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Весняне натхнення

Весняна погода повною мірою заявила про себе сонцем, теплом і готовністю до оновлення. Від
природи не відстає і Національний фармацевтичний університет (НФаУ): 5–12 березня 2015 р.
у читальній залі Наукової бібліотеки відбулася традиційна виставка творчих робіт співробітників та студентів НФаУ і Коледжу НФаУ «Весняне натхнення».
Захід, що був започаткований за ініціативою
ректора НФаУ, академіка НАН України, про
фесора В.П. Черних 6 років тому, організували
профспілка співробітників НФаУ, профспілка
студентів НФаУ та Наукова бібліотека НФаУ. Ра
ніше експозиція тривала лише один день і розмі
щувалася в холі університету. На прохання сту
дентів і співробітників, які хотіли б детальніше
ознайомитися з експозицією, цьогоріч витвора
ми мистецтва можна було насолодитися у затиш
ній читальній залі протягом тижня.

НФаУ, демонструючи свою майстерність та непе
ревершену фантазію, і студенти Коледжу НФаУ,
які вирізняються своїм позитивом і творчою нат
хненністю.
Відвідувачі були вражені творчістю тих, кого
щодня бачили в робочій обстановці і про чий та
лант навіть не здогадувалися. Своїми емоціями
від оглядин виставки поділилася її співорганіза
тор, бухгалтер профспілки співробітників НФаУ
Г.М. Алтухова: «Вражає якість робіт, фантазія…
Дуже відрізняється від минулорічної виставки —

Весняний настрій відвідувачам дарували чу
дові вишивки, малюнки, іграшки, вироби з під
ручних матеріалів, плетені речі як постійних учас
ників, так і новачків, які вже з самого початку
гідно заявили про себе. Були представлені робо
ти у найрізноманітніших техніках: декупаж, кві
лінг, флористика, випалювання на дереві, ва
ляння з вовни; вишивка хрестиком, стрічками,
бісером; кавове дерево, вироби з кокосової шка
ралупи, скринька й ваза з макаронів, рису та ін
ших подібних продуктів… Всього й не перелічити!
Слід зауважити: щороку приймають тільки
нові, унікальні твори, жоден з них не був пред
ставлений на попередніх п’яти виставках. Зно
ву в конкурсі брали участь діти співробітників

менше за кількістю, однак краще за якістю! Прекрасні дитячі роботи (скринька в золоті, малюнки
тощо). Особливе місце займають вишивки, роботи
чудові. Спасибі учасникам за талант і натхнення».
Відгуки відвідувачів формують змагальну
складову заходу. За їх результатами та за рішен
ням авторитетного журі визначаються автори
кращих робіт у кількох номінаціях. В якості на
городи — почесні грамоти та грошові призи. Але
головне — це можливість проявити себе, зали
шити часточку свого натхнення у матеріальному
втіленні, порадувати людей весняним настроєм.
Творіть красу та не пропустіть весну! 
Олена Стратилат, фото надані НФаУ
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