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Передмова

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

2007 рік" висвітлює основні події, що відбулися в

інформаційній, науковій, культурно-просвітницькій та інших

сферах діяльності Наукової бібліотеки Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича

(НБ ЧНУ).

Матеріал систематизовано у шести розділах:

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

2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ.

3. Господарська діяльність.

4. Матеріально-технічна база.

5. Відзначення працівників бібліотеки.

6. Відомості про співробітників Наукової бібліотеки ЧНУ.

У межах першого та п’ятого розділів відомості

подаються за хронологією. Матеріали другого та шостого

розділів згруповані в алфавіті прізвищ.

Адресується бібліотечним працівникам, всім хто

цікавиться життям Наукової бібліотеки ЧНУ.
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Колектив Наукової бібліотеки ЧНУ
28 вересня 2007 рік
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1. Наукова бібліотека ЧНУ: події, заходи, факти, коментарі

С І Ч Е Н Ь

11 січня. Проведено методичне заняття для працівників відділу
комплектування з питань введення в електронний каталог видань
іноземними мовами (методична допомога надавалася систематично
протягом року) – Югансон Н.Е.

16 січня. У конференц-залі бібліотеки відбулася презентація книги
Ліщука В.С. "Материнська школа".
Виступили: Ліщук В., член Всеукраїнського координаційного
комітету психолого-педагогічного експерименту "Методика
формування читацьких умінь у дітей раннього віку"; Ліщук Д.,
методист Чернівецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.

 Відбулося спільне засідання Ради при директорові та профбюро
НБ ЧНУ. Обговорювалося питання про збільшення надбавки до
посадового окладу за складність та напруженість у роботі
працівникам бібліотеки передпенсійного віку.

17 січня. Експоновано книжкову виставку "Чернівці. Прогулянка
містом" (7 дж., 44 листівки) – Антонова Т.І., Вамуш А.А.

18-24 січня. Колектив бібліотеки переміщував книги з резервного
фонду для проведення капітального ремонту (26 тис. примірників,
підвальне приміщення).

22 січня. Експоновано книжкову виставку "Моя Україна": [до Дня
соборності України] (15 дж.) – Шафран М.М.
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23 січня. Проведено методичне заняття для працівників читального
залу наукової літератури з питань рекаталогізації підсобного фонду
читального залу в автоматизованій системі "ІРБІС" (методична
допомога надавалася систематично протягом року) – Югансон Н.Е.

 Ректором університету затверджена комісія по прийняттю та
виключенню творів друку, інших документів з фонду НБ ЧНУ.
Голова комісії – Ушенко О.Г., проректор з наукової роботи;
заст. голови комісії – Незвещук Т.В., зав. відділу зберігання
вітчизняних видань НБ; члени комісії: Волощук А.Г., доцент
хімічного факультету; Шилюк О.І., директор НБ;
Акімова Ж.П., зав. відділу комплектування НБ; Тулик О.І.,
заст. головного бухгалтера з ревізії та контролю; матеріально
відповідальні працівники підрозділів бібліотеки та
університету (наказ 13-ОП від 23.01.2007 р.).

25 січня. Експоновано книжкову виставку "Вчений європейського
рівня": [до 85-ої річниці від дня народження А. Жуковського]
(12 дж.) – Шафран М.М.

Л Ю Т И Й

2 лютого. Проведено екскурсію по бібліотеці для студентів
Харківської академії мистецтв спеціальність "Бібліотекознавство"
(8 чол.) – Шафран М.М.

 Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про перевірку підсобних фондів
кафедральних бібліотек географічного факультету ЧНУ.

5 лютого. Експоновано книжкову виставку "Обійми мене моє
місто…": [присвячена художниці Н. Ярмольчук (1965-1999)],
(5 дж., 7 листівок) – Антонова Т.І., Твердохліб І.В.
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 Для визначення стану в 2007 р. наукових об’єктів фонду
рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду
"Буковінензія" НБ ЧНУ створена комісія у складі: голови
комісії – Ушенко О.Г., проректора з наукової роботи; членів
комісії: Верстяка В.С. – заст. проректора з навчально-
організаційної роботи; Марут С.Г. – головного бухгалтера;
Шилюка О.І. – директора наукової бібліотеки (наказ № 5
від 05.02.2007 р.).

7-9 лютого. Взято участь у навчально-методичних зборах з
керівниками навчальних груп співробітників та невоєнізованих
формувань ЧНУ з питань цивільного захисту (наказ № 7
від 29.01.2007 р.) – Кожукар Г.В., Бойко І.С.

9 лютого. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до дня народження Б.І. Мельничука (23 дж.) –
Нагірняк А.А.

12 лютого. У читальному залі галузевого відділу проведено
вікторину до Дня святого Валентина – Череватенко З.П.

13 лютого. Взято участь у засіданні наради директорів бібліотек
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на тему: "Бібліотека вищого
навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення
навчального процесу на сучасному етапі", яка відбулася на базі
Дніпропетровського національного університету.

Виступ Шилюка О.І.: "Діяльність вузівської бібліотеки в
умовах інформатизації суспільства".

14 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів Ягелонського університету спеціальність
"Філологія" (Польща, м. Краків), (8 чол.) – Шафран М.М.,
Антонова Т.І.
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15 лютого. У читальному залі наукової літератури експоновано
книжкову виставку "Україна-НАТО: стан та перспективи" (16 дж.)
– Ворнік Л.Д.

16 лютого. Експоновано книжкову виставку "Із літпоклоном
Мельничук": [до 70-ої річниці від дня народження Б.І. Мельничука
(1937) – поета, професора ЧНУ] (35 дж.) – Шафран М.М.

19 лютого. У Чернівецькій обласній філармонії відбувся творчий
вечір з нагоди 70-річчя від дня народження та півстоліття
літературної діяльності Богдана Івановича Мельничука:

1. Експоновано книжкову виставку "Із літпоклоном Мельничук"
(35 дж.) – Шафран М.М., Мурашевич Т.Д.

2. Проведено бібліографічний огляд "Твори Б.І. Мельничука
у фондах НБ ЧНУ" (28 дж.) – Мурашевич Т.Д.

20 лютого. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ:

1. Слухали звіт директора бібліотеки про участь у засіданні
наради директорів бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації на
тему: "Бібліотека вищого навчального закладу – ключова
ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на
сучасному етапі", яка відбулася 13 лютого 2007 р. на базі
Дніпропетровського національного університету.

2. Обговорювалися питання про:
- участь у проекті "Центральний український

корпоративний каталог";
- підготовку до "Міжнародного жіночого дня" (8 березня);
- перевірку підсобних фондів кафедральних бібліотек

географічного факультету ЧНУ.
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 У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку "Із літпоклоном – Мельничук": [книги
професора Б.І. Мельничука з колекції професора І.А. Співака]
(5 дж.) – Антонова Т.І.

21 лютого. Експоновано книжкову виставку до Міжнародного дня
рідної мови (13 дж.) – Шафран М.М., Мурашевич Т.Д.

22 лютого. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "Міжнародний день мови" (19 дж.) –
Нагірняк А.А.

23 лютого. Санітарний день. Відбулися колективні збори НБ ЧНУ:
1. Привітання чоловічого колективу бібліотеки з "Днем

захисників".
2. Доповіді слухачів курсів підвищення кваліфікації "Школи

молодого бібліотекаря": Грималовської А.А., Косован С.П.
3. Бібліографічний огляд періодичних фахових видань НБ ЧНУ

(12 дж.) – Мельничук Н.І.
4. Бібліографічний огляд виставки "На допомогу бібліотечному

працівнику" (16 дж.) – Мурашевич Т.Д.

26 лютого. У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг
експоновано книжкову виставку "Чернівці для небайдужих": [нові
видання про м. Чернівці] (7 дж.) – Антонова Т.І.

28 лютого. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
молодих науковців з Польщі (13 чол.) – Шафран М.М.,
Антонова Т.І.



10

Б Е Р Е З Е Н Ь

1 березня. У бібліотеці здійснювалася перевірка наявності, порядку
обліку, зберігання документів з грифом "ДСК", правильності
використання службових бланків, наявності та місця зберігання
печаток і штампів (наказ № 10-ОП від 17.01.2007 р.) – Бабюк О.І.

1-15 березня. Прийняли Галеш Аліну, аспірантку філологічного
факультету Сучавського університету імені Штефана чел Маре
(Румунія, м. Сучава), яка прибула до ЧНУ для наукового
стажування та роботи в бібліотеці в рамках Угоди про
співробітництво між двома вузами (наказ № 60-ОП
від 05.03.2007 р.) – Шилюк О.І., Бабюк О.І.

1-23 березня. Проведено перевірку підсобних фондів кафедральних
бібліотек географічного факультету: кафедри фізичної географії та
раціонального природокористування; кафедри географії України,
картографії та геоінформатики; геолого-географічного музею;
навчально-наукової геофізичної обсерваторії; кафедри географії та
менеджменту туризму; кафедри економічної географії та
екологічного менеджменту. Голова комісії – Мурашевич Т.Д.,
заст. голови комісії – Єрохін К.П., члени комісії: Данчук С.І.,
Петрович Н.Д., Тулик О.І. та матеріально-відповідальні особи
факультету (наказ № 29 від 05.03.2007 р.).

2 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці
для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету ЧНУ
(15 чол.) – Шафран М.М.

 Експоновано книжкову виставку "Анатолій Добрянський.
4 березня – день пам’яті" (12 дж.) – Шафран М.М.
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4 березня. У Муніципальній бібліотеці імені Анатолія
Добрянського відбувся "Вечір пам’яті Анатолія Добрянського" –
Мельничук Н.М., Мурашевич Т.Д.

5 березня. Експоновано книжкову виставку "Байкар-
людинолюбець": [до 180-річчя від дня народження Л.І. Глібова]
(18 дж.) – Олару О.В.

6 березня. Експоновано книжкову виставку "Жіноча сила –
магічна": [до Міжнародного жіночого дня (8 березня)] (15 дж.) –
Шафран М.М.

7 березня. У Муніципальній бібліотеці імені Анатолія
Добрянського відбувся творчий вечір присвячений 70-ій річниці від
дня народження Б.І. Мельничука – поета, літературного критика,
професора ЧНУ – Загародна Н.М., Мельничук Н.М.,
Мурашевич Т.Д., Грималовська А.А.

 Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ. Обрали 3-х делегатів на
конференцію трудового колективу Чернівецького
національного університету (22 березня 2007 р.): Шилюка О.І.,
директора бібліотеки; Кожукаря Г.В., заст. директора
бібліотеки; Антонову Т.І., голову профбюро бібліотеки.

 Привітання колективу з Міжнародним жіночим днем.

9 березня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до дня народження Т.Г. Шевченка (18 дж.) –
Нагірняк А.А.

10 березня. Експоновано книжкову виставку до 165-ої річниці від
дня народження М.В. Лисенка (1842-1912) – видатного
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українського композитора, фольклориста та громадського діяча
(12 дж.) – Данчук С.І.

12 березня. Взято участь у роботі IV Асамблеї Громадської Ліги
"Україна-НАТО" (м. Київ) – Шилюк О.І.

 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку до дня народження Л. Глібова (15 дж.) – Нагірняк А.А.

15 березня. У Чернівецькій обласній універсальній науковій
бібліотеці імені М.Г. Івасюка відбулася зустріч-діалог з
Б.І. Мельничуком з нагоди 70-річчя від дня народження –
Загородна Н.М., Мельничук Н.М., Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.,
Грималовська А.А.

16 березня. Експоновано книжкову виставку "Мальовниче слово":
[до 125-ої річниці від дня народження Х. Алчевської (1882-1931) –
української поетеси, педагога] (18 дж.) – Шафран М.М.

19 березня. Експоновано книжкову виставку "Вовк Ф.К. – відомий
етнограф та антрополог": [до 160-річчя від дня народження]
(15 дж.) – Пелепко Н.В.

21 березня. Представлено експозицію фотовідбитків окремих книг
з фонду відділу рідкісних та цінних книг, що становлять
національне надбання України; копії літографій О. Ласки з
краєвидами м. Чернівці (8 дж.) – Антонова Т.І., Сливко В.Й.

22 березня. У Мармуровій залі ЧНУ відбулася конференція
трудового колективу Чернівецького національного університету –
Шилюк О.І., Кожукар Г.В., Антонова Т.І.
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23 березня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "615 років першої документальної згадки про
Буковину" (11 дж.) – Нагірняк А.А.

26 березня. В інформаційно-бібліографічному відділі проведено
заняття для студентів ІІІ курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин: "Система аналітичних картотек, поняття
про бібліографію. Журнал "Джерело", як джерело інформації"
(23 чол.) – Олару О.В.

 Бібліотека отримала в подарунок від Стели Гринюк (Канада)
частину академічної бібліотеки її чоловіка (1 139 прим. видань,
з них: книг – 674, CD – 1, періодичних видань – 464).

30 березня. У читальному залі навчальної літератури відбулася
презентація монографії доцента кафедри української літератури та
журналістики Мельничук Ярослави Богданівни "На вечірньому
прузі. Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.)".

Виступили: Антофійчук В.І., Бабич Н.Д., Бунчук Б.І.,
Максим’юк Д.С., Мельничук Я.Б., Мельничук Б.І., Попович О.О.,
Скаб М.С., Труш І.С., Щербанюк Л.І., студенти філологічного
факультету ЧНУ: Миготюк Г., Скрипник І., Шуприган К.

Видавничий дім "Букрек" подарував бібліотеці 30 примірників
видань чернівецьких науковців.

Експоновано книжкові виставки:
 "Її творчість для народу" (26 дж.) – Шафран М.М.
 "Ольга Кобилянська в світлі нових досліджень Ярослави

Мельничук" (37 дж.) – Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.
 "Не забули стару трудівницю" (21 дж.) – Антонова Т.І.
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К В І Т Е Н Ь

2 квітня. Експоновано книжкову виставку "Я малювала життя…":
[до 95-ої річниці від дня народження Одарки Киселиці, заслуженої
художниці України] (12 дж.) – Шафран М.М.

 У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку "Не забули стару трудівницю": [до 65-ої
річниці від дня смерті Ольги Кобилянської] (24 дж.) –
Антонова Т.І., Вамуш А.А., Твердохліб І.В.

4 квітня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "Великдень" (26 дж.) – Нагірняк А.А.

5 квітня. Експоновано книжкову виставку "Велична Пасха"
(28 дж.) – Ворнік Л.Д., Василова Т.Д.

10 квітня. Експоновано книжкову виставку "Народний академік":
[до 85-ої річниці від дня народження Олекси Романця –
буковинського письменника] (13 дж.) – Шафран М.М.

17 квітня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про вступ колективу Наукової бібліотеки
ЧНУ до Асоціації бібліотек України.

 Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про результати перевірки підсобних
фондів кафедральних бібліотек географічного факультету.

18 квітня. Проведено методичне заняття для працівників відділу
рідкісних та цінних книг (допомога надавалася систематично
протягом року) – Чебан Г.І.
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19-20 квітня. Взято участь у науково-практичній конференції:
"Електронні ресурси для науки і освіти", яка відбулася на базі
Севастопольського національного технічного університету.

Для опублікування в матеріалах конференції надіслано виступ
Шилюка О.І.: "Складові частини роботи по формуванню цифрової
бібліотеки: роздуми, практика".

23 квітня. Експоновано книжкову виставку до Всесвітнього дня
охорони праці – 28 квітня (21 дж.) – Шафран М.М.

25 квітня. Бібліотека отримала в подарунок комплект книг у
кількості 41 прим., виданих Українським Науковим Інститутом
Гарвардського Університету (США) – Шилюк О.І., Бабюк О.І.,
Акімова Ж.П.

27 квітня. Санітарний день. Відбулися колективні збори НБ.
Начальник відділу охорони праці Чернівецького університету
провів з працівниками бібліотеки інструктаж з техніки безпеки.

Т Р А В Е Н Ь

3 травня. Експоновано книжкову виставку "Люблю любити
любов": [до 100-річчя від дня народження Ірини Вільде (Дарини
Полотнюк) – української письменниці, уродженки м. Чернівці]
(18 дж.) – Козмінка О.О.

 OTП Банк у рамках спільної програми з ТОВ "Телекритика" за
підтримки ініціатив та інформованості українських журналістів
подарував НБ ЧНУ річну передплату на журнал "Телекритика"
– видання про вітчизняні мас-медіа.

4 травня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "День Перемоги" (16 дж.) – Нагірняк А.А.
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7 травня. Експоновано книжкову виставку "Здобута дорогою
ціною": [до Дня Перемоги (9 травня)] (12 дж.) – Шафран М.М.

10-11 травня. У Чернівецькому національному університеті
відбулася Міжнародна наукова конференція: "Українське
письменство Буковини в загальнокультурному літературному
контексті", присвячена 70-річчю від дня народження
Б.І. Мельничука – поета, професора ЧНУ:
 На пленарному засіданні експоновано книжкову виставку

"Літературна Буковина у дослідженнях Б.І. Мельничука"
(52 дж.) – Шафран М.М., Мурашевич Т.Д. (10.05.2007 р. –
Мармурова зала).
 На секційному засіданні: "Сучасний літературний процес на

Буковині" виступила Мурашевич Т.Д., зав. науково-
методичного відділу наукової бібліотеки з доповіддю:
"Сучасне письменство Буковини у фондах Наукової бібліотеки
ЧНУ" (11.05.2007 р.).

14 травня – 31 серпня. Проведено перевірку підсобного фонду
читального залу періодичних видань відділу читальних залів.
Голова комісії – Дячук М.П.; заступник голови комісії –
Корольова Т.М.; члени комісії: Грималюк Н.В., Козмінка О.О.,
Колісник Г.І., Косован С.П., Маник Г.Д., Мельник І.М.,
Порайко Л.І., Твердохліб О.М., Угура Н.І., Тулик О.І. (наказ № 72-а
від 15.05.2007 р.).

16 травня. Експоновано книжкову виставку "Площа Австрія.
Пам’ятник Австрії" (12 дж., 7 фото) – Антонова Т.І., Твердохліб І.В.

 Взято участь у презентації серії краєзнавчих видань
видавництва "Зелена Буковина" та Науково-дослідного центру
буковинознавства при ЧНУ, яка відбулася в Чернівецькому
обласному краєзнавчому музеї на вечорі "Буковина у слові".
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17 травня. У Мармуровій залі ЧНУ відбулося відкриття виставки
скульптур та фотографій "BRIDGE: ING" в рамках Міжнародного
проекту Чернівецька Австрія, політичні символи і нова
ідентичність у Європі – Антонова Т.І., Шафран М.М.

 Експоновано книжкову виставку "Чернівецька Австрія
(прогулянка містом)" у рамках вернісажу "BRIDGE: ING.
Чернівецька Австрія, політичні символи та нові ідентичності в
Європі" (21 дж.) – Антонова Т.І., Вамуш А.А., Твердохліб І.В.

18 травня. У палаці "Юність Буковини" відбулася науково-
практична конференція: "Видатні постаті України в Молдові та
Молдови в Україні в історичних традиціях та сучасних реаліях".

Голова Новоселицької районної ради Чернівецької області
подарував 8 книг для Наукової бібліотеки ЧНУ – Шафран М.М.,
Колісник Г.І.

22-24 травня. Взято участь у роботі щорічної міжнародної
науково-практичної конференції: "Інформаційні ресурси бібліотек
вищих навчальних закладів у системі забезпечення наукового та
навчально-виховного процесів", яка відбулася на базі Донецького
національного технічного університету – Шилюк О.І.

24 травня. Експоновано книжкову виставку "День слов’янської
писемності та мови" (14 дж.) – Шафран М.М.

30 травня. Експоновано книжкову виставку "Життя
продовжується…": [95 років від дня народження Й. Бурга –
єврейського письменника буковинського походження] (28 дж.) –
Борисяк Л.П.



18

Ч Е Р В Е Н Ь

1 червня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "День захисту дітей" (16 дж.) – Нагірняк А.А.

4 червня. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці та заняття
у відділі рідкісних та цінних книг для учнів 7 класу ЗОШ № 8
(18 чол.) – Шафран М.М., Антонова Т.І.

9-17 червня. Взято участь у 14-ій Міжнародній конференції "Крим
2007": "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки,
культури, освіти і бізнесу", яка відбулася в м. Судак АР Крим.
Учасники конференції отримали можливість підписати договір на
придбання системи автоматизації бібліотек "ІРБІС" зі знижкою
в 50 % – Шилюк О.І.

11 червня. Проведено екскурсію у відділі рідкісних та цінних книг
та надано бібліографічну довідку для дослідника п. Клауса
(Німеччина, м. Остен) – Антонова Т.І., Чебан Г.І.

11-29 червня. Проведено перевірку підсобних фондів
кафедральних бібліотек хімічного факультету: кафедри фізичної
хімії та екології хімічних виробництв, кафедри неорганічної хімії,
кафедри органічної та фармацевтичної хімії. Голова комісії –
Шафран М.М., заступник голови комісії – Єрохін К.П., члени
комісії: Вамуш А.А., Гаврилюк О.М., Тулик О.І., матеріально
відповідальні особи кафедр (наказ № 92 від 12.06.2007 р.).

19 червня. Взято участь у засіданні круглого столу на тему:
"Інформаційно-освітні аспекти співробітництва України з НАТО",
який проводився на базі Інституту міжнародних відносин (м. Київ)
в рамках проекту: "Встановлення інформаційних стендів НАТО:
створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в
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Україні", з метою інформаційної підтримки функціонування
Інформаційних стендів "Україна-НАТО" в обласних універсальних
наукових бібліотеках України та бібліотеках вищих навчальних
закладів – Шилюк О.І.

 Експоновано книжкову виставку "Мовознавець і педагог":
[до 95-ої річниці від дня народження І.І. Слинько (1912-1994),
мовознавця, професора ЧНУ] (14 дж.) – Шафран М.М.

19-20 червня. Проведено перевірку підсобного фонду бібліотеки
методичного кабінету економічного факультету. Голова комісії –
Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії – Суслова І.В., члени
комісії: Померлян І.А., Тулик О.І. (наказ № 99 від 18.06.2007 р.).

20 червня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Слухали:

1. Звіт директора бібліотеки про відрядження в м. Судак
АР Крим для участі в 14-ій Міжнародній конференції "Крим
2007": "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі
науки, культури, освіти і бізнесу".

2. Звіт директора бібліотеки про відрядження в м. Київ для
участі в засіданні круглого столу на тему: "Інформаційно-
освітні аспекти співробітництва України з НАТО".

3. Різне (Хроніка НБ ЧНУ за 2006 р.; колективний договір ЧНУ
на 2007-2009 рр.; наукова робота бібліотеки; збільшення
посадових окладів; графік роботи бібліотеки в літній період;
санітарні дні).

 Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про:
1. Звіти про роботу відділів Наукової бібліотеки ЧНУ

за І-е півріччя 2007 рік.
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2. Проведення перевірок підсобних фондів Наукової
бібліотеки ЧНУ.

3. Довідковий апарат періодичних видань НБ ЧНУ.
4. Виступи слухачів курсів підвищення кваліфікації "Школи

молодого бібліотекаря": Гаврилюк Л.Г. "Виставкова робота
в бібліотеці"; Данчук С.І. "Бібліотечно-бібліографічне
обслуговування"; Коваль Л.І. "Бібліотечні фонди і принципи
їх організації"; Козмінка О.О. "Робота відділу рідкісних та
цінних книг"; Місікевич О.В. "Бібліотечна класифікація:
сутність і значення"; Олару О.В. "Довідково-
бібліографічний апарат бібліотеки"; Суслова І.В.
"Інформаційні технології у вузівській бібліотеці".

 Урочисте привітання Кожукаря Георгія Васильовича,
заступника директора з господарської роботи НБ ЧНУ, з
50-річним стажем трудової діяльності в Чернівецькому
університеті (з яких 25 років пропрацював у бібліотеці) –
адміністрація бібліотеки, завідувачі відділами.

22 червня. Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ. Слухали
інформацію голови профбюро про надання працівникам бібліотеки
путівок на відпочинок та оздоровлення – Антонова Т.І.

25 червня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про:

1. Надання працівникам бібліотеки щорічних відпусток
за 2007 рік.

2. Відзначення працівників НБ ЧНУ до 155-річного ювілею
бібліотеки.

26 червня. Відбулося засідання профбюро НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про розподіл путівок на оздоровлення
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працівників бібліотеки в будинок відпочинку "Кооператор"
(м. Одеса) та в пансіонат "Черемош" (с. Підзахаричі, Вижницький
район, Чернівецька область).

 Експоновано книжкову виставку "28 червня – День
Конституції України" (26 дж.) – Угура Н.І.

27 червня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про стан облікових документів підсобних
фондів підрозділів бібліотеки та кафедральних бібліотек.

Л И П Е Н Ь

9 липня. Отримали лист з Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-175 від 23.03.2007 р. "Про зобов’язання керівників ВНЗ усіх
рівнів акредитації забезпечити правові, організаційні, фінансові та
матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотек,
зокрема, належне зберігання, використання і поповнення їх фондів,
комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотек".

10 липня. У читальному залі інформаційно-бібліографічного
відділу оновлено постійно діючу книжкову виставку "Україна-
НАТО: бібліографічне забезпечення проблеми" (20 дж.) –
Махмутова М.І.

16 липня. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів Сучавського університету імені Штефана чел Маре
спеціальність "Історія" (Румунія, м. Сучава) (12 чол.) –
Шафран М.М., Антонова Т.І.

20 липня. Експоновано книжкову виставку "Поетка вогняних меж":
[до 100-річчя від дня народження О.І. Теліги (1907-1942) –
української поетеси, громадської діячки] (18 дж.) – Мельничук Н.І.
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С Е Р П Е Н Ь

7 серпня. Експоновано книжкову виставку "Вона знайшла свою
Червону Руту": [до 60-річчя від дня народження Софії Ротару]
(21 дж.) – Лопуляк Л.В.

10 серпня. В абонементі № 2 експоновано книжкову виставку "Про
них пишуть романи": [до 350-ої річниці від дня смерті Богдана
Хмельницького – гетьмана України, державного діяча, полководця]
(11 дж.) – Коваль Л.І.

15 серпня. Оновлено постійно діючу книжкову виставку "Освіта
України і Болонський процес" (24 дж.) – Шафран М.М.

22 серпня. Експоновано книжкову виставку "24 серпня – День
незалежності України" (16 дж.) – Василова Т.Д.

23 серпня. В абонементі № 5 експоновано книжкову виставку
"Осип Маковей": [140 років від дня народження українського
письменника, критика, перекладача, громадського діяча] (15 дж.) –
Борисяк Л.П.

27 серпня. Експоновано книжкову виставку "Alma-Mater.
Чернівецькому університету – 132" (21 фото, 3 листівки) –
Антонова Т.І., Вамуш А.А., Твердохліб І.В.

 У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку "Хотин став чудом України" [за підсумками
Всеукраїнської акції "Сім чудес України"] (5 дж.) –
Антонова Т.І., Вамуш А.А.

30 серпня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "День знань" (17 дж.) – Нагірняк А.А.
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31 серпня. Експоновано книжкову виставку "1 вересня – День
знань" (10 дж.) – Шафран М.М.

В Е Р Е С Е Н Ь

5 вересня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про:

1. Відзначення колективом бібліотеки професійного свята
"Всеукраїнського дня бібліотек" та 155-ої річниці від дня
заснування НБ ЧНУ.

2. Облік подарованих видань, які надходять в НБ ЧНУ від
приватних та юридичних осіб.

3. Упорядкування організаційно-розпорядчої та технологічної
документації в підрозділах бібліотеки.

4. Списання зношеної та застарілої за змістом літератури з
підсобних фондів НБ.

5. Впровадження в дію програмного забезпечення "ІРБІС-64".
6. Різне (передплата періодичних видань на ІІ півріччя

2007 року; заміна пасажирського ліфта у книгосховищі;
трудова дисципліна; нові надходження; робота обмінно-
резервного фонду).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (28 чол.) –
Шафран М.М., Антонова Т.І.

6 вересня. Експоновано книжкову виставку "Великий талант
маленької жінки": [до 95-ої річниці від дня народження Сіді Таль
(1912-1983) – єврейської актриси, заслуженої артистки України]
(12 дж.) – Горюнова Н.І.
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 Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ. Обговорювалося
питання про святкування колективом "Всеукраїнського дня
бібліотек" та 155-ої річниці від дня заснування НБ ЧНУ.

7 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ
(13 чол.) – Антонова Т.І., Шафран М.М.

10 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ
(11 чол.) – Шафран М.М., Антонова Т.І.

11 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ
(23 чол.) – Шафран М.М.

12 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ
(25 чол.) – Мурашевич Т.Д.

13 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ
(32 чол.) – Шафран М.М.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ (19 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

14 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ
(24 чол.) – Шафран М.М.
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ (15 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

15 вересня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня туризму (14 дж.) – Нагірняк А.А.

17 вересня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
профбюро НБ ЧНУ. Обговорювалися пропозиції щодо святкування
колективом бібліотеки професійного свята "Всеукраїнського дня
бібліотек" та 155-ої річниці від дня заснування НБ ЧНУ.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету ЧНУ
(18 чол.) – Шафран М.М.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу філософсько-теологічного факультету ЧНУ
(19 чол.) – Шафран М.М.

18 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філософсько-теологічного
факультету ЧНУ (13 чол.) – Шафран М.М.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу юридичного факультету ЧНУ (18 чол.) –
Шафран М.М.

19 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філософсько-теологічного
факультету ЧНУ (28 чол.) – Шафран М.М.
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу юридичного факультету ЧНУ (18 чол.) –
Шафран М.М.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи ЧНУ (19 чол.) – Шафран М.М.

20 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи ЧНУ (35 чол.) – Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (37 чол.) – Шафран М.М.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (37 чол.) – Олару О.В.

21 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи ЧНУ (12 чол.) – Шафран М.М.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету прикладної математики ЧНУ
(13 чол.) – Шафран М.М.

24 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету прикладної
математики ЧНУ (11 чол.) – Шафран М.М.
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 У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку "Магія старої книги" (10 дж.) –
Антонова Т.І., Твердохліб І.В.

 Кожукаря Г.В., заступника директора бібліотеки з
господарської роботи, призначено відповідальним за охорону
праці в науковій бібліотеці (наказ № 132 від 24.09.2007 р.).

25 вересня. У Наукові бібліотеці ЧНУ відбулося відкриття
авторської виставки П. Рихла та О. Любківського "Літературні
Чернівці: портрети чернівецьких письменників" за підтримки
посольства Німеччини в Києві, фонду імені Р. Боша, товариства
Г. Дроздовського в Каринтії (27 фото та літературно-біографічних
портретів відомих осіб, які народилися чи працювали на Буковині,
в Чернівцях). Виступили: О. Любківський, В. Павлюк, П. Рихло,
О. Шилюк.

 Експоновано книжкові виставки в рамках презентації
однойменної книги П. Рихла та О. Любківського:
1. "Literaturstadt Czernowitz" (10 дж.) – Антонова Т.І.,

Твердохліб І.В.
2. "Літературні Чернівці" (33 дж.) – Антонова Т.І., Вамуш А.А.

28 вересня. З нагоди професійного свята "Всеукраїнського дня
бібліотек" та 155-ої річниці від дня заснування Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету в книгозбірні відбулися
урочистості:

1. За участі колективу бібліотеки підготовлено і відкрито
експозицію "Спогади про минуле", яка розповідає про життя
і роботу підрозділів бібліотеки в минулому (документи,
предмети, старий бібліотечний інвентар, техніка тощо). На
експозиції представлено виставки: інформаційно-
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бібліографічного відділу, відділу рідкісних та цінних книг,
відділу зберігання зарубіжних видань, відділу наукової
обробки літератури "Від пера до комп’ютера", відділу
абонементів, загальнобібліотечні матеріали (віртуальну
виставку розміщено на сайті бібліотеки).

2. Працівників відзначено почесними грамотами, подяками та
преміями.

3. Експоновано цикл виставок:
 "29 вересня Науковій бібліотеці ЧНУ – 155" (45 дж.) –

Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.
 "Життя бібліотеки у фотографіях" (18 фото) –

Шафран М.М.
 "Всеукраїнський день бібліотек" (14 дж.) – Шафран М.М.
 "Літературні Чернівці" (13 дж.) – Антонова Т.І.

4. На урочисте зібрання колективу були запрошені ветерани
праці, колишні співробітники бібліотеки, яким вручили
подяки за сумлінну багаторічну працю в НБ ЧНУ.
За солодким столом відбулася дружня зустріч.

Ж О В Т Е Н Ь

2 жовтня. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку до Дня міста (16 дж.) – Нагірняк А.А.

3 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Моє місто": [до 599-ої
річниці першої писемної згадки про місто Чернівці] (16 дж.) –
Шафран М.М.

9 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Рідній Alma-Mater –
132": [до дня заснування ЧНУ] (36 дж.) – Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.
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10 жовтня. У конференц-залі бібліотеки відбулося відкриття
виставки художньої фотографії, вишивки та творів образотворчого
мистецтва викладачів та співробітників університету, присвяченої
132-ій річниці від часу заснування ЧНУ. Представлено більше
100 експонатів, серед них й роботи працівників бібліотеки:
Бабюк О.І., Баюри М.Г., Брездень Н.Ф., Бусигіної Н.Д.,
Гнатковської Т.П., Горюнової Н.І., Данчук С.І., Дячук М.П.,
Загородної Н.М., Майбороди О.І., Порайко Л.І., Шафран М.М.

Виставка діяла до 26 жовтня.

 На урочистому засіданні в "Палаці Академічному", в рамках
святкування 132-ої річниці від часу заснування Чернівецького
національного університету, ректорат відзначив наступних
працівників бібліотеки за сумлінну працю та з нагоди
155-річчя від часу заснування НБ ЧНУ:
- Загородну Н.М. (грамотою МОНУ);
- Акімову Н.А., Антонову Т.І., Бабюк О.І., Василову Т.Д.,

Гаврилюк О.М., Лаврову О.Ю., Мирон О.В., Незвещук Т.В.,
Угуру Н.І., Шафран М.М. (подяками ЧНУ).

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

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

12-13 жовтня. У Червоній залі ЧНУ відбулася VI Буковинська
міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена
600-річчю першої писемної згадки про місто Чернівці.
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У Секції 1: "Історія міста Чернівці" з доповіддю виступив
директор бібліотеки Шилюк О.І. – "Наукова бібліотека
Чернівецького університету в 40-х роках ХХ століття".

15 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 3-го курсу Буковинської Малої академії
наук при ЧНУ (18 чол.) – Мурашевич Т.Д.

18 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію у відділі
рідкісних та цінних книг для студентів 1-го курсу Коледжу ЧНУ
(12 чол.) – Антонова Т.І.

 Проведено екскурсію на виставці художньої фотографії,
вишивки та творів образотворчого мистецтва викладачів та
співробітників університету для студентів 1-го курсу Коледжу
ЧНУ (12 чол.) – Шафран М.М.

19 жовтня. У палаці "Юність Буковини" відбулася науково-
практична конференція "Гетьман Петро Сагайдачний і Хотинська
війна 1621 року, через призму століть: окремі аспекти військово-
патріотичного виховання молоді".

 З доповіддю виступив директор НБ ЧНУ Шилюк О.І.
"Матеріали про постать гетьмана П.К. Сагайдачного та
Хотинську війну (1621) у фондах відділу рідкісних та цінних
книг Наукової бібліотеки ЧНУ".

 Експоновано книжкову виставку "Матеріали про постать
гетьмана П.К. Сагайдачного та Хотинську війну (1621) у
фондах відділу рідкісних та цінних книг Наукової бібліотеки
ЧНУ імені Юрія Федьковича" (11 дж.) – Антонова Т.І.,
Якобець К.О.
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22 жовтня. У читальному залі відділу рідкісних та цінних книг
експоновано книжкову виставку "Матеріали про постать гетьмана
П. Сагайдачного та Хотинську війну (1621) у фондах відділу
рідкісних та цінних книг Наукової бібліотеки ЧНУ імені Юрія
Федьковича" (11 дж.) – Антонова Т.І., Якобець К.О.

 Марусик-Жмендак Н. (громадянка Канади) відвідала НБ ЧНУ,
подарувала у фонд бібліотеки свою книгу-альбом "Барви
Буковини" та зробила фотознімки вишитих робіт, експонованих
на виставці художньої фотографії, вишивки та творів
образотворчого мистецтва викладачів та співробітників
університету для нової публікації.

23 жовтня. Експоновано книжкову виставку "24 жовтня –
Міжнародний день ООН" (14 дж.) – Шафран М.М.

30 жовтня. Укладено Договір між Представництвом Європейської
Комісії та Чернівецьким національним університетом про
створення Інформаційного Центру Європейського Союзу на базі
Чернівецького університету.

30 жовтня – 3 листопада. Прийняли Заводни Андрея, Вербіча
Святослава, Барановську Оксану – викладачів Ягелонського
університету (Польща, м. Краків), які прибули до ЧНУ для роботи в
бібліотеці та збору матеріалів для своїх наукових праць в рамках
Угоди про співпрацю між двома вузами (наказ № 334-ОП
від 30.10.2007 р.) – Шилюк О.І., Бабюк О.І.

Л И С Т О П А Д

1 листопада. Експоновано книжкову виставку "Крайове віче
Буковини": [до 89-ої річниці Буковинського віча] (11 дж.) –
Шафран М.М.
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 Прийняли Ярошек Йоанну, студентку Ягелонського
університету (Польща, м. Краків), яка прибула на навчання до
ЧНУ в рамках Угоди про співпрацю між двома вузами
(наказ № 337/а-ОП від 05.11.2007 р.) – Шилюк О.І., Бабюк О.І.

2 листопада. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
слухачів Буковинської Малої академії наук при ЧНУ (18 чол.) –
Шафран М.М., Олару О.В.

5 листопада. У галузевому відділі проведено лекційне заняття
(історія бібліотеки, правила користування, довідковий апарат) для
студентів 3 курсу факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи ЧНУ (15 чол.) – Галімова Т.Ф.

6 листопада. Взято участь у виховному заході до Дня української
писемності та мови (у формі усного журналу для учнів 5-11 класів),
який відбувся в Чернівецькій ЗОШ № 8 – Грималовська А.А.,
Мурашевич Т.Д., Шафран М.М.

1. Експоновано книжкову виставку "Граматика Кирила і
Мефодія. Зразки стародруків НБ ЧНУ" (15 дж.).

2. Проведено бібліографічний огляд "Зразки стародруків
НБ ЧНУ" (14 дж., 64 чол.).

 Експоновано книжкову виставку "Камо грядеш… українська
мово?": [до Дня української писемності та мови] (15 дж.) –
Шафран М.М.

 Експоновано книжкову виставку "Граматика Кирила і Мефодія.
Зразки стародруків НБ ЧНУ" (15 дж.) – Мурашевич Т.Д.

 Експоновано книжкову виставку "Чуєш брате мій..." [135 років
від дня народження Б. Лепкого] (23 дж.) – Бойко І.С.,
Козмінка О.О.
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 У читальному залі галузевого відділу експоновано книжкову
виставку "День української писемності" (16 дж.) –
Нагірняк А.А.

 Проведено перевірку підсобного фонду бібліотеки кафедри
кореляційної оптики інженерно-технічного факультету ЧНУ.
Голова комісії – Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії –
Єрохін К.П., члени комісії: Корольова Т.М., Максимов А.В.,
Маник Г.Д., Мельничук Н.І., Якобець К.О., Тулик О.І.

12 листопада. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "Вища освіта в Україні" (16 дж.) –
Нагірняк А.А.

 Проведено перевірку підсобного фонду бібліотеки кафедри
фізичного виховання факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи. Голова комісії – Мурашевич Т.Д., заступник
голови комісії – Єрохін К.П., члени комісії: Корольова Т.М.,
Максимов А.В., Маник Г.Д., Мельничук Н.І., Якобець К.О.,
Тулик О.І.

15 листопада. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "День студента" (15 дж.) – Нагірняк А.А.

16 листопада. Проведено перевірку підсобних фондів підрозділів
ЧНУ: відділу кадрів; юридичного відділу; служби головного
енергетика; відділу охорони праці та радіобезпеки; відділу
метрології, стандартизації та патентних досліджень; літературно-
редакційного відділу видавництва "Рута". Голова комісії –
Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії – Єрохін К.П., члени
комісії: Корольова Т.М., Максимов А.В., Маник Г.Д.,
Мельничук Н.І., Якобець К.О., Тулик О.І.



34

19 листопада. У читальному залі галузевого відділу експоновано
книжкову виставку "День пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій" (26 дж.) – Нагірняк А.А.

20 листопада. Експоновано книжкову виставку "Стань свідком
злочину": [до Дня пам’яті жертв голодомору] (48 дж.) – Угура Н.І.,
Порайко Л.І.

21 листопада. У Мармуровій залі ЧНУ відбувся вечір духовної
музики, в рамках загальноуніверситецького вшанування пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 рр.:

 Експоновано книжкову виставку: "Смертю смерть
подолали…" (23 дж.) – Порайко Л.І., Шафран М.М.

 Проведено бібліографічний огляд "Література про
Голодомор 1932-1933 років у фондах Наукової бібліотеки
ЧНУ" – Шафран М.М.

 Надано документи (16 ксерокопій видань НБ ЧНУ) для
організації виставки в Примарії (Румунія, м. Сучава),
присвяченій 75-ій річниці пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 рр.

23 листопада. У Мармуровій залі ЧНУ відбувся вечір пам’яті
М.Г. Івасюка (1917-1995) – українського письменника, педагога та
громадського діяча.
 Експоновано книжкову виставку: "Маестро лицар":

[до 90-річчя від дня народження М.Г. Івасюка] (18 дж.) –
Шафран М.М., Біла А.М.

 Проведено бібліографічний огляд "Високохудожнє слово
Буковинця" – Шафран М.М.

26 листопада. У Мармуровій залі ЧНУ відбувся вечір пам’яті
Михайла Ткача (1932-2007) – поета-пісняра:
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 Експоновано книжкову виставку "Пристрасне слово мовлене
щиро" (16 дж.) – Шафран М.М.
 Проведено бібліографічний огляд "Збірки пісенних текстів" –

Шафран М.М.

27 листопада. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про:

1. Проект "Плану перевірки підсобних фондів НБ ЧНУ
на 2008-2012 рр.".

2. Проект "Заявки до тематичного плану видавництва "Рута"
на 2008 рік".

3. Трудову дисципліну.
4. Звітно-планову, нормативно-розпорядчу документацію, акти

на списання.
5. Перевірку підсобних фондів факультетських (кафедральних)

бібліотек.
6. Різне (підготовка до святкування Нового року, санітарний

день, зарплатні картки Приватбанку, проблеми відділів).

29 листопада. Експоновано цикл книжкових виставок "Видатні
діячі Буковини й університетська бібліотека" – Антонова Т.І.,
Вамуш А.А., Твердохліб І.В., Якобець К.О.:

1. "Дивак із Ріккенбаха". Краєзнавець, бібліограф Еріх Бек
(7 дж.).

2. Йоган Полек – професор філології, краєзнавець, директор
університетської бібліотеки 1903-1913 рр. (17 дж.).

3. Доктор Еуджен Пеунел – директор бібліотеки 1930-1940 рр.
(17 дж.).



36

 Введено в дію наказ ректора університету № 177
від 29.11.2007 р. "Про проведення переоцінки бібліотечних
фондів ЧНУ".

30 листопада. Санітарний день. Відбулися колективні збори:
1. Проведено науковий аналіз анкет читачів НБ ЧНУ

(Мурашевич Т.Д., Єрохін К.П., Максимов А.В.).
2. Доповіді слухачів курсів підвищення кваліфікації "Школи

молодого бібліотекаря": Бабюк О.І. "Перевірка
бібліотечного фонду: на прикладі Наукової бібліотеки
ЧНУ", Вамуш А.А., Гнатковська Т.П., Мурашевич Т.Д.

Г Р У Д Е Н Ь

3 грудня. Експоновано книжкову виставку: "Гарвардська
бібліотека ранньої української літератури": [з фондів відділу
рідкісних та цінних книг] (16 дж.) – Антонова Т.І.

4 грудня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці
для студентів Педагогічного коледжу ЧНУ (15 чол.) –
Мурашевич Т.Д., Антонова Т.І.

5-10 грудня. Проведено перевірку підсобних фондів кафедральних
бібліотек факультету іноземних мов ЧНУ. Голова комісії –
Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії – Єрохін К.П., члени
комісії: Корольова Т.М., Максимов А.В., Маник Г.Д.,
Мельничук Н.І., Якобець К.О., Тулик О.І.

10 грудня. Експоновано книжкову виставку "Захист прав і
основних свобод людини": [до Дня прав людини] (40 дж.) –
Кондратенко Л.О.
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13 грудня. У Чернівецькій обласній універсальній науковій
бібліотеці імені Михайла Івасюка відбулася "Театральна година",
присвячена 100-річчю від дня народження Г. Янушевич –
чернівчанки, артистки Чернівецького обласного музично-
драматичного театру імені Ольги Кобилянської – Горюнова Н.І.,
Олару О.В., Шафран М.М.

14 грудня. Взято участь у засіданні представників Інформаційних
центрів ЄС в Україні та Білорусі (м. Київ) – Шилюк О.І.

Отримано комп’ютер та програмне забезпечення на суму
5 тис. 500 грн. для створення Інформаційного центру
Європейського Союзу в Науковій бібліотеці ЧНУ.

 Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці та
бібліографічний огляд книжкових виставок у відділі рідкісних
та цінних книг (бібліотека Габсбургів, бібліотека першого
ректора ЧНУ К. Томащука, стародруки НБ ЧНУ) для учасників
науково-практичної конференції "Підготовка соціальних
педагогів і соціальних працівників в Україні в контексті
Болонського процесу" (15 чол.) – Шафран М.М., Антонова Т.І.

17-19 грудня. Проведено перевірку підсобних фондів
кафедральних бібліотек фізичного факультету ЧНУ. Голова комісії
– Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії – Єрохін К.П., члени
комісії: Корольова Т.М., Максимов А.В., Маник Г.Д.,
Мельничук Н.І., Якобець К.О., Тулик О.І.

18 грудня. Надіслано інформацію до науково-бібліографічного
відділу Національної парламентської бібліотеки України для
підготовки ретроспективного бібліографічного покажчика
"Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками та
науковими установами України в 1991-2005 рр." – Загородна Н.М.
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19 грудня. Отримали для ознайомлення Протокол Рішення Колегії
Міністерства освіти і науки України № 14/1-19 від 22.11.2007 р.
"Про інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів –
як важлива складова якісної підготовки фахівців".

20-21 грудня. Проведено перевірку підсобних фондів
кафедральних бібліотек філологічного факультету ЧНУ. Голова
комісії – Мурашевич Т.Д., заступник голови комісії – Єрохін К.П.,
члени комісії: Корольова Т.М., Максимов А.В., Маник Г.Д.,
Мельничук Н.І., Якобець К.О., Тулик О.І.

21 грудня. Надіслано інформацію "Про рівень забезпеченості
кадрами та краєзнавчу бібліографічну діяльність НБ ЧНУ" для
наукового дослідження кафедри бібліотекознавства та бібліографії
Рівенського державного гуманітарного інституту – Загородна Н.М.

24 грудня. У читальному залі галузевого відділу експоновано цикл
виставок: "Зимові та різдвяні свята" (26 дж.) – Нагірняк А.А.

25 грудня. Експоновано книжкову виставку "З Новим 2008 роком!"
(18 дж.) – Шафран М.М.

28 грудня. Санітарний день. Відбулися колективні збори:
1. Адміністрація бібліотеки привітала колектив з Новим

2008 роком.
2. Підсумки року.
3. Вручення сертифікатів про закінчення курсів підвищення

кваліфікації "Школи молодого бібліотекаря": Бабюк О.І.,
Вамуш А.А., Гнатковській Т.П., Мурашевич Т.Д.

4. "Нас вітають бібліотеки України" – Шафран М.М.
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28 грудня. У Мармуровій залі ЧНУ відбувся Новорічний вечір для
працівників університету – Брездень Н.Ф., Косован С.П.,
Мирон О.В., Павлович Н.Г.

ПРОТЯГОМ РОКУ

 Наукова бібліотека ЧНУ прийнята у члени Асоціації бібліотек
України (свідоцтво № 98 Асоціації бібліотек України).

 Проведено перевірку підсобних фондів факультетських
(кафедральних) бібліотек та підрозділів університету.

 Оновлювалися постійно діючі виставки: "Наукові праці
викладачів Чернівецького університету", "Освіта України і
Болонський процес", "Нові надходження".

 З метою допомоги у підготовці наукових робіт та укладанні
списків літератури до них, в інформаційно-бібліографічному
відділі функціонувала постійно діюча виставка "На допомогу
навчальному процесу".

 Бібліотека вела листування з німецьким бібліографом,
дослідником Буковини Еріхом Беком та виконувала письмові
довідки краєзнавчої тематики (5 довідок).

 У рамках міжрегіонального проекту "Центральний український
корпоративний каталог" продовжувалася робота по обміну
аналітичними описами періодичних видань між 9-ма
бібліотеками України. Описано 8 журналів, отримано
аналітичні описи на 113 назв періодичних видань.

 Згідно з угодою про спільний проект "Краєзнавча картотека"
між Науковою бібліотекою ЧНУ та Чернівецькою обласною
універсальною науковою бібліотекою проводився обмін
аналітичними описами періодичних видань краєзнавчого
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характеру, матеріалів конференцій та наукових вісників ЧНУ.

 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 – 91;
здійснено пошуків – 958; отримано всього 809 документів, з
них – 310 повнотекстових документів, 189 рефератів;
використовувалось 200 назв видань.

 Створено інтернет-сторінку бібліотеки http://library.chnu.edu.ua
(історія бібліотеки, положення про бібліотеку, правила
користування бібліотекою, контактна інформація тощо).

 Продовжено роботу по збереженню та забезпеченню
належного функціонування наукового об’єкту, що становить
національне надбання України "Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань та фонд "Буковінензія".

 Зав. відділами підготували інформацію про відділи бібліотеки
для буклету та стенду бібліотеки з нагоди відзначення 155-ої
річниці від часу заснування НБ ЧНУ.

 Зібрано розповіді ветеранів праці про історію бібліотеки:
Тотоєску Гізели Адамівни, Книшук Ніни Іванівни, Єфремової
Єлизавети Іванівни.

 Працівники Австрійської бібліотеки приймали участь у
проведенні заходів спільно з Науково-дослідним центром
буковинознавства при ЧНУ та іншими організаціями, зокрема:

 24 вересня – літературний вечір з нагоди 20-ої річниці від
дня смерті письменника, журналіста Ґеорга Дроздовського:
"Ґеорг Дроздовський та літературні Чернівці" у співпраці
з Товариством Ґ. Дроздовського (Австрія, м. Клагенфурт).
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 2 жовтня – вечір пам’яті Карла Еміля Францоза за участі
Оскара Ансулля.

 20 листопада – концерт, присвячений Зельмі Меербаум-
Айзінгер за участі Стефані Саз (Німеччина, м. Берлін) та
NAGUAL (Білорусь, м. Мінськ).

 27 листопада – виставка гравюр Горста Ясена за підтримки
Інституту зв’язків із закордоном у співпраці з Гете-
Інститутом (м. Київ).

 27 листопада – семінар "Читати – декламувати – слухати" до
міжнародного Дня літературних читань.

 Телесюжети про НБ ЧНУ:

- 7 лютого – Колекція "Бібліотека першого ректора
університету К. Томащука" – сюжет для телепередачі про
місто Чернівці (автор програми – журналістка
І.Т. Яворська).

- 25 вересня – презентація авторської виставки П. Рихла та
О. Любківського "Літературні Чернівці" (ТВА, 5 канал).

- 10 жовтня – відкриття виставки художньої фотографії,
вишивки та творів образотворчого мистецтва викладачів та
співробітників Чернівецького національного університету,
присвячена 132-ій річниці від часу заснування ЧНУ
(ТВА, 5 канал).
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2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ

1. Антологія української поезії / пер. на італ. І. Труша / укл. :
Т. Мурашевич, М. Шафран. – Чернівці, 2007. – 181 с.

2. Антонова Т. Бібліотеці рідного університету – 155 : [про відділ
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ та колекцію "Бібліотека
Габсбургів"] / Т. Антонова, І. Твердохліб // Буковин. віче. –
2007. – 4 лип. (№ 48). – С. 2.

3. Антонова Т. Дар його Величності : [колекція Габсбургів відділу
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ] / Т. Антонова, І. Твердохліб
// Унів. вісн. – 2007. – № 7. – С. 6–7.

4. Антонова Т. Колекція Габсбургів : [з історії НБ ЧНУ та про
подарунок книг родини Габсбургів] / Т. Антонова, І. Твердохліб
// Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С. 47–49.

5. Ворнік Л. Україна-НАТО: за, чи проти? Бібліографічне
забезпечення проблеми : [про презентацію інформаційного
стенду "Україна-НАТО" в бібліотеці ЧНУ] / Л. Ворнік // Унів.
вісн. – 2007. – Черв. (№ 7). – С. 12.

6. Мурашевич Т. Дбайливий господар книжкового царства : [про
Г.В. Кожукаря – заступника директора з господарської роботи
НБ ЧНУ] / Т. Мурашевич // Унів. вісн. – 2007. – № 5/6. – С. 6–7.

7. Мурашевич Т. "Із літпоклоном – Мельничук" : [до 70-ої річниці
Б.І. Мельничука та про його твори у фондах б-ки ЧНУ] /
Т. Мурашевич // Унів. вісн. – 2007. – № 2/3. – С. 7.

8. Мурашевич Т. Її серце відкрите для людей : [Н. Грималюк –
завідувач відділу НБ ЧНУ] / Т. Мурашевич // Унів. вісн. – 2007.
– № 13. – С. 14.
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9. Мурашевич Т. Талант дарує людям : [Г.І. Чебан, головний
бібліотекар НБ ЧНУ] / Т. Мурашевич // Унів. вісн. – 2007. –
№ 8/9. – С. 14.

10. Суслова І. Таємниця старого перекладу / І. Суслова // Унів. вісн.
– 2007. – № 12. – С. 9.

11. Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2006 рік / укл.
М. Шафран ; ред. Н. Загородна, О. Бабюк. – Чернівці, 2007. –
42 с.

12. Шафран М. Книга – найкращий дарунок : [книги від
представника діаспори Америки, уродженця Івано-
Франківщини Євгена Михайловича Паранюка] / М. Шафран //
Унів. вісн. – 2007. – № 8/9. – С. 11.

13. Шафран М. Нове життя газети : ["Газета польська"] /
М. Шафран // Унів. вісн. – 2007. – № 11. – С. 15.

Статті про Наукову бібліотеку ЧНУ

1. Боярчук Н. Як живеться книгам? : [роздуми директора обл.
бібліотеки для дітей Заїчкової О. та директора б-ки ЧНУ
Шилюка О.] / Н. Боярчук // Час. – 2007. – 26 квіт. (№ 17). – С. 4.

2. Гнідан О. Бал відвідали король та екс-дружина олігарха :
[50 тис. грн. зібрав міжнародний бал "The Crand Chivalrous
Ball", що відбувся в Мармуровій залі ЧНУ. Кошти передано на
комп’ютиризацію б-ки ЧНУ] / О. Гнідан // Молодий
буковинець. – 2007. – 5-6 листоп. – С. 2, 4.

3. Мартинюк М. На лицарський бал у Чернівцях завітали
аристократи з усієї Європи : [міжнародний благодійний бал
"The Grand Chivalrous Ball", який зорганізував у Чернівцях
Суверенний Рицарський орден Христа Спасителя відбувся в
резиденції Буковинських митрополитів, кошти 50 тис. грн.
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передано на комп’ютиризацію б-ки ЧНУ] / М. Мартинюк //
Вечірні Чернівці. – 2007. – 8 листоп. (№ 45). – С. 9.

4. Мацьопа Р. Наука плюс мистецтво : [виставка художньої
фотографії, вишивки та творів образотворчого мистецтва
викладачів та співробітників Чернівецького університету в
Науковій бібліотеці ЧНУ] / Р. Мацьопа // Буковин. віче. – 2007.
– 16 листоп. (№ 88). – С. 2.

5. Мацьопа Р. Університет запрошує на вернісаж : [виставка
художньої фотографії, вишивки та творів образотворчого
мистецтва викладачів та співробітників Чернівецького
університету в Науковій бібліотеці ЧНУ] / Р. Мацьопа,
Г. Заславець // Культура і життя. – 2007. – 12 груд. (№ 50). –
С. 2.

6. Скрипник О. "Консул" на зв’язок не вийшов : [про долю
розвідника Радянської України 20-30-х років ХХ ст.
П. Калюжного та колишню співробітницю Наукової бібліотеки
ЧНУ Г. Калюжну] / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2007. –
6-12 жовт. – С. 23.

7. Філіп Ю. Наукова бібліотека ЧНУ імені Юрія Федьковича : [про
історію Наукової бібліотеки ЧНУ] / Ю. Філіп // Крайова освіта.
– 2006. – 29 верес. (№ 36). – С. 14.

8. Чернівці балювали в Резиденції : [міжнародний бал "The Crand
Chivalrous Ball" в резиденції Буковинських митрополитів,
кошти 50 тис. грн. спрямовано на комп’ютеризацію б-ки ЧНУ]
// Погляд. – 2007. – 9 листоп. (№ 84). – С. 8–9.

9. Шутяк Л. Нашому викладачеві вручено почесний знак
"Буковина" : [П. Рихло та О. Любківському за особливий вклад
у розвиток буковинської та української культури. Фотовиставка
"Літературні Чернівці" в НБ ЧНУ] / Л. Шутяк // Унів. вісн. –
2007. – № 11. – С. 14–15.
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10. Ювілеї : [55-літній ювілей святкує завідувач відділу Наукової
бібліотеки ЧНУ – Т.Ф. Галімова] // Унів. вісн. – 2007. – № 1. –
С. 10.

11. Mitric O. Un dokument bibliographigue moins conni : L'inventaire
de la bibliothegue de l'universite de Tchernivtsi, evacuee a Sibiu en
1944 : [малознайоме бібліографічне джерело: Каталог
бібліотеки Чернівецького університету, евакуйованої до Сибіру
в 1944 р.] / O. Mitric // Codrul Cosminului. – 2007. – № 13 (23). –
P. 303–311. – fre.

12. Moldoveanu G. Aron Pumnul – profesor la Cernauti : [про автора
першого підручника румунської мови та літератури для учнів
шкіл Буковини, одного із засновників Чернівецької крайової
бібліотеки] / G. Moldoveanu // Clasul Bukovinei. – 2007. – № 3
(An. 13, № 51). – P. 135–140. – rum.

13. Nistor I. Un capitol din viaţa culturulá a românilor din Bukovina
(1774-1857) : [бібліотека Чернів. ун-ту] / I. Nistor // Clasul
Bukovinei. – 2007. – № 1/2 (An. 14, № 53/54). – P. 10–39, 7–21. –
rum.
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3. Господарська діяльність

1. Завершено ремонт приміщення абонементу № 2.
2. Проведено ремонт та часткову заміну опалювальної системи

приміщення відділу зберігання зарубіжних видань.
3. Встановлено нову калориферну систему опалення

книгосховища.
4. Проведено профілактичний ремонт даху приміщення

бібліотеки.
5. Замінено всі вікна будівлі бібліотеки.
6. Проведено капітальний ремонт фасаду бібліотеки.
7. Проведено капітальний ремонт та встановлено стелажі в

обмінно-резервному фонді.
8. Відремонтовано теплотрасу до бібліотеки.
9. Відремонтовано місця загального користування (2-3 пов., ліве

крило бібліотеки).
10. Частково замінено світильники.
11. Проведено роботи по дотриманню норм протипожежної

безпеки.
12. Проведено поточний ремонт огорожі території бібліотеки.
13. Замінено підлогу в приміщенні гардеробу.
14. Здійснено роботи по знесенню сухих дерев та підрізки дерев,

які наносили шкоду будівлі бібліотеки.
15. Призупинена експлуатація пасажирського ліфта

(розпорядження ректора університету № 14-р від 17.07.2007 р.).
16. Проведено повну інвентаризацію товарно-матеріальних

цінностей і розрахунків бібліотеки в 2007 році (наказ № 154
від 01.11.2007 р.).

Відповідальний: Кожукар Г.В.
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4. Матеріально-технічна база

Бібліотека розташована в 2-х приміщеннях: основна будівля

(вул. Лесі Українки, 23) та галузевий відділ (студмістечко,

вул. Стасюка, 4-в). Загальна площа – 4 928 м2. Абонементів – 5;

читальних залів – 7; місць для читачів – 480.

Технічна база інформаційної інфраструктури: 30 комп’ютерів

об’єднані в локальну мережу (передбачено підключення до

50 комп’ютерів). Кількість серверів – 1; службових місць – 19; для

співробітників – 26; для читачів – 4. Для створення електронного

каталогу використовувалося програмне забезпечення "ІРБІС-32"

(інтегрована бібліотечно-інформаційна система) з робочими

місцями "Адміністратор", "Комплектатор", "Каталогізатор",

"Читач". У зв’язку з потребами переходу на більш якісну версію

програмного забезпечення в поточному році придбано програмне

забезпечення "ІРБІС-64" розробки ГПНТБ Росії, яка являє собою

загальну базу даних з багатогалузевої тематики, і може

підтримувати описи різних видів видань та на різних мовах.

Бібліотека має вихід до глобальної мережі Інтернет. Принтерів – 13

(лазерних – 10, матричних – 3).

Для забезпечення наукового об’єкту "Фонду рукописів,

стародруків, рідкісних видань" та фонду "Буковінензія" Наукової
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бібліотеки ЧНУ, що становить національне надбання України, в

2007 році Міністерством освіти і науки України виділено 6 тис. грн.

У рамках реалізації програми збереження національного надбання

для ремонту документів придбано: палітурні матеріали, 2 принтери,

комплектуючі для ремонту 1 комп’ютера, 2 настільних світильники.

Проведено ремонтно-реставраційні роботи фонду (ремонт,

заміна палітурок). Відремонтовано: книг – 570, брошур – 28,

журналів – 15, комплектів газет – 15; виготовлено коробок – 8;

нарізано карток – 118 311, книжкових формулярів – 31 370,

роздільників – 3 280.

Відповідальний: Кожукар Г.В.
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5. Відзначення працівників бібліотеки

Премія з нагоди 50-річчя трудової діяльності в ЧНУ

1. Кожукар Г.В.

За сумлінну працю та з нагоди 155-ої річниці від часу заснування НБ ЧНУ

премії:

1. Акімова Ж.П.
2. Бунчук О.С.
3. Бусигіна Н.Д.
4. Галімова Т.Ф.
5. Грималюк Н.В.
6. Корнєєва Л.У.
7. Майборода О.І.
8. Максимова С.О.
9. Мурашевич Т.Д.

10. Пелепко Н.В.
11. Пісаренко Л.М.
12. Сарафінчан Л.І.
13. Суслова Т.І.
14. Чебан Г.І.
15. Череватенко З.П.
16. Шилюк О.І.
17. Югансон Н.Е.

грамоти:

1. Вамуш А.А.
2. Гнатковська Т.П.
3. Іванчина В.В.
4. Колісник Г.І.
5. Корольова Т.М.

6. Місікевич О.В.
7. Олару О.В.
8. Стрельчук Я.В.
9. Суслова І.В.

подяки:

1. Акімова Н.А.
2. Антонова Т.І.
3. Бабюк О.І.
4. Василова Т.Д.
5. Гаврилюк О.М.

6. Лаврова О.Ю.
7. Мирон О.В.
8. Незвещук Т.В.
9. Угура Н.І.
10. Шафран М.М.
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Грамота МОНУ з нагоди відзначення Дня університету

1. Загородна Н.М.

Премії
за організацію та проведення роботи по підготовці

будівлі бібліотеки до навчального року після завершення
капітального ремонту фасаду бібліотеки

1. Кожукар Г.В.
2. Бабюк Д.І.
3. Баюра М.Г.
4. Гакман Л.І.
5. Гакман Т.І.

6. Гуцул Г.С.
7. Ломош Л.Г.
8. Негрич М.І.
9. Олексюк М.Д.

Подяки і премії з нагоди ювілеїв

1. Верешко М.Р.
2. Галімова Т.Ф.

3. Мельник Г.П.
4. Чебан Г.І.

Премія за активну участь у виставці аматорських мистецьких робіт
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

викладачів та співробітників університету

1.   Загородна Н.М.

Відзначення
ветеранів праці, колишніх працівників бібліотеки

 За клопотанням адміністрації та профбюро бібліотеки ректорат
університету надав матеріальну допомогу на лікування:
Єфремовій Є.І. (95-річчя), Книшук Н.І. (80-річчя),
Мещеряковій Л.С. (70-річчя), Михайловій Г.П. (90-річчя),
Кошовій К.К. (70-річчя), Кужільній О.П. (60-річчя).
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 До Дня Перемоги отримали матеріальну допомогу:
Бусигіна Н.Д., Єфремова Е.І., Коцюбинська В.Г.,
Криленко В.І., Михайлова Г.П., Пенюк (Тотоєску) Г.А.

 З нагоди 155-ої річниці від часу заснування Наукової
бібліотеки ЧНУ отримали подяки за багаторічну та сумлінну
працю: Волощук А.Я., Гончаренко А.К., Дереворіз М.І.,
Єфремова Є.І., Пенюк (Тотоєску) Г.А., Жарких З.О.,
Іванова З.М., Карпенко І.О., Клабукова І.Г., Кошова К.К.,
Ленюк Л.С., Литвинчук Н.П., Матлак О.І., Мельничук Н.М.,
Павельчук Ю.П., Семенюк Г.М., Туркевич Л.А.
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6. Відомості про співробітників Наукової бібліотеки ЧНУ

1. Акімова Жанетта Петрівна – зав. відділу комплектування.
2. Акімова Наталія Анатоліївна – зав. відділу інформаційних технологій.
3. Антонова Тетяна Іванівна – зав. відділу рідкісних та цінних книг, голова профбюро б-ки.
4. Бабюк Володимир Захарійович – бібліотекар відділу інформаційних технологій.
5. Бабюк Оксана Іллівна – бібліотекар 2 кат. відділу культурно-просвітницької роботи.
6. Біла Аліна Миколаївна – бібліотекар 2 кат. абонементу № 2.
7. Біндас Людмила Василівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
8. Бойко Ірина Степанівна – зав. сектору читального залу навчальної літератури.
9. Борисяк Лариса Петрівна – зав. сектору абонементу № 5.
10. Брездень Наталія Федорівна – зав. сектору обмінно-резервного фонду.
11. Булей Олександр Сергійович – бібліотекар відділу інформаційних технологій.
12. Бунчук Ольга Степанівна – гол. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
13. Бусигіна Ніна Дмитрівна – гол. бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
14. Бучко Людмила Василівна – бібліотекар Австрійської бібліотеки.
15. Вамуш Альона Анатоліївна – бібліотекар 2 кат. відділу рідкісних та цінних книг.
16. Василова Тетяна Дмитрівна – пров. бібліотекар читального залу наукової літератури.
17. Ворнік Лариса Дмитрівна – зав. сектору читального залу наукової літератури.
18. Гаврилюк Людмила Геннадіївна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 5.
19. Гаврилюк Оксана Михайлівна – пров. бібліотекар відділу інформаційних технологій.
20. Галімова Тетяна Фазилівна – зав. галузевого відділу.
21. Гнатковська Тетяна Петрівна – бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
22. Гоменюк Ніна Миколаївна – пров. бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
23. Горюнова Марина Олексіївна – пров. бібліотекар відділу інформаційних технологій.
24. Горюнова Наталія Іллівна – бібліограф 1 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
25. Грималовська Альона Анатоліївна – зав. сектору залу каталогів.
26. Грималюк Наталія Володимирівна – зав. відділу читальних залів.
27. Данчук Світлана Іванівна – бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
28. Дячук Марія Петрівна – зав. відділу зберігання зарубіжних видань.
29. Євстаф’євич Надія Петрівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
30. Єрохін Костянтин Павлович – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
31. Загородна Настасія Миколаївна – заст. директора бібліотеки з наукової роботи.
32. Зюлковська Валентина Василівна – бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
33. Іванчина Валентина Василівна – зав. сектору абонементу № 1.
34. Іванюк (Лизун) Наталія Дмитрівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
35. Киселиця Вікторія Іванівна – бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
36. Коваль Лінда Іванівна – зав. сектору абонементу № 2.
37. Кожукар Георгій Васильович – заст. директора бібліотеки з господарської роботи.
38. Козмінка Олена Олександрівна – бібліотекар 1 кат. читального залу навчальної літератури.
39. Колісник Галина Іванівна – бібліотекар 1 кат. відділу комплектування.
40. Кондратенко Людмила Олександрівна – бібліограф 1 кат. інформ.-бібліографічного відділу.
41. Корольова Тетяна Миронівна – пров. бібліотекар відділу зберігання зарубіжних видань.
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42. Косован Світлана Петрівна – бібліотекар 2 кат. читального залу галузевого відділу.
43. Куташ Вікторія Тарасівна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
44. Лаврова Оксана Юріївна – пров. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
45. Лакуста Валентина Іванівна – бібліотекар 1 кат. відділу інформаційних технологій.
46. Лопатюк Тетяна Володимирівна – бібліотекар 2 кат. відділу комплектування.
47. Лопуляк Лідія Віталіївна – бібліотекар 2 кат. читального залу навчальної літератури.
48. Лунгу Вікторія Василівна – бібліотекар 1 кат. відділу зберігання зарубіжних видань.
49. Майборода Олена Іванівна – зав. відділу наукової обробки літератури.
50. Максимов Андрій Васильович – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
51. Максимова Софія Олександрівна – палітурниця.
52. Маник Галина Дмитрівна – бібліотекар 2 кат. відділу наукової обробки літератури.
53. Мартиненко Ірина Олександрівна – бібліотекар 1 кат. відділу інформаційних технологій.
54. Матвійчук Родіка Віталіївна – бібліотекар 2 кат. залу каталогів.
55. Махмутова Марія Іванівна – зав. інформаційно-бібліографічного відділу.
56. Мельник Галина Павлівна – бібліотекар 2 кат. читального залу навчальної літератури.
57. Мельник Ірина Михайлівна – бібліотекар 1 кат. читального залу наукової літератури.
58. Мельничук Валерій Іванович – бібліотекар відділу інформаційних технологій (за сумісництвом).
59. Мельничук Наталія Іванівна – бібліограф 1 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
60. Мельничук Наталія Миколаївна – зав. сектору залу каталогів.
61. Мирон Ольга Вікторівна – зав. сектору відділу комплектування.
62. Місікевич Олег Васильович – пров. бібліотекар читального залу навчальної літератури.
63. Мурашевич Тетяна Дем’янівна – зав. науково-методичного відділу.
64. Нагірняк Алла Аурелівна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
65. Незвещук Тамара Василівна – зав. відділу зберігання вітчизняних видань.
66. Олару Ольга Василівна – зав. сектору інформаційно-бібліографічного відділу.
67. Павлович Наталія Георгіївна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
68. Панчук Наталія Олегівна – бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
69. Пелепко Наталія Василівна – зав. сектору абонементу № 3.
70. Петрович Надія Дмитрівна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 2.
71. Пісаренко Людмила Михайлівна – пров. бібліотекар абонементу № 1.
72. Полодюк Антоніна Миколаївна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
73. Порайко Любов Іванівна – бібліотекар 1 кат. читального залу періодичних видань.
74. Постолатій Діана Миколаївна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
75. Поштарук Анастасія Володимирівна – бібліотекар Австрійської бібліотеки.
76. Романіка Надія Зіновіївна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
77. Сарафінчан Лілія Іордакіївна – зав. відділу абонементів.
78. Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
79. Сливко Володимир Йосифович – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг (за сумісництвом).
80. Стрельчук Яна Валентинівна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 3.
81. Суслова Ірина Василівна – пров. бібліотекар залу каталогів.
82. Суслова Тетяна Іванівна – пров. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
83. Твердохліб Інна Василівна – бібліотекар 2 кат. відділу рідкісних та цінних книг.
84. Твердохліб Оксана Михайлівна – бібліотекар 2 кат. читального залу періодичних видань.
85. Угура Наталія Іванівна – зав. сектору читального залу періодичних видань.
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86. Фагурел Тетяна Василівна – бібліотекар читального залу навчальної літератури.
87. Царик Галина Іванівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
88. Чайка Світлана Петрівна – зав. сектору відділу комплектування.
89. Чебан Галина Іванівна – гол. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
90. Червінська Крістіна Георгіївна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
91. Череватенко Земфіра Павлівна – пров. бібліотекар читального залу галузевого відділу.
92. Шафран (Косташ) Марія Михайлівна – зав. відділу культурно-просвітницької роботи.
93. Шилюк Олег Іванович – директор бібліотеки.
94. Югансон Наталія Ернстівна – зав. сектору відділу наукової обробки літератури.
95. Ябчаник Юлія Іванівна – бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
96. Якобець Кароліна Олексіївна – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

1. Бабюк Домка Іванівна – двірник.
2. Баюра Марія Георгіївна – прибиральниця.
3. Білівська Любов Василівна – швейцар.
4. Верешко Марія Романівна – швейцар.
5. Гакман Лариса Іллівна – прибиральниця.
6. Гакман Тетяна Іллівна – прибиральниця.
7. Гуцул Ганна Степанівна – прибиральниця.
8. Зубова Павлина Пилипівна – гардеробниця.
9. Корнєєва Любов Ульянівна – гардеробниця.
10. Ломош Луча Георгіївна – прибиральниця.
11. Негрич Марія Іванівна – прибиральниця.
12. Олексюк Марія Дмитрівна – прибиральниця.
13. Прищепчук Валентина Андріївна – прибиральниця.
14. Савчук Ганна Михайлівна – гардеробниця.
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Довідки та пропозиції стосовно видання просимо надсилати на адресу:

58000, м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23
Наукова бібліотека ЧНУ
відділ культурно-просвітницької роботи
тел. 0 (372) 58-47-67


