності, розуміючи при цьому, що всі міркування – це тільки припущення…
Тож, спробуємо сказати про С.М. Петькун – з одного боку, звичайну Жінку, а з іншого – про серйозну багатогранну особистість, яка самостійно торувала непростий життєвий шлях…
Ще змалечку школярка Світлана мріяла бути вчителем. Не просто мріяла, а жила цим! І мріям судилося
здійснитися. І ось, вона - студентка столичного університету… Ось, вчить учнів нудних правил, декламує їм
вірші, готує стінгазету, йде в похід, склить вікна, втирає сльози від нещасного кохання, а вночі перевіряє зошити і колише своє немовля…
Мабуть, їй було непросто! А може їй цього було замало?! Це ж Жінка! Хто її збагне?!
А тепер наша героїня – аспірантка! А завтра стане філософинею, захистивши
кандидатську дисертацію! Життя кипить… Треба рухатися далі! Треба залишатися
Жінкою – плекати, створювати, надихати…
І ось, сповнена ідеями і впевнена в своїх силах Світлана Петькун відкриває кафедру документознавства та інформаційної діяльності в Державному університеті комунікацій…
А сьогодні ця кафедра – це потужний освітньо-науковий осередок, це дружній
колектив цікавих, неординарних особистостей, висококваліфікованих науковців, це
дружня сім’я юних, веселих, допитливих, іноді трішки лінивих студентів, яких навколо себе змогла згуртувати звичайно-незвичайна Жінка!

Шановна Світлано Михайлівно,
ми всі щиро вітаємо Вас зі Святом Весни!
Зичимо Вам гармонійно поєднувати в собі професіоналізм, мудрість та оптимізм; бажаємо бути завжди успішною і впевненою в
собі,
реалізувати найамбітніші плани!
Весняної Вам енергії, гарного настрою,
здоров’я, щастя, добра, яскравих фарб і вражень!
Завжди залишайтеся Справжньою Жінкою!
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ЖІНКИ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ

О́льга
Кобиля́нська
Українська модерністська письменниця, рання
учасниця феміністичного руху на Буковині. Майстриня
драматичної повісті та оповідань на теми утиску українського жіноцтва, кризового
становища села. Порушувала питання етики та моральної досконалості людини в
умовах насильства та соціальної несправедливості.

Марі́я
Ге́пперт-Ма́єр
Одна з небагатьох
жінок-лауреаток Нобелевскої премії з фізики за відкриття, що стосуються
оболонкової структури
ядра. У 1935 році вона
вперше розглянула можливість подвійного бетарозпаду атомних ядер і
розрахувала вірогідність
цього процесу.

Ле́ся Украї́нка
Українська письменниця, перекладачка, фольклористка,
культурна діячка. В
сучасній українській
традиції входить до
переліку найвідоміших жінок давньої та
сучасної України.

Оле́на Іванівна Степа́нів
Перша в світі жінка,
офіційно зарахована на військову службу в званні офіцера Української Галицької
Армії. Була активною учасницею та співзасновницею
товариства «Січові СтрільціІІ», провідницею жіночої роти. 1914 року ввійшла до
складу Комітету об'єднаних
стрілецьких товариств (м.
Львів), виїхала на фронт як
командир жіночої чоти Українських Січових Стрільців.

Лаура Джейн
Аддамс
Американська
соціологиня, реформаторка і філософиня,
лідерка руху суфражисток у США, відома як
«мати соціальної роботи». Лауреатка Нобелівської премії миру
1931р.

Білоку́р
Катери́на
Українська художниця в жанрі наївного
мистецтва, майстриня
народного декоративного живопису. «Якби
ми мали художницю
такого рівня майстерності, то змусили б
заговорити про неї
цілий світ»! Пабло
Пікассо

Інді́ра Га́нді
Прем'єрміністр Індії (19661977, 1980-1984). В історію
своєї країни Індіра Ганді
увійшла не тільки як перша жінка, що очолювала
протягом декількох років
уряд Індії. Розумний і енергійний політик, вона багато зробила для зміцнення
міжнародного авторитету
держави, що стала одним з
лідерів Руху неприєднання
до військових блоків.

Фрі́да Ка́ло де
Ріве́рамексиканська
Мексиканська
художниця, що зображала місцеву культуру,
поєднуючи стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Найбільш
відома автопортретами. Яскрава предтавниця феміністичного
мистецтва.

Мішелл Джанін
Говард
Перша жінка, яка
досягнула чотиризіркового адміральського
звання. 1998 року її
призначено командиром
великого десантного корабля «USS Rushmore»,
стала першою жінкоюафроамериканкою на
посаді командира корабля.

Марі́я Склодо́вська-Кюрі́
Польська та французька фізик, хімік, педагог, громадська діячка.
1898 року оголосила про
можливість існування
нового, радіоактивного
елемента : полонію і радію. Є лауреатом Нобелівської Премії (1910р.)

Берта Софія Фелісіта Баронін фон
Зутнер
Австрійська новелістка, радикальна пацифістката, перша жінка-лауреатка Нобелівської премії миру.

Жа́нна д'Арк
(Орлеанська Діва)
Вважається національною героїнею Франції; була канонізована як
католицька свята. Король
Карл VII відправив Жанну в облогу Орлеана в
складі армії допомоги.
Вона набула народної популярності після успішного зняття облоги лише
за дев'ять днів.

Лі́на Косте́нко
Українська письменниця, поетесашістдесятниця. Лауреатка Шевченківської
премії (1987 р.), Премії Антоновичів (1989
р.). У радянські часи
брала активну участь у
дисидентському русі,
за що була надовго виключена з літературного процесу. Почес-

Го́лда Ме́їр
Ізраїльська державна діячка. Одна з
засновників держави
Ізраїль, 4-й прем'єрміністр Ізраїлю з17 березня1969 року
до1974 року.

Джоа́н «Джо»
Ро́улінг
Британська письменниця, сценаристка, кінопродюсерка, здебільшого відома як авторка серії
романів про Гаррі Поттера. Її книги одержали
світове визнання, виграли
низку нагород і вийшли
тиражем понад 400 мільйонів примірників.
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СЕНС 8 БЕРЕЗНЯ / ЧИ ПОТРІБНО СВЯТКУВАТИ 8 БЕРЕЗНЯ?
Свято 8 березня набуло масового характеру, стало міжнародним і
політичним за формою та змістом – як день солідарності жінок різних країн у боротьбі за рівні права. У 1975 році Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, згідно з якою кожній із країнучасниць пропонувалось відзначати Міжнародний день прав жінок.
Україна – як членка ООН – також втілює цю резолюцію.

Не забуваймо, що ще на початку ХХ століття в Галичині існував
потужний і впливовий жіночий рух, який мав яскравих лідерок,
розгалужену мережу організацій і осередків та чималі здобутки
у справі емансипації тогочасного жіноцтва. Зважаючи на поширений стереотип про галицький консерватизм – львів’янки дуже
активні у тому, щоб повернути нам, жінкам, свято 8 березня у
його первісному значенні. Наскільки пригадую, уперше за часів
незалежності відзначення 8 березня саме в такому ключі у Львові відбулося у 2001 році за ініціативи міжнародної правозахисної організації Amnesty International під гаслом «Менше квітів –
більше прав!» Тоді активістки жіночих організацій, дослідниці
історії жіночого руху та правозахисники зібралися на відкриту
дискусію з приводу гендерної дискримінації в Україні, яку часто
приховують за солодкавими і фальшивими гаслами про «жінкуберегиню» та «українську матріархальність».

Більшість українців усе ще схильні сприймати свято 8 березня в його радянському варіанті і відзначати відповідно: із тюльпанамимімозами-тортами-цукерками. Але молоде покоління українських
жінок, яке, на щастя, не зазнало комуністичного впливу, нині активно відроджує саме той первісний смисл відзначення Міжнародного
дня прав жінок. Від початку 2000-х я спостерігаю в різних містах
України різні феміністські ініціативи, які намагаються відновити
політичний дух цього свята.
Власне, ідея, яка лежить в основі Міжнародного жіночого дня, –
ідея рівності прав та можливостей людей незалежно від статі – є однією з підвалин сучасної європейської демократії. Чи слід українцям відзначати 8 березня? Безперечно, якщо ми справді прагнемо
стати повноцінною частиною Європи, якщо поділяємо європейські
цінності та визнаємо проблему гендерної нерівності, яку прагнемо
подолати.
8 березня має бути не стільки нагодою для привітань, компліментів
та подарунків жінкам, скільки приводом привернути увагу співгромадян та влади до питань гендерної нерівності, які все ще дуже актуальні в сучасній Україні. У цей день нам варто говорити не лише
про здобутки українського жіноцтва та відзначати внески жінок у
поступ нашої країни (а їх чимало і вони вагомі!), але й артикулювати очевидні і приховані форми дискримінації жінок у різних сферах: недостатню представленість жінок у політичній сфері, в органах влади, на керівних посадах, дискримінаційні практики у сфері
зайнятості та безліч інших проблем, які загалом вкладаються в проголошену в Україні політику забезпечення гендерної рівності.

Мені здається, українські жінки дуже себе недооцінюють. Українки не наважуються навіть мріяти про щось
більше, як один-єдиний день винагороди за всю свою невтомну працю, свої таланти, свої досягнення… Я аж ніяк
не закликаю позбавити жінок вітань, подарунків і виявів
прихильності та визнання. Навпаки: пропоную жінкам
домагатися, щоб усе це – повагу, турботу, любов – вони
отримували і відчували постійно, щодня. І лише один
день на рік – 8 березня, у Міжнародний день прав жінок
– згадували про проблеми і несправедливість, із якими
стикаються у своєму житті, у родинах і на роботі.

Зважаючи на всі ці факти, у мене , та певне в більшості , є дві
думки на рахунок святкування 8 березня. По-перше, звичайно ж,
потрібно святкувати, підтримувати традиції не лише українські.
А з іншого боку, цим самим, ми все ж таки віддаємо жінці лише
ОДИН день. Чому немає дня чоловіка? Так , звичайно, ви скажете , що є день захисника України, день збройних сил України.
Але це ж не значить , що це свято саме чоловіка, так як ми до
цього звикли. Так як, навіть в збройних силах України, не малу
роль, відіграє жінка. Чому ж все таки є день жінок? Тим самим
показують , що про нас не забули? А чому про нас мають забувати? Ми не є просто робочим класом , являємось незамінною
частиною суспільства. Тому нас мають поважати , враховувати
нашу думку, цінити…, не тільки один день на рік.

Святкувати 8 березня у радянський спосіб – із квітами і
цукерками, із компліментами і словами про любов – дуже лицемірно. Це нагадує мені старий селянський звичай: раз на рік, перед тим, як почати орати ниву, селяни
влаштовували свято для свого робочого коня. Вшановували, заквітчували і частували його, а потім цілий рік
щоденно експлуатували його в господарстві. Саме так
для мене виглядає й ось це звичне святкування 8 березня
– як відкуп за важку працю, брак поваги, нестачу турботи, відкриту і приховану зневагу, яку досвідчують українки нащодень. Так не повинно бути. Нам треба відзначати Міжнародний жіночий день лише для того, щоб у цей
день говорити і про досягнення жінок у боротьбі за рівні
права, і про існуючу нині дискримінацію та шляхи її подолання.

ТЮЛЬПАН! ЧОМУ САМЕ ТЮЛЬПАН НАЙПОПУЛЯРНІША КВІТКА НА 8 БЕРЕЗНЯ ?
Прийнято вважати, що назва «тюльпан» походить від перського слова «toliban» тобто «Тюрбан». Цю назву
квітки дано за схожість її бутонів зі східним головним убором, що нагадував чалму.
Перші письмові згадки про тюльпані відносять до XI-XII століть. Малюнок тюльпана знайдений в рукописному біблійному тексті тієї пори. Першою країною, де тюльпани ввели в культуру, швидше за все, була Персія. Тепер важко встановити, які види з'явилися предками перших рослин, але можливо, це були дикорослі
тюльпани Геснера і Шренка, і зараз поширені в Малій та Середній Азії. Персидський поет Хафіз писав про
тюльпані: «З його незайманою принадністю не може зрівнятися навіть сама троянда».
З Персії тюльпан потрапив до Туреччини, де його дуже полюбили султани. Вони влаштовували у своїх садах
килими з цих кольорів. Слідом за монархами, починаючи з Сулеймана I Пишного (1494-1566), тюльпанами
захопилися знатні вельможі. До періоду правління султана Ахмеда III (1703-1730) тюльпани посіли перше
місце за кількістю вирощуваних квітів, і пізніше цей час було названо «Часом тюльпанів». У Туреччині ці
квіти називали «лале». На той час було відомо вже більше 300 сортів. Почалася перша в історії квітки тюльпаноманія. Довелося вводити дуже суворі закони про посадках і продажу квітів. Тюльпан заборонили вивозити і вирощувати за стінами Константинополя. Це визнавалося злочином, який карався вигнанням з країни.
Стали навіть говорити, що квітка цінується вище людського життя.
Особливо активну участь у розповсюджені тюльпанів брали венеціанські купці. З цього часу почалося тріумфальне
завоювання тюльпанами Європи. Спочатку тюльпани розводили при королівських дворах, вони стали символом багатства і знатності, їх почали колекціонувати. Пристрасними любителями тюльпанів були Рішельє, Вольтер, австрійський імператор Франц II, французький король Людовик
XVIII.
Квітка так сподобалася, що масове захоплення нею прийняло катастрофічні масштаби, і почалася тюльпаноманія. Ціни
на квітку- злетіли. За одну цибулину платили, як за 2 воза
пшениці, 4-х відгодованих биків, стількох же відгодованих
свиней, дюжину дорослих овець. А в центрі Амстердама
досі стоїть великий добротний будинок, куплений всього за
3 цибулини тюльпана.

В Україну тюльпани потрапили з Голландії на початку 17 століття. Доступні вони були тільки заможним
людям. І тільки в кінці 19 століття починається промислове розведення цих цибулинних на узбережжі
Кавказу.
З плином часу бурхливі пристрасті навколо цих квітів вщухли, але інтерес до цієї культури не вгасає.
Зараз у нашій країні тюльпани - популярна весняна
культура. Завдяки селекціонерам виводяться все нові і нові сорти, а завдяки ентузіастам - колекціонерам деякі древні сорти збереглися до наших днів.
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Березень – 2021

8 березня у світовому вимірі це:

Хвилинка гумору

1702 – Анна Стюарт стає королевою Англії, Шотландії та Ірландії
1759 – парламент Парижа засудив «Енциклопедію» Дені Дідро
1775 – анонімний письменник, якого деякі вважають Томасом Пейном, публікує
«Африканське рабство в Америці» – першу статтю в американських колоніях із закликом до емансипації рабів та скасування рабства
1802 – німецький астроном-любитель Генріх Ольберс спостерігав першу малу планету Цереру
1857 – в Нью-Йорку відбувся «марш порожніх каструль», який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня
1910 – французький авіатор Раймонд де Ларош стає першою жінкою, яка отримала
посвідчення пілота
1910 – рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу (Копенгаген) день 8 березня було
оголошене Міжнародним Жіночим Днем
1930 – в Індії почалася кампанія громадянської непокори під керівництвом Махатми
Ганді
1946 – псевдособор у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 р.
1950 – СРСР оголосив про наявність у себе атомної бомби
1952 – Лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат
«штучне серце».
1962 – теледебют «Бітлз» на каналі BBC. Вони виконали пісню Роя Орбісона «Dream
Baby»
1963 – Китай анулював Айгунський договір від 1858 року
1965 – початок В'єтнамської війни

Квітковий гороскоп
Овен
На думку астрологів, найкраща квітка, що підходить Овнам є жимолость. Вони характеризують їх як особистостей, наділених грацією та чарівністю, але не схильних до
прийняття спонтанних рішень. Вони охоче порадяться
з рідними та друзями.

Телець
Маки – найбільш добродушні
квіти за знаком зодіаку. Тельцям
притаманний потяг до якісних
речей та бездоганний смак, що
свідчить про їх схильність до
створення дизайну речей, інтер’єрів тощо.

Близнюки
Ці люди обожнюють ділитися новими ідеями та надихати рідних. Це виключно гарні робітники, які у
всьому прагнуть досконалості. Лаванда – квітка, що
подарує натхнення для
Близнюків.

Рак
Аканта може подарувати
неймовірну інтуїцію Ракам,
яке допоможе їм тонко відчувати людей. Вони відчувають середовище, якому
можна довіритись та подарувати тепло.

Лев
Лідер по життю, “Cонце” для оточуючих. Не можливо обійти соняшник стороною, він завжди буде
у центрі уваги, вказуючи на вірність та тепле відношення у дружбі, роботі, коханні.

Терези
Представники цього знаку
старанно стримують свої емоційні пориви та обмірковують
кожний крок. Вереск – рослина, що характеризує людей як
ерудованих, здатних до ризику. Терези вважаються найкращими керівниками.

Скорпіон
Активні та багатогранні хризантеми люблят ь дивуват и от очуючих і готові підказати шлях до
позитивних емоцій. Вони легко
знаходять себе у соціумі, нерідко
допомагають іншим досягти успіхів у роботі, та навіть у коханні.

Стрілець
Любов до подорожей, тяга
за новими враженнями та
всьому незвичайному – ось
що відрізняє їх від інших.
Найкращі квіти, що будуть
сприяти подорожам та
дружбі це гвоздика.

Козеріг
Водолій
Астрологи пропонують асо- Їх вважають головним новатораціювати організаторів та ми. Гарний смак та вміння проделідерів з едельвейс. козеромонструвати себе у соціумі ги – дуже сильні особистос- фіалка може надовго запам’ятаті, яким не завадить тренутись. Не схильні до показухи, а
вати інтуїцію для реалізації навпаки, чуйні та доброзичливі.
задуманого.
Керівники, що захистять та сприятимуть розвитку кожного працівника.

Діва
Дисципліновані та відповідальні. Представники цього знаку вкладають всі силиу родину та кар’єру. Гортензія – квіти,
що подарують впевненість та любов до
себе та сприятимуть досягненню поставлених цілей

Риби
Чутливі та глибокодумні – найкращі
психологи за гороскопом. В процесі
спілкування може скластися враження,
що вони читають ваші думки. Лілія –
квітка, що асоціюється з розвиненою
інтуїцією та творчими здібностями у
живописі й танцях.
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