20 вересня розпочав роботу спільний освітній проект-лекторій ОРІДУ
НАДУ при Президентові України та бібліотеки № 1 ім. Е. Багрицького
«Відверті розмови за чашкою кави». Ідея започаткування проекту-лекторію
ненова, проте підхід до його організації докорінно відрізняється від
усталених норм. Гостями проекту стануть цікаві та творчі особистості, які
готові ділитися власними історіями на шляху до успіху.
Тому не випадково організатори для першої зустрічі зі слухачами та
студентами інституту запросили Ірину Вишневську – художницю,
письменницю, журналіста, кінорежисера та бізнесвумен. Людину, яка
власним життєвим досвідом показує, що лише амбіційні та професійні люди
досягають успіху, а сміливі мрії дають силу не зупинятись на досягнутому та
реалізовувати ввесь свій потенціал.
Відкрили захід завідувач бібліотеки № 1 ім. Е. Багрицького Ірина
Гіндіна, яка звернула увагу присутніх на актуальності спільного освітнього
проекту-лекторію, що дає змогу молодим управлінцям надихатися гарними
прикладами успішних людей, та перший заступник директора інституту
Микола Попов, який закликав молодь до гармонійного поєднання навчання
та саморозвитку.
Атмосфера зустрічі була позитивною та доброзичливою. За горнятком
кави, Ірина Вишневська з задоволенням зачитувала уривки з книг «Артист
одесского народа» та «Последний миллион паука»; поділилась своїми
враженнями від проведення інтерв’ю з відомими особистостями Одещини;
розповіла про втілення мрії – зйомку
короткометражного фільму;
презентувала новий напрямок у своїй творчості – живопис. Останнє
захоплення – це живопис на килимах, адже з ними пов’язані прекрасні
життєві спогади. Килими – ніби своєрідний код, який нагадує про своє
коріння.
Талановита майстриня закликала присутніх займатися творчістю, та
самовдосконалюватись у будь-якому віці, адже вона не збирається
зупинятися на досягнутому, буде працювати і творити й надалі.
Організатори заходу: завідувач бібліотеки № 1 ім. Е. Багрицького Ірина
Гіндіна, в.о. завідувача бібліотеки інституту Ольга Кудрявцева та заступник
начальника відділу комунікацій Тетяна Фольгіна планують проведення
зустрічей у лекторії «Відверті розмови за чашкою кави» раз на місяць, кожен
третій четвер. Адже подібні заходи – це гарна нагода для студентів та
слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України набути нових знань,
познайомитись з цікавими особистостями та почути захоплюючі історії про
творчість, життя та сміливі плани.

