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Передмова

Видання „Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за

2006 рік” висвітлює основні події, що відбулися в

інформаційній, науковій, культурно-просвітницькій та інших

сферах діяльності Наукової бібліотеки Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича.

Матеріал систематизовано у чотирьох розділах:

1. Наукова бібліотека ЧНУ: події, заходи, факти, коментарі.

2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ.

3. Господарська діяльність.

4. Відзначення працівників бібліотеки.

В межах першого та третього розділів відомості

подаються за хронологією. Матеріал другого розділу

згрупований в алфавіті прізвищ авторів.

Адресується бібліотечним працівникам, всім хто

цікавиться життям Наукової бібліотеки ЧНУ.
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І. Наукова бібліотека ЧНУ: події, заходи, факти, коментарі

С І Ч Е Н Ь

10 січня – 17 лютого. Проведено перевірку підсобних фондів
підрозділів бібліотеки: інформаційно-бібліографічного відділу,
наукової обробки літератури, комплектування, науково-
методичного відділу, дирекції та відділу інформаційних технологій.
(Голова комісії – Корольова Т.М.; заст. голови – Березовська М.І.;
члени комісії: Кисельова Т.А., Гаврилюк О.М., Шафран М.М.,
Тулик О.І.).

12 січня. Відбулися звітно-виборні профспілкові збори Наукової
бібліотеки. Звітувала голова профбюро Мельничук Н.М. за 2002-
2005 рр. На основі пропозицій та результатів голосування
працівників бібліотеки, було обрано новий склад профбюро
бібліотеки: Антонова Т.І. – голова; Дячук М.П., Ворнік Л.Д. –
заступники голови.

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку „130 років з д. н. Дж. Лондона” (12 дж.). (Нагірняк А.А.,
бібліотекар).

16 січня. В інформаційно-бібліографічному відділі експоновано
постійнодіючу інформаційну виставку „Україна-НАТО:
бібліографічне забезпечення” (12 дж.). (Кисельова Т.А.,
пров. бібліограф).

18-27 січня. Проведено перевірку підсобного фонду бібліотеки
факультету прикладної математики. (Голова комісії – Федьків Н.М.;
заст. голови – Василова Т.Д.; члени комісії: Чебан Г.І.,
Маслюченко І.В., Туканьова К.О., Тулик О.І.).
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20 січня. У читальному залі періодичних видань, проведено аналіз
використання читачами російських періодичних видань (104 назви
журн. за 2003-2005 рр.). (Мурашевич Т.Д., Грималюк Н.В.,
Угура Н.І.).

23 січня. На дошці оголошень експоновано „Бюлетень нових
надходжень” за грудень 2005 року (156 кн., 144 автореф.).
(Шафран М.М., зав. відділом культурно-просвітницької роботи).

Кожного місяця „Бюлетень…” надсилається електронною
поштою на всі факультети ЧНУ.

27 січня. В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
заняття з підвищення кваліфікації „Використання ресурсів фахової
періодики у системі професіоналізації бібліотекаря” для
працівників відділу (6 чол.). (Кисельова Т.А., пров. бібліограф).

 У читальному залі наукової літератури заслухали звіт директора
бібліотеки Шилюка О.І. про відрядження до США
(10.11.-09.12.2005.) в рамках професійно-обмінного проекту
„Відкритий доступ до інформації і технологій в американських
бібліотеках”.

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до д. н. П. Тичини (16 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).

30 січня. Експоновано книжкову виставку до 55-ї річниці з д. н.
Василя Фольварочного – українського поета, прозаїка, драматурга,
публіциста (18 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

 Відкриття інформаційного центру „Вікно в Америку” в
Чернівецькій обласній науковій універсальній бібліотеці
ім. М. Івасюка. (Акімова Н.А., Березовська М.І., Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д., Шафран М.М., Шилюк О.І.).
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Л Ю Т И Й

2 лютого. Проведено пізнавальну екскурсію по бібліотеці для учнів
Чернівецької ЗОШ № 5 (12 чол.). (Мурашевич Т.Д., зав. науково-
методичним відділом).

7 лютого. Відбулося засідання Ради дирекції Наукової бібліотеки
ЧНУ. Розглядалися питання про: нагородження працівникам НБ до
130-річчя ЧНУ; аналіз звітно-планової документації бібліотеки;
аналіз роботи по рекаталогізації читального залу наукової
літератури; відзначення 20-ї річниці створення відділу рідкісних та
цінних книг; доплату за складність та напруження у роботі
працівникам бібліотеки.

 Відбулося засідання Методичної ради Наукової бібліотеки.
Розглядалися питання про: план роботи методичної ради на 2006
рік; план роботи по підвищенню фахового рівня працівників
бібліотеки; поновлення курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти та
нещодавно прийнятих на роботу – „Школа молодого
бібліотекаря”.

10 лютого. Експоновано книжкову виставку „Письменник, прозаїк,
драматург”: До 135-ї річниці з д. н. Леся Мартовича (15 дж.).
(Порайко Л.І., бібліотекар І категорії відділу читальних залів).

15 лютого. Експоновано книжкову виставку „Геніальний зодчий”:
До 175-ї річниці з д. н. Йосифа Главки – чеського архітектора,
вченого та мецената (19 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

16 лютого. У читальному залі галузевого відділу для студентів
ЧНУ проведено вікторину „Цікавинки з минулого”: До Дня Святого
Валентина. (Череватенко З.П., пров. бібліотекар).
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17 лютого. Експоновано книжкову виставку „Прийняла назавжди
Україну в серце”: До 150-річчя з д. н. Софії Русової (38 дж.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

21 лютого. Відбулося засідання Методичної ради Наукової
бібліотеки. Розглядалося питання про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації з грифом „Для службового використання” (ДСК).

22 лютого. На дошці оголошень експоновано „Бюлетень нових
надходжень” за січень 2006 року (70 кн., 692 автореф.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

24 лютого. Проведено ознайомчу екскурсію для студентів
Чернівецького державного медичного університету (13 чол.).
(Антонова Т.І., Шафран М.М.).

 Для працівників читального залу наукової літератури проведено
навчально-практичне заняття по складанню бібліографічного
опису творів друку. (Загородна Н.М., заступник директора з
наукової роботи).

25 лютого. Експоновано книжкову виставку „Співачка досвітніх
вогнів”: До 135-ї річниці з д. н. Лесі Українки (42 дж.).
(Мельник І.М., бібліотекар І категорії відділу читальних залів).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до дня народження Лесі Українки (18дж.).
(Нагірняк А.А., бібліотекар).
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27-28 лютого. Науково-практична конференція „Управління
університетом і університетське самоврядування за умов автономії”
за підтримки Міжнародного благодійного фонду „Відродження”
м. Київ, НаУКМА. (Доповідь Шилюка О.І., директора бібліотеки:
„Створення цифрової бібліотеки, як фактор збереження рідкісних
видань”).

27 лютого – 17 березня. Проведено перевірку підсобного фонду
бібліотеки філософсько-теологічного факультету. (Голова комісії –
Борисяк Л.П.; заст. голови – Суслова І.В.; члени комісії:
Стрельчук Я.В., Славінська Н.П., Тулик О.І.).

Б Е Р Е З Е Н Ь

3 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці
для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету ЧНУ
(12 чол.). (Шафран М.М., зав. відділом).

 Експоновано книжкову виставку „Таємниця давнього германця”:
До Міжнародного жіночого дня 8 Березня (15 дж.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

6 березня. У відділі рідкісних та цінних книг експоновано
тематичну виставку з фонду відділу „Мистецтво бути жінкою:
О. Кобилянська, Т. Севернюк, Н. Шевченко, Н. Ярмольчук”: До
Міжнародного жіночого дня 8 Березня (15 дж.). (Антонова Т.І.,
Вамуш А.А.).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до дня народження Т. Шевченка (16 дж.).
(Нагірняк А.А., бібліотекар).
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 У читальному залі галузевого відділу для студентів ЧНУ
проведено вікторину „Ерудит”: До Міжнародного жіночого дня
8 Березня (50 чол.). (Череватенко З.П., пров. бібліотекар).

10 березня. У читальному залі наукової літератури експоновано
виставку нових надходжень „Ринкова економіка в Україні” (16 дж.).
(Ворнік Л.Д., зав. сектором).

14 березня. Відбулися профспілкові збори Наукової бібліотеки.
Розглядалося питання про вибори делегатів на конференцію
трудового колективу Чернівецького національного університету.
Обрали: Антонову Т.І., Ворнік Л.Д., Шилюка О.І.

16-23 березня. На 1-му поверсі в приміщенні бібліотеки
експоновано цикл виставок присвячених 20-й річниці створення
відділу рідкісних та цінних книг:

- Роза Ауслендер (Розалія Беатріс-Рут Шерцер) – німецько-
єврейська поетеса (15 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом);

- Георг Дроздовський – австрійський поет, прозаїк, драматург і
критик (14 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом);

- Вернон Кресс (Петро Зигмундович Демант) – німецький
письменник (4 дж.). (Антонова Т.І., зав. відділом);

- Літографії Оскара Ласке – австрійський художник (6 літогр.).
(Антонова Т.І., зав. відділом).

20 березня. Спільно з Науково-дослідним центром
Буковинознавства відкрито в приміщенні бібліотеки експозицію
„Відомі чернівчани, європейці, громадяни світу”, ініційовану
товариством „Буковинський фенікс”, за сприяння „Товариства
Георга Дроздовського” (м. Клягенфурт, Австрія) в рамках
партнерської співпраці між Федеральною землею Каринтія та
Чернівецькою областю.
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Експозиція представляє наочний матеріал про: О. Ласке,
К. Борковського, С. Воробкевича, Г. Дроздовського, Р. Кайндля,
В. Залозецького, Р. Влада, І. Майгера, Є. Ерліха, К. Ісопеску-
Грекула, П. Целана, Й. Ельгісера, Ф. Кіслера, Р. Ауслендера,
В. Урсуляка, Й. Грегора, Г. Реццорі, Й. Мікулича-Радецького,
К. Томащука.

21 березня. Відбулося засідання Ради дирекції Наукової бібліотеки
ЧНУ. Розглядалися питання про: план роботи „Школи молодого
бібліотекаря”; проведення списання літератури у відділі
комплектування; святкування 20-ї річниці відділу рідкісних та
цінних книг; накази ректора з основної діяльності університету.

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Всесвітнього дня поезії (20 дж.). (Нагірняк А.А.,
бібліотекар).

23 березня. Конференція трудового колективу Чернівецького
національного університету. (Мармурова зала ЧНУ – Антонова Т.І.,
Ворнік Л.Д., Шилюк О.І.).

 Проведено навчальну екскурсію по відділах бібліотеки для
студентів Чернівецького училища мистецтв, спеціальність
„бібліотекознавство” (25 чол.). (Акімова Ж.П., Антонова Т.І.,
Дячук М.П., Кисельова Т.А., Майборода О.І., Незвещук Т.В.,
Шафран М.М.).

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття з
підвищення кваліфікації „Довідково-бібліографічний апарат
Наукової бібліотеки” для студентів Чернівецького училища
мистецтв (25 чол.). (Кисельова Т.А., пров. бібліограф).
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24 березня. Експоновано книжкову виставку „Вони хотіли, щоб
Україна була українською…”, яка висвітлює діяльність ОУН, УПА
в роки Великої вітчизняної війни (42 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

28 березня. В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
заняття „Галузева науково-допоміжна бібліографія” для студентів
географічного факультету ЧНУ (10 чол.). (Кисельова Т.А.,
пров. бібліограф).

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
бібліографічний огляд УРЖ „Джерело” для студентів 4-5 курсів
географічного факультету ЧНУ (12 чол.). (Кисельова Т.А.,
пров. бібліограф).

29 березня. Для працівників інформаційно-бібліографічного відділі
проведено заняття з підвищення кваліфікації: „Професійні видання
у галузі бібліографії в системі професійності бібліотекарів-
бібліографів”; „Бібліографічний огляд: поняття і методика”.
(Кисельова Т.А., пров. бібліограф).

31 березня. Санітарний день. Відбулися виробничі заняття для
колективу бібліотеки:

- Огляд нової бібліотечної літератури (12 дж.). (Мельничук Н.І.,
бібліограф І категорії).

- Структура, основні функції та завдання відділу інформаційних
технологій Наукової бібліотеки ЧНУ. (Акімова Н.А.,
зав. відділом).

Березень. Підготовлено бібліографічний покажчик „Берегиня
української національної школи”: До 150-річчя з д. н. Софії
Русової. (Загородна Н.М., заст. директора з наукової роботи).
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Березень-квітень. Курси „Комп’ютерної грамотності” для
працівників Наукової бібліотеки: Бабюк О.І., Вамуш А.А,
Галімова Т.Ф., Горюнова Н.І., Грималюк Н.В., Дячук М.П.,
Козмінка О.О., Мельничук Н.І. (Проводила Демид Людмила
Іванівна, фахівець 1 кат. головного інформаційно-
телекомунікаційного центру ЧНУ).

К В І Т Е Н Ь

5 квітня. Експоновано книжкову виставку „Лелек в Україні
меншає…”: Лелеки, як вид занесений в Червону книгу України:
екологія, проблеми, сьогодення (25 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

10 квітня. Експоновано книжкову виставку „Народний академік”:
До 85-ї річниці з д. н. Олекси Романця – буковинського
письменника (13 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

12-19 квітня. Експоновано цикл календарних виставок: „…За
тиждень Великдень”: Вербна неділя. Страсний тиждень (10 дж.);
„Велична Паска”: Свято Великодня, звичаї, писанки, методика
(32 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

15 квітня. У відділі рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку „Містичний трудівник із Буковини”: Опанас
Шевчукевич (1902–1972). Представлено книги з бібліотеки
О. Шевчукевича, з фонду відділу рідкісних та цінних книг (17 дж.).
(Антонова Т.І.,  Гаврилюк Л.Г.).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Дня довкілля (20 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).
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22 квітня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку „390 р. від дня смерті В. Шекспіра” (23 дж.).
(Нагірняк А.А., бібліотекар).

26 квітня. Проведено бібліографічний огляд літератури
„Архітектор, вчений, меценат” для учасників Міжнародної
конференції „Йозеф Главка (1831–1908) відомий архітектор та
меценат”, присвяченої 175-й річниці з д. н. вченого (19 дж.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

 В Червоній залі ЧНУ експоновано книжкову виставку
„Геніальний зодчий”: Йозеф Главка – чеський архітектор,
меценат (19 дж.). (Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Дня Чорнобильської трагедії (14 дж.).
(Нагірняк А.А., бібліотекар).

27 квітня. Експоновано книжкову виставку „Преса – партнер
правди!”: До Всесвітнього дня свободи преси (16 дж.). (Угура Н.І.,
зав. сектором відділу читальних залів).

28 квітня. Експоновано книжкову виставку „Образки життя і
природи”: До 140-ї річниці з д. н. Івана Синюка – буковинського
письменника і педагога (12 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

Т Р А В Е Н Ь

3 травня. Експоновано книжкову виставку „Провісник
відродження”: До 170-ї річниці з д. н. Сидора Воробкевича –
буковинського письменника та громадського діяча (32 дж.).
(Пелепко Н.В., зав. сектором відділу абонементів).
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3 травня – 16 червня. Проведено перевірку підсобних фондів
кафедральних бібліотек біологічного факультету. (Голова комісії –
Дячук М.П.; заст. голови – Корольова Т.М.; члени комісії:
Брездень Н.Ф., Рачицький Ф.М., Королюк В.І., Ткебучова І.Б.,
Гудзь Т.В., Штефаніца З.І., Тулик О.І.).

5 травня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня Перемоги (18 дж.). (Нагірняк А.А.,
бібліотекар).

10 травня. В Червоній залі ЧНУ відбувся семінар „Електронні
ресурси для науковців та освітян”. (Шилюк О.І., директор
бібліотеки).

 Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для директора
інформаційно-комп’ютерного центру Національного
університету Києво-Могилянської Академії О. Васильєвої та
директора НБ НаУКМА Т. Ярошенко.

 Проведено ознайомчу екскурсію у відділі рідкісних та цінних
книг для учасників семінару „Електронні ресурси для науковців
та освітян” (4 чол.). (Антонова Т.І., зав. відділом).

12 травня. Експоновано книжкову виставку „Майстер новел”: До
135-ї річниці з д. н. Василя Стефаника – укр. письменника (32 дж.).
(Хабаба Г.М., зав. сектором відділу абонементів).

15 травня. Підготовлено бібліографічний покажчик „Іван Синюк –
буковинський письменник і педагог”: До 140-річчя з д. н.
(Загородна Н.М., заст. директора з наукової роботи).
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22 травня. У відділі комплектування проведено заняття „Школи
молодого бібліотекаря”: положення, основні завдання та функції
відділу (І-ша гр.: Бабюк О.І., Данчук С.І., Клевчук Н.П.,
Козмінка О.О., Мартиненко І.О., Мурашевич Т.Д., Суслова І.В.).
(Акімова Ж.П., зав. відділом).

22-25 травня. В Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
відбулися: засідання Науково-методичної бібліотечної комісії
Міністерства освіти і науки України та щорічна Міжнародна
науково-практична конференція „Концепція розвитку бібліотек
вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві”.
(Шилюк О.І., директор бібліотеки).

23-24 травня. У відділі наукової обробки літератури проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: положення, основні
завдання та функції відділу, систематизація видань, особливості
опису рідкісних видань, електронна бібліотечна програма „ІРБІС”
(І-ша гр., 7 чол.). (Бунчук О.С., Майборода О.І., Чебан Г.І.,
Югансон Н.Е.).

24 травня. Експоновано книжкову виставку „Слово, що розбило
камінь”: До 150-ї річниці з д. н. І.Я. Франка (1856–1916) – укр.
письм., поета та гром. діяча (20 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

25 травня. На філологічному факультеті ЧНУ, на літературному
вечорі-зустрічі присвяченому 85-й річниці з д. н. професора
І.А. Співака експоновано книжкову виставку: „Душі призначено
трудитись”: особиста колекція І.А. Співака в фондах відділу
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ (32 дж.). (Антонова Т.І.,
зав. відділом).
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 У відділі рідкісних та цінних книг проведено екскурсію для
студентів, молодих науковців-істориків з Інституту політології
м. Бордо, Франція (4 чол.). (Антонова Т.І., зав. відділом).

26 травня. Санітарний день. Виробниче заняття для працівників
бібліотеки:

 У читальному залі навчальної літератури проведено
бібліографічний огляд фахової літератури „На допомогу
бібліотечному працівнику” (12 дж.). (Мурашевич Т.Д.,
зав. відділом).

 Інформаційне повідомлення про відділ комплектування НБ ЧНУ:
основні функції, організація, завдання та етапи роботи відділу.
(Акімова Ж.П., зав. відділом).

29 травня. У відділі зберігання вітчизняних видань проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні положення,
головні функції, система та специфіка роботи відділу; практичні
завдання (І-ша гр., 7 чол.). (Незвещук Т.В., зав. відділом).

31 травня. У секторі каталогів відділу наукової обробки літератури
проведено заняття „Школи молодого бібліотекаря” (І-ша гр.,
7 чол.). (Мельничук Н.М., зав. сектором відділу наукової обробки
літератури).

 На дошці оголошень експоновано „Бюлетень нових надходжень”
за квітень-травень 2006 року (674 кн., 660 автореф.).
(Шафран М.М., зав. відділом).
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Ч Е Р В Е Н Ь

1 червня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня захисту дітей (8 дж.). (Нагірняк А.А.,
бібліотекар).

5 червня. У відділі рідкісних та цінних книг експоновано книжкову
виставку „Душі призначено трудитись”: До 85-ї річниці з д. н.
професора І.А. Співака (32 дж.), представлена особиста колекція
вченого. (Антонова Т.І., зав. відділом).

8 червня. Проведено екскурсію та надано методичну допомогу по
організації роботи бібліотеки для начальника ТЗОВ ВКТ „Арго”
Боштан О.В. (Мурашевич Т.Д., зав. відділом).

8-20 червня. ХІІІ Міжнародна Конференція „Крим 2006”
„Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки,
культури, освіти і бізнесу” в м. Судак. (Шилюк О.І., директор
бібліотеки).

13 червня. У відділі рідкісних та цінних книг проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: специфіка, функції та завдання в
роботі відділу (І-ша гр., 7 чол.). (Антонова Т.І., зав. відділом).

14 червня. В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання, функції;
види картотек, бібліотечна програма „ІРБІС” в роботі відділу
(І-ша гр., 7 чол.). (Бусигіна Н.Д., зав. відділом).

15 червня. Відбулося засідання Методичної ради Наукової
бібліотеки. Розглядалися питання про: підсумки перевірок
підсобних фондів бібліотеки за І півріччя 2006 р.; підготовку до
проведення перевірки підсобного фонду читального залу
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періодичних видань; інструкцію про облік, обробку,
каталогізування та збереження локальних електронних видань в
НБ ЧНУ; анкетування читачів НБ ЧНУ; організацію роботи
обмінно-резервного фонду бібліотеки; накази ректора з основної
діяльності університету.

19 червня. У відділі зберігання зарубіжних видань проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні процеси,
специфіка роботи з іноземними виданнями (І-ша гр., 7 чол.).
(Дячук М.П., зав. відділом).

21 червня. У галузевому відділі (абонемент № 1, читальний зал)
проведено заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні
завдання та функції відділу (І-ша гр., 7 чол.). (Галімова Т.Ф.,
Череватенко З.П.).

 Вивчення стану роботи та надання методичної допомоги
галузевому відділу. (Члени комісії: Антонова Т.І.,
Грималюк Н.В., Загородна Н.М., Майборода О.І.,
Мурашевич Т.Д.).

22 червня. У відділі абонементів проведено заняття „Школи
молодого бібліотекаря”: основні завдання та специфіка роботи
відділу, класифікація фондів, запис студентів (І-ша гр., 7 чол.).
(Сарафінчан Л.І., зав. відділом).

23 червня. У відділі інформаційних технологій проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання відділу,
специфіка роботи електронної бібліотечної програми „ІРБІС”
(І-ша гр., 7 чол.). (Акімова Н.А., зав. відділом).
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26 червня. У науково-методичному відділі проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання, специфіка
роботи відділу, створення Чернівецького обласного методичного
центру бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації (І-ша гр., 7 чол.). (Мурашевич Т.Д., зав. відділом).

29 червня – 7 липня. Проведено перевірку підсобного фонду
бібліотеки головного інформаційно-телекомунікаційного центру.
(Голова комісії – Мурашевич Т.Д.; заст. голови – Акімова Ж.П.;
члени комісії: Мурзак Л.І., Порайко Л.І., Стефанюк Г.Р.,
Тулик О.П.).

Л И П Е Н Ь

5 липня. У відділі культурно-просвітницької роботи проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання відділу,
підготовка бібліографічного огляду, книжкової виставки,
тематичного перегляду л-ри (І-ша гр., 7 чол.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

17 липня. Експоновано книжкову виставку „Людина з Місяця”: До
140-ї річниці з д. н. М.М. Миклухо-Маклая – відомого рос.
мореплавця, дослідника (39 дж.). (Бусигіна Н.Д., зав. інформаційно-
бібліографічним відділом).

С Е Р П Е Н Ь

15 серпня. Експоновано постійнодіючу книжкову виставку „Освіта
України і Болонський процес” (20 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).
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26 серпня. Експоновано цикл виставок присвячених 150-й річниці з
д. н. І.Я. Франка: „Велетень думки та праці” (37 дж.),
(Горюнова Н.І., бібліограф ІІ категорії); „…як много важить [його]
слово” (15 дж.), (Шафран М.М., зав. відділом).

28 серпня. Експоновано книжкову виставку „Сіяч наукової ниви”:
До 100-річчя з д. н. І.К. Білодіда – українського мовознавця (24
дж.). (Мельничук Н.І., бібліограф І категорії інформаційно-
бібліографічного відділу).

В Е Р Е С Е Н Ь

1 вересня. Експоновано книжкову виставку „1-ше вересня – День
знань” (15 дж.). (Бойко І.С., зав. сектором відділу читальних залів;
Козмінка О.О., бібліотекар І категорії відділу читальних залів).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Дня знань (21 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).

 Відкриття їдальні швидкого харчування.

5 вересня. Відбулося засідання Ради дирекції Наукової бібліотеки
ЧНУ. Розглядалися питання про: підготовку до святкування
Всеукраїнського дня бібліотек, 20-річного ювілею відділу рідкісних
та цінних книг та 155-річного ювілею бібліотеки (у 2007 р.);
комплектування фондів; кадрові зміни; підготовку до перевірки
підсобного фонду читального залу періодичних видань; відкриття
інформаційного стенду „Україна-НАТО”; трудову дисципліну;
масову роботу.

 Відбулося засідання Методичної ради Наукової бібліотеки.
Розглядалися питання про: наявність та оформлення документів
в НБ ЧНУ; аналіз звіту про роботу бібліотеки за 1-ше півріччя
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2006 р.; проведення перевірки підсобного фонду бібліотеки
факультету історії, політології та міжнародних відносин;
результати перевірки роботи галузевого відділу.

5 вересня – 13 жовтня. Проведено перевірку підсобного фонду
бібліотеки факультету історії, політології та міжнародних відносин.
(Голова комісії – Мурашевич Т.Д.; заст. голови – Мартиненко І.О.;
члени комісії: Брездень Н.Ф., Єрохін К.П., Мурзак Л.І.,
Суслова І.В., Шитікова Л.І., Тулик О.П.).

15 вересня. В Науковій бібліотеці Львівського національного
університету (зональний методичний центр) відбулися: засідання
методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів
Західного регіону України; презентація нових видань НБ ЛНУ до
150-ліття з д. н. Івана Франка та 2-томника творів Івана Багряного
вид-ва „Юніверс”; 13 Форум видавців України. (Мурашевич Т.Д.,
Шафран М.М.).

19 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу педагогічного факультету ЧНУ (30 чол.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

20 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу географічного та біологічного факультетів
ЧНУ (28 чол.). (Шафран М.М., зав. відділом).

 У відділі комплектування проведено заняття „Школи молодого
бібліотекаря”: положення, основні завдання, функції відділу,
списання літератури (ІІ-га гр.: Вамуш А.А., Гаврилюк Л.Г,
Гнатковська Т.П., Грималовська А.А., Коваль Л.І, Косован С.П.,
Місікевич О.В., Олару О.В.). (Акімова Ж.П., зав. відділом).
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21 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу біологічного факультету та факультету історії,
політології та міжнародних відносин ЧНУ (72 чол.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

22 вересня. В залі М. Грушевського (факультет історії, політології
та міжнародних відносин ЧНУ) в рамках Міжнародної науково-
практичної конференції „Іван Франко і Буковина” експоновано
книжкові виставки: „Іван Франко і Буковина” (40 дж.),
(Горюнова Н.І., Шафран М.М.); „Твори Івана Франка у колекції
відомого мовознавця, філолога та культурного діяча В. Сімовича”
(24 дж.), (Антонова Т.І., зав. відділом).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів 1-го
курсу хімічного факультету ЧНУ (15 чол.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

26 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу педагогічного факультету ЧНУ (35 чол.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

28 вересня. У відділі інформаційних технологій проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання відділу,
специфіка роботи електронної бібліотечної програми „ІРБІС”
(ІІ-га гр., 8 чол.). (Акімова Н.А., зав. відділом).

 Експоновано книжкову виставку „Майстер сміху”: До 50-ї
річниці з дня смерті Остапа Вишні (М.П. Губенко) (30 дж.).
(Борисяк Л.П., зав. сектором відділу абонементів).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Дня туризму (17 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).
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29 вересня. Санітарний день. Заходи до святкування
Всеукраїнського дня бібліотек та 20-річчя відділу рідкісних та
цінних книг:

 Святковий захід до Всеукраїнського дня бібліотек.
(Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.).

 Експоновано книжкову виставку „На допомогу бібліотечному
працівнику” (26 дж.). (Шафран М.М., зав. відділом).

 Урочисте відкриття читального залу відділу рідкісних та цінних
книг НБ, приурочене 20-літньому ювілею відділу: екскурсія,
історія відділу, ознайомлення з фондами ВРЦК. (Антонова Т.І.,
зав. відділом).

 Презентація колекцій „Буковінензія”, бібліотека першого ректора
університету К. Томащука та бібліотеки Габсбургів (23 чол.).
(Антонова Т.І., зав. відділом).

 У відділі рідкісних та цінних книг експоновано книжкову
виставку „Факсимільні та раритетні видання у фондах ВРЦК”
(25 дж.), присвячену святкуванню ювілею відділу. (Антонова Т.І,
зав. відділом).

 У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг представлено
експозицію старовинних фотографій міста Чернівці та його
мешканців „Ansichten von Czernowitz” (11 дж., 100 фотогр.).
(Антонова Т.І., зав. відділом).
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 У відділі рідкісних та цінних книг експоновано цикл виставок
„Національне надбання України – фонд ВРЦК: Буковинензія,
бібліотека першого ректора університету К. Томащука, колекція
Габсбургів” (104 дж., 33 фотогр.). (Антонова Т.І, Вамуш А.А.,
Січкар-Цимбалюк О.Б., Твердохліб І.В.).

30 вересня – 8 жовтня. ІІІ Міжнародно-практична конференція
INFORMATIO-2006 „Інформаційні ресурси: створення,
використання, доступ” м. Алушта АРКрим. (Виступ директора
бібліотеки Шилюка О.І.: „Бібліотеки цифрового періоду – 1”).

Ж О В Т Е Н Ь

2 жовтня. В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання, функції
відділу; види картотек, бібліотечна програма „ІРБІС” у роботі
відділу (ІІ-га гр., 8 чол.). (Бусигіна Н.Д., зав. відділом).

 Експоновано книжкову виставку „Моє місто”: До 598-ї річниці
заснування міста Чернівці (15 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

4 жовтня. У відділі читальних залів проведено заняття „Школи
молодого бібліотекаря”: підрозділи, специфіка обслуговування,
основні функції відділу (ІІ-га гр., 8 чол.). (Грималюк Н.В.,
зав. відділом).

 У читальному залі періодичних видань експоновано книжкову
виставку „Мандруючи вулицями”: До Дня міста (12 дж.).
(Угура Н.І., зав. сектором).

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до Дня міста (16 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).
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6 жовтня. У відділі рідкісних та цінних книг проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: специфіка, функції та завдання
відділу (ІІ-га гр., 8 чол.). (Антонова Т.І., зав. відділом).

10 жовтня. У відділі абонементів проведено заняття „Школи
молодого бібліотекаря”: основні завдання та специфіка роботи
відділу, класифікація фондів, запис студентів (ІІ-га гр., 8 чол.).
(Сарафінчан Л.І., зав. відділом).

11 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу філологічного та географічного факультетів
ЧНУ (33 чол.). (Олару О.В., Шафран М.М.).

12 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (15 чол.).
(Олару О.В., Шафран М.М.).

 Експоновано книжкову виставку „Спраглий за світлом та
красою”: До 50-ї річниці з д. н. М. Лазарука – буковинського
письменника, громадського діяча (10 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

13 жовтня. Експоновано книжкову виставку „Микола Зеров – поет
та перекладач” (23 дж.). (Борисяк Л.П., зав. сектором).

14 жовтня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку „14 жовтня – День українського козацтва”
(19 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).

16 жовтня. У секторі обмінно-резервного фонду відділу
комплектування проведено заняття „Школи молодого
бібліотекаря”: специфіка, основні процеси сектору (І-ІІ гр., 15 чол.).
(Брездень Н.Ф., зав. сектором).
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17 жовтня. В „Австрійській бібліотеці” (Науково-дослідний центр
Буковинознавства) проведено заняття „Школи молодого
бібліотекаря” (І-ІІ гр., 15 чол.). (Панчук Н.О., бібліотекар І категорії
відділу читальних залів НБ ЧНУ).

18 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ (25 чол.).
(Олару О.В., Шафран М.М.).

19 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (18 чол.).
(Олару О.В., Шафран М.М.).

19-21 жовтня. Міжнародна наукова конференція „Актуальні
проблеми синтаксису” (філологічний факультет ЧНУ). Доповідь:
О.О. Потебня у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ. – Т. Мурашевич,
М. Шафран.

20 жовтня. Експоновано книжкову виставку „Нашим Чернівцям –
598 років”: сторінками буковинських календарів з колекції
„Буковинензія” – 1840-2002 рр. (44 дж.). (Антонова Т.І.,
Вамуш А.А.).

23 жовтня. У науково-методичному відділі проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: основні завдання, специфіка
роботи відділу, створення Чернівецького обласного методичного
центру бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації (ІІ-га гр., 8 чол.). (Мурашевич Т.Д., зав. відділом).

24 жовтня. Відбулося засідання Ради дирекції Наукової бібліотеки
ЧНУ. Розглядалися питання про: накази ректора з основної
діяльності університету; роботу контрольно-ревізійного управління
в університеті; відрядження директора бібліотеки Шилюка О.І. на
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III Міжнародну науково-практичну конференцію INFORMATIO-
2006 „Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”
(м. Алушта).

 Відбулося засідання Методичної ради Наукової бібліотеки.
Розглядалися питання про: звіт Мурашевич Т.Д. та
Шафран М.М. про відрядження до м. Львова в Наукову
бібліотеку Львівського національного університету на засідання
методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів
Західного регіону України; результати перевірки підсобного
фонду бібліотеки факультету історії, політології та міжнародних
відносин; наукову роботу бібліотеки.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів 1-го
курсу інженерно-технічного факультету та факультету іноземних
мов ЧНУ (27 чол.). (Олару О.В., Шафран М.М.).

25 жовтня. У науково-методичному відділі проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: перевірка підсобних фондів
бібліотеки, особливості проведення, складання актів, борги, заміна
(І-ІІ гр., 15 чол.). (Мурашевич Т.Д., зав. відділом).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів 1-го
курсу біологічного факультету ЧНУ (10 чол.). (Олару О.В.,
Шафран М.М.).

26 жовтня. В Червоній залі ЧНУ експоновано книжкову виставку
„Творчий доробок Омеляна Поповича – з фондів відділу рідкісних
та цінних книг НБ ЧНУ” (41 дж.) в рамках Всеукраїнської науково-
практичної конференції „Особистість Омеляна Поповича в
контексті розвитку освіти та культурно-громадського життя
Буковини кінця ХІХ ст. – до сучасності”. (Антонова Т.І.,
зав. відділом).
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів 1-го
курсу географічного факультету ЧНУ (16 чол.). (Олару О.В.,
Шафран М.М.).

27 жовтня. Санітарний день.

 Профспілкові збори Наукової бібліотеки ЧНУ:
1. Обрали делегатів (Антонову Т.І., Кожукаря Г.В.,

Шилюка О.І.) на ХХVІ звітно-виборну профспілкову
конференцію трудового колективу Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича.

2. Делегували Антонову Т.І. від НБ ЧНУ у члени профкому
університету.

3. Висунули кандидатуру на голову профкому ЧНУ –
Боднарука М.І.

4. Слухали звіт заступника директора з господарської роботи
Кожукаря Г.В. про виконання заходів згідно колективного
договору ЧНУ на 2006 рік.

5. Слухали звіт голови профбюро НБ ЧНУ Антонової Т.І. про
виконану роботу за І-ІІІ квартали 2006 року.

 Надано методичну допомогу працівникам читального залу
навчальної літератури у редагуванні систематичного каталогу
підрозділу. (Югансон Н.Е., зав. сектором відділу наукової
обробки літератури).
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Л И С Т О П А Д

1 листопада. Офіційне відкриття інформаційного стенду „Україна-
НАТО”: стан та перспективи, безпека та партнерство в
університетах України (близько 100 дж.).

 В читальному залі навчальної літератури відбулося засідання
Круглого столу, з нагоди відкриття Інформаційного стенду
„Україна-НАТО”, в рамках проекту „Встановлення
інформаційних стендів НАТО в університетах України:
створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в
Україні”, за підтримки: ВГО „Демократична дія”, Громадської
ліги Україна-НАТО, Посольства Словацької Республіки в Україні
та Центру інформації та документації НАТО в Україні.

На сесії „Стан та перспективи співробітництва Україна-
НАТО” виступили: проректор ЧНУ Тамара Марусик; Аттіла Сеп,
Посольство Словацької Республіки в Україні; Володимир
Фурашев, Національний Центр з питань євроатлантичної
інтеграції України; Тарас Боїцький, Міністерство закордонних
справ України.

На засіданні гостро обговорювались питання: процес
трансформації НАТО та можливості для України,
співробітництво з питань безпеки за участі неурядових
організацій, ЗМІ, бібліотек, науковців, місцевої влади.

 У відділі рідкісних та цінних книг проведено ознайомчу
екскурсію для учасників круглого столу, з нагоди відкриття
інформаційного стенду „Україна-НАТО”. (Антонова Т.І.,
зав. відділом).

 У відділі зберігання вітчизняних видань проведено заняття
„Школи молодого бібліотекаря”: основні процеси роботи,
особливості, специфіка відділу (ІІ-га гр., 8 чол.). (Незвещук Т.В.,
зав. відділом).
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3 листопада. У відділі зберігання зарубіжних видань проведено
заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні процеси роботи,
особливості, специфіка відділу (ІІ-га гр., 8 чол.). (Дячук М.П.,
зав. відділом).

 Проведено ознайомчу екскурсію для слухачів Буковинської малої
академії наук (18 чол.). (Олару О.В., Шафран М.М.).

9 листопада. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня української писемності (23 дж.).
(Нагірняк А.А., бібліотекар).

13 листопада. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу факультету комп’ютерних наук ЧНУ (16 чол.).
(Акімова Н.А., Олару О.В., Шафран М.М.).

14 листопада. У відділі рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку „Творчий доробок Омеляна Поповича”: До 150-
ї річниці з д. н. Омеляна Поповича (1856-1930) – освіт., гром. діяча,
1-го Президента укр. частини Буковини (41 дж.). (Антонова Т.І,
Вамуш А.А., Січкар-Цимбалюк О.Б., Твердохліб І.В.).

17 листопада. Творча зустріч з письменником-перекладачем
Іваном Трушем (читальний зал навчальної літератури НБ ЧНУ).

На святі виступили: К. Міщенко, К. Смаль, М. Лазарук,
О. Лупул, О. Черватюк, І. Фостій, Ю. Гусар, Г. Обдуленко.

- проведено бібліографічний огляд „Творчість, що не знає
кордонів” – вітчизняні та зарубіжні видання перекладів
І. Труша. (Мурашевич Т.Д., зав. відділом);

- експоновано книжкову виставку „Творчість, що не знає
кордонів” – життєвий та творчий шлях І. Труша (31 дж.).
(Шафран М.М., зав. відділом).



31

 Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для учнів 8-11 кл.
Ширівецької ЗОШ (17 чол.). (Антонова Т.І., Дячук М.П.,
Шафран М.М.).

22 листопада. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій (20 дж.). (Нагірняк А.А., бібліотекар).

23 листопада. У відділі культурно-просвітницької роботи
проведено заняття „Школи молодого бібліотекаря”: основні
процеси, функції відділу, план організації книжкової виставки
(ІІ-га гр., 8 чол.). (Шафран М.М., зав. відділом).

 Експоновано книжкову виставку „Смертю смерть подолали”: До
Дня пам’яті жертв голодоморів (24 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів 1-го
курсу педагогічного факультету ЧНУ (16 чол.). (Олару О.В.,
Шафран М.М.).

24 листопада. Участь в творчій зустрічі, присвяченій 85-літньому
ювілею письменника-перекладача Івана Труша м. Кіцмань, районна
бібліотека. (Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.).

27 листопада – 1 грудня. Проведено перевірку підсобного фонду
бібліотеки кафедри військової підготовки. (Голова комісії –
Мурашевич Т.Д.; заст. голови – Колісник Г.І.; члени комісії:
Мурзак Л.І., Дорош І.М., Тулик О.І.).

28 листопада. Святкове відзначення 50-річчя відділу наукової
обробки літератури, як самостійного підрозділу НБ ЧНУ
(читальний зал навчальної літератури).
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Виступили:
- Бунчук О.С., гол. бібліотекар – „Відділ наукової обробки

літератури НБ ЧНУ: історія та сьогодення”.
- Бусигіна Н.Д., зав. інформаційно-бібліографічним відділом –

про переїзд фонду бібліотеки в нове приміщення у 1956 р.
Експоновано фотовиставку (23 фотогр.), що відображає робочі

процеси відділу в минулому, фотографії колишніх працівників.
(Майборода О.І., зав. відділом).

29 листопада. Експоновано книжкову виставку „Поборник єднання
культур”: До 195-ї річниці з д. н. Александра Хиждеу –
буковинського письменника. (Коваль Л.І., зав. сектором відділу
абонементів).

30 листопада. Проведено виробниче тестування для працівників
читального залу навчальної літератури на знання підсобного фонду,
шифрів УДК, ББК: Козмінка О.О., Місікевич О.В., Мельник Г.П.
(Грималюк Н.В., зав. відділом читальних залів).

 Експоновано книжкову виставку „Його голос зачаровує”:
До 55-річчя з д. н. Назарія Яремчука (1951–1995) – естрадний
співак, народний артист України (20 дж.). (Шафран М.М.,
зав. відділом).

Г Р У Д Е Н Ь

7 грудня. Проведено бібліографічний огляд „Наукова бібліотека
ЧНУ” для студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ
(3 чол.). (Шафран М.М., зав. відділом).
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11 грудня. Надано методичну допомогу працівникам
інформаційно-бібліографічного відділу у підготовці до конференції
„Концепція розвитку краєзнавчих інформаційних ресурсів:
надбання, інтеграція, потенціал”. (Мурашевич Т.Д., зав. відділом).

 Проведено бібліографічний огляд „Наукова бібліотека ЧНУ” для
студентів 1-го курсу хімічного факультету ЧНУ (5 чол.).
(Шафран М.М., зав. відділом).

12 грудня. Відбулося спільне засідання Ради дирекції та
Методичної ради Наукової бібліотеки. Розглядалися питання про:
заявку до тематичного плану видавництва „Рута” на 2007 р.; проект
пропозицій до колективного договору ЧНУ на 2007 р.; планово-
звітну документацію бібліотеки; участь бібліотеки ЧНУ у
Міжвідомчій науково-практичній конференції „Концепція розвитку
краєзнавчих інформаційних ресурсів: надбання, інтеграція,
потенціал”; святкування 155-річного ювілею НБ ЧНУ у 2007 р.

21 грудня. В Червоній залі ЧНУ відбулася ХХVІ звітно-виборна
профспілкова конференція трудового колективу Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича. (Антонова Т.І.,
Шилюк О.І.).

26 грудня. В Чернівецькій обласній науковій універсальній
бібліотеці ім. М. Івасюка відбулася конференція „Концепція
розвитку краєзнавчих інформаційних ресурсів: надбання,
інтеграція, потенціал”. (Присутні: Антонова Т.І., Бабюк О.І.,
Гаврилюк О.М., Гоменюк Н.М., Грималовська А.А.,
Загородна Н.М., Мартиненко І.О., Мурашевич Т.Д., Олару О.В.,
Пісаренко Л.М., Твердохліб І.В.).

З доповідями виступили:
- Антонова Т.І., зав. відділом – „Колекція „Буковінензія”, як

складова національного надбання України”.
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- Антонова Т.І., зав. відділом – „Буковинський православний
календар – джерело пізнання історії краю”.

- Гаврилюк О.М., провідний бібліотекар – „Специфіка
використання інформаційних технологій у роботі з
краєзнавчим каталогом”.

- Грималовська А.А., бібліотекар І категорії – „Каталог праць
наукових установ та організацій у Науковій бібліотеці ЧНУ”.

- Олару О.В., зав. сектором – „Краєзнавча картотека Наукової
бібліотеки ЧНУ – історія створення, допоміжні картотеки та
матеріали”.

29 грудня. Санітарний день:

 Святкування колективом бібліотеки Нового 2007 року
(сценарій).

- святковий стіл та музичне оформлення залу.
 Експоновано новорічну стінгазету-привітання. (Антонова Т.І.,

зав. відділом).
 Експоновано книжкові виставки: „З Новим роком!” (14 дж.);

„Різдво Христове” (12 дж.); „Нас вітають бібліотеки України”.
(Шафран М.М., зав. відділом).
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НА ПРОТЯЗІ РОКУ

 Бібліотека вела листування з німецьким бібліографом,
дослідником Буковини Еріком Беком та виконувала 4 письмові
довідки краєзнавчої тематики.

 В рамках міжрегіонального проекту „Центральний український
корпоративний каталог” продовжується обмін аналітичними
описами періодичних видань між 9-ма бібліотеками України.
Описано 8 журналів, отримано аналітичні описи на 72 назви
періодичних видань.

 Згідно угоди про спільний проект „Краєзнавча картотека” між
Науковою бібліотекою Чернівецького національного
університету та Чернівецькою обласною науковою
універсальною бібліотекою проводився обмін аналітичними
описами періодичних видань краєзнавчого характеру,
матеріалів конференцій та наукових вісників ЧНУ. Описано
6 назв періодичних видань та 49 випусків Наукового вісника
ЧНУ, отримано 8 назв.

 Бібліотека є членом українського консорціуму „Інформатіо” –
доступ до баз даних компанії EBSCO (повнотекстові бази
даних наукових періодичних видань світу). Статистика
використання баз даних EBSCO: відвідувань сайту – 274;
здійснено пошуків – 1 302; отримано всього 1 602 документи,
з них – 1 156 повнотекстові документі, 446 реферати;
використовувались 176 назв видань.

 Продовжувалася робота по науковому об’єкту, що становить
національне надбання – „Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань” та фонд „Буковінензія” Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.
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ІІ. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ
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творів І. Синюка у фондах НБ ЧНУ] // Буковина. – 2006. –
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8. Мурашевич Т. Прийняла назавжди Україну серцем: [Видання
С.Ф. Русової у фондах бібліотеки ЧНУ] // Унів. вісн. – 2006. –
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Івана Труша] // Буковина. – 2006. – 13 груд. – С. 3.
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ІІІ. Господарська діяльність

1. Проведено ремонт приміщення науково-методичного та
культурно-просвітницького відділів (січень-березень).

2. Проведено частковий ремонт приміщення відділу зберігання
зарубіжних видань на 1-му поверсі (лютий).

3. Проведено ремонт приміщення абонементу № 5 (березень).
4. Проведено ремонт приміщення читального залу відділу

рідкісних та цінних книг та приміщення, в якому розміщенні дві
іменні колекції: монарша бібліотека Габсбургів та бібліотека
І-го ректора Чернівецького університету К. Томащука
(квітень-травень).

5. Проведено капітальний ремонт водозливної системи (квітень-
травень).

6. Придбано і встановлено металічні стелажі для читального залу
відділу рідкісних та цінних книг (травень).

7. Встановлена пожежна сигналізація в приміщеннях бібліотеки
(липень).

8. Відремонтовано систему парового опалення бібліотеки,
частково замінено радіаторні батареї та труби (липень-серпень).

9. Проведено ремонт підлоги в приміщенні гардеробу (вересень).
10. Відремонтовано водопровідну та теплопровідну траси до

бібліотеки (жовтень).
11. Проведено профілактичний ремонт даху приміщення бібліотеки

(жовтень-листопад).
12. Встановлено кондиціонери у відділах бібліотеки: палітурній

майстерні, ВРЦК, відділі інформаційних технологій (протягом
року).

13. Розпочато ремонт приміщення абонементу № 2 (грудень).

Відповідальний: заст. директора з господарської діяльності Кожукар Г.В.
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ІV. Відзначення працівників бібліотеки

ДО ДНЯ МАТЕРІ:

премії:

1. Борисяк Л.П.
2. Грималовська А.А.
3. Мельник І.М.
4. Пісаренко Л.М.
5. Фагурел Т.В.

подяки:

1. Акімова Ж.П.
2. Березовська М.І.
3. Бунчук О.С.
4. Бусигіна Н.Д.
5. Василова Т.Д.
6. Гоменюк Н.М.

7. Загородна Н.М.
8. Іванчина В.В.
9. Козмінка О.О.
10. Колісник Г.І.
11. Мельничук Н.М.
12. Сарафінчан Л.І.

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК:

премії:

1. Акімова Ж.П.
2. Антонова Т.І.
3. Василова Т.Д.
4. Грималюк Н.В.
5. Дячук М.П.
6. Корольова Т.М.

7. Максимова С.О.
8. Мурашевич Т.Д.
9. Порайко Л.І.
10. Сарафінчан Л.І.
11. Чебан Г.І.
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подяки:

1. Борисяк Л.П.
2. Брездень Н.Ф.
3. Бунчук О.С.
4. Бусигіна Н.Д.
5. Вамуш А.А.
6. Ворнік Л.Д.
7. Гаврилюк Л.Г.
8. Галімова Т.Ф.
9. Гнатковська Т.П.

10. Киселиця В.І.
11. Коваль Л.І.
12. Козмінка О.О.
13. Майборода О.І.
14. Мурзак Л.І.
15. Незвещук Т.В.
16. Пісаренко Л.М.
17. Суслова І.В.
18. Суслова Т.І.

ДО ДНЯ УНІВЕРСИТЕТУ:

подяки:

1. Загородна Н.М.
2. Іванчина В.В.
3. Кожукар Г.В.

ЮВІЛЕЇ:

подяка і премія до 55-річчя:

1. Мельничук Н.М.
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Довідки та пропозиції стосовно видання просимо надсилати на адресу:

58000, Чернівці
вул. Л. Українки, 23
Наукова бібліотека ЧНУ

          відділ культурно-просвітницької роботи
          Тел.: (0372) 58-47-94, 58-47-60


