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ЮВШЕЇ ТА ЮВІЛЯРJІ

ЩАСТЯ ЛЮДИНИ- В ЇЇ РУКАХ

І

червня виnовю1лося 50 років Тетяні Олександрівні Ярошенко,
І<андидату Історичних наук. директору Наукової бібліотеки

2

Національного

(І

університету

<•Києво-Могилянська акадеМІЯ•>

IJYKMA).
Свій ювілей nані Тетяна відсвяткувала на nочатку літа. щедрому на

сонячне nроміння. Чудова пора року наділнла їі щирим серцем, неви
черnною енергією, ЖІночою лагідністю та чарівністю, а душу збагатила

нсзрадливою любов'ю до рідних і близьких людей.
Природній розум, допитливість. бажання пізнавати глибше навколи
шній світ змалечку невnинно вели Тетяну до книги, до читання. Ці

якості й стали визначальни:-.ш у виборі nрофесії
Київського інституту культури, якніі закінчила в

- вона вступнла до
1986 р., отримавши

щ1nлом з відзнакою. З того часу Т. Ярошенко nройшла творчшї шлях

lfi

~~

вщ старшого бібліотекаря, застуnника директора з наукової роботи у
Державній бібліотеці УІ<раїни для юнацтва до директора НауІ<Оно·,· біблі-

отеки ІІаУКМА

одного з nровідних навчальних закладів нашої держави. відомого своїм історичним

-

духо:-.1 просвітництва.

Пані Тетяна

вщомиіі ініціатор багатьох інновацій у бібліотечній галузі: одного з nерших бІбліотеч

-

них сайтів. одного з nерших онлайнових каталогів, автоматнзацїі всtх техно.1огічних процесів у бібліо

теці, створення та використання електронних ресурсівіт 111 Зрештою. власне досвід швидкого .зростан
ня бібліотеки <•Моп1ЛЯНІШ»- з нуля до маііже мільИонноІ. добре знаної та авторитетної книгозбірнІ
теж результат nовсякчасно!' nраці Т. Ярошенко. Вона- не лише практик. а іі авторитстниіі науІ<ОВСІ!І>,
кандидат історичних нау І<, автор понад І ОО наукових публікацій, упорядник І< іл ь1.;ох збіроІ<, автор

,\ЮІюrрафїі <<ЕлеІ<Тронні журнали в системі інформаціііних ресурсІВ бібліотеки•> (201 0). Упродовж
багатьох років nоєднує роботу з викладанням у І<НУКіМ та І !аУКМА .
Т.

Ярошенко

двічі

перебувала

в

дослідницькі!!

студіt

за

Програ:\lою

акаде:.tічних

обмінів

Фулбрайта в краших унІВерситетах США - Єльсько:.tу (2004-2005) та І<олу:-.tбіИсько:-.tу (20 І 02011 ). Вона- ініціатор і координатор багатьох міжнародних проектів. зоІ.;рема !NTAS <•ІІаукова інфор
маціЯ•> (2003-2007). ЕЛІБУКР (Електронна бібліотека УкраЇЮІ•> (з 2008); має велиІшІі досвід в управ

i:-.t

лінні проектами, менеджменті бібліотек, організації конфсрснщіі та консорціумІВ. І це далеІ<о 11е весІ,
перслік досягнень

І Іе залишилася nоза увагою nані Тетяни іі громадська діяльність· у різні рою1 вона була членом пре
зндіt, віце-nрезнденто~І УкраІнської бібліотечної асоціааії, нині ж є керівнико:-.t іі сеКttіІ університt:>тських
бібліотек.

За здобутки в галузі розбудови Наукової бІбліотеки І ІаУІ\МА та бІбліотечної справи Т. Ярошенко
ІІІ стуnеня (2005), нагруднюt

відзначено державнюш іі іншими нагорода:-.tн: ордсном княгині О.1ьги

знаІ\ом <•ВідмінНІ1І\ освіти УІ\раіНІІ•> (2003), Почесною відзнаІ\010 <•Меда.~ь Святого Петра МоrІІЛІ1•>

(200·1).

Ca:\ta

енергетика tмені « Тетяна•> спрямовує на досягнсннн бажаного вже сьогоднІ, а жнпєвс І<рсдо

<•Іl!астя людню1 - в іі руках» nідсилює впевненість у власних силах і можлнвостях. Іlрн цьо:-.1у панІ
ТЕ:'тяна надзвичайно товариська. ко:-.tунІкабельна. легка у спіJІІ\)'ВЗНІІІ людина. а зоюакальний знак
Близнюки поєднав у їі характерІ твердість і жіночність, серііозність і приваблнвІсть Вродлива жшка.
любляча донька. вірна дружина, лагідна матуся- вона справжня берегиня своєї родинн.

Бажає:-.ю nані Тетяні ;\tщного здоров'я, душевно·, гар:-.ЮІІІІ, добробуту

fi сімсііного заrншку. 1/ехаи і

надалі не nолишає їі бажання ділитися душевІІІ1~І теплом та щедрістю душі. а наііt<ращІ перЛ1ІІІІІ люд
сІ,І\ІІХ стосуtшів

-

люuов, взаєморозу:.Ііння, щира повага навІ<ОJІІІшніх

-

завждtt зігршають іі серце

1

наповнюють ііого ЖІ'ТТt'даііною сІuюю.
Хай рушник Вашої долі, пані Тетяно, стелсться 1\рш. довгІ рою1 жнттяІ

З повагою,
ко.1еги ві,1. і:-.tсні профссіііної сні;Іьнотн біб.1іотскаріn України,
рс;о<олсrjя журнаду

<• Біб:Ііоте•та

плане га •>
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