
Учитель, друг, наставник

Загальновідомим фактом про людину, яка навчила іншу, 
є те, що вона належить до найголовніших її вчителів. Із 
ніжністю в серці постійно згадую свого Вчителя -  Лініну 
Павлівну Одиноку -  педагога від Бога. Ще на початку 1990-х 
мені пощастило стати однією з аспіранток Лініни Павлівни та 
працювати над темою кандидатської дисертації: «Мережа 
бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку 
(XIX -  початок XX ст.)».

Кому випало щастя ближче пізнати Лініну Павлівну, 
відчути аромат бесіди з нею, радість спілкування, глибину 
інтелекту вченого, пізнати плин її думок, а також усвідомити 
велич душі видатного українського науковця в галузі 
бібліотекознавства, той ніколи не забуде цих зустрічей і пронесе 
пам’ять про наставника крізь критерії самооцінки власної праці, 
прагнень і суджень про особистий внесок кожного в українську 
бібліотечну справу.

Інтелігентна людина, яка з надзвичайною турботою 
ставиться до кожного свого учня, сумлінно й принципово 
підходить до виконання дорученої роботи. Лініна Павлівна має 
феноменальну пам’ять, делікатна, доброзичлива. їй однаково 
близькі історія бібліотечної справи, бібліотекознавство, 
бібліографознавство, архівознавство, вони є головною 
професійною пристрастю її життя.

Лініна Павлівна вміє прищепити любов до своєї справи. 
Саме моєму Вчителю завдячую вибором свого життєвого 
шляху -  викладача Миколаївської філії Київського 
національного університету культури і мистецтв.

Завжди вражає вміння Лініни Павлівни старанно 
опрацьовувати джерела з усіма тонкощами не лише бібліотечно- 
бібліографічної обробки, а й філологічними, історичними, з 
повним обґрунтуванням усіх висновків. У робочому кабінеті 
науковця можна проводити заняття з історії бібліотечної справи, 
бібліотекознавства. Дуже зручно -  всі матеріали під рукою, 
ретельно систематизовані.
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Мене Лініна Павлівна вчила на цікавому, вчила на 
такому, де багато було невідомого. Вчила вірити в свої сили. 
І сьогодні відчуваю постійну підтримку мого наставника.

Цей покажчик є чудовою нагодою висловити глибоку 
вдячність Лініні Павлівні за її безкорисну працю, наукову 
допомогу, людяність і побажати здійснення заповітних мрій, 
подальших успіхів та творчих здобутків, міцного здоров’я, 
нових, цікавих сторінок у книзі життя.

Галина Григорівна Бородіна,
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри документознавства та 
інформаційних систем Відокремленого 
підрозділу «Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і 
мистегітв»
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