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ПЕРЕДМОВА

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

2008 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 шести розділах:

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

2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ.

3. Господарська діяльність.

4. Матеріально-технічна база бібліотеки.

5. Відзначення працівників бібліотеки.

6. Відомості про співробітників Наукової бібліотеки ЧНУ.

У межах першого та п'ятого розділів відомості подаються

за хронологією. Матеріал другого та шостого розділів

згруповані в алфавіті прізвищ.

Адресується бібліотечним працівникам та всім, хто

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

С І Ч Е Н Ь

2 січня. Експоновано книжкову виставку "Христос
Рождається!": [до Різдвяних свят] (16 дж.) – Косташ М.М.

8 січня – 29 лютого. Проведено перевірку підсобного фонду
абонементу № 5 відділу абонементів. Голова комісії –
Грималюк Н.В.; заступник голови комісії – Борисяк Л.П.; члени
комісії: Біла А.М., Гаврилюк Л.Г., Зюлковська В.В.,
Косован С.П., Лопуляк Л.В., Мельничук Н.І., Тулик О.І.

11 січня. Експоновано книжкову виставку "120 років від дня
смерті Юрія Федьковича" (26 дж.) – Козмінка О.О.

12 січня. У читальному залі інформаційно-бібліографічного
відділу експоновано постійно діючу книжкову виставку "Нові
надходження" – Махмутова М.І.

21 січня. Експоновано книжкову виставку "22 січня – дата
української державності": [до Дня Соборності України] (25 дж.)
– Махмутова М.І., Мурашевич Т.Д.

 Підготовлено рекомендаційний список літератури
"Соборність українського духу": [до річниці Великої Злуки
22 січня 1919 р.] (112 дж.) – Махмутова М.І.

22 січня. Взято участь у проведенні заходу в рамках проекту
"Чернівецький національний університет", який відбувся в 6-Б
класі Чернівецької ЗОШ № 24. Підготовлено доповідь на тему:
"Чернівецький національний університет – храм науки і
культури"; експоновано книжкову виставку "Храм краси і
науки" (26 дж.) – Бабюк О.І.
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25 січня. У бібліотеці факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ встановлено інтегровану
бібліотечно-інформаційну систему "ІРБІС-64" для формування
електронного каталогу на підсобний фонд – Шилюк О.І.,
Акімова Н.І., Мельничук В.І.

31 січня. Надано методичну допомогу для бібліотечних
працівників Ширівецької ЗОШ на тему "Організація
бібліотечних фондів":

- системи класифікації УДК, ББК – Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д.;

- правила розстановки бібліотечних фондів –
Мурашевич Т.Д.;

- створення каталогів – Загородна Н.М.

Л Ю Т И Й

7 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ (27 чол.) –
Косташ М.М.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ
у відділі рідкісних та цінних книг "Рідкісні книги у фондах
Наукової бібліотеки ЧНУ" (27 чол.) – Антонова Т.І.

8 лютого. Впроваджено нову систему обслуговування
користувачів з інших вузів та організацій – "Одноразовий
квиток на користування Науковою бібліотекою ЧНУ", який
надає право на одноразове користування фондами бібліотеки на
основі паспорта – Загородна Н.М., Бабюк О.І.

13 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ (25 чол.) –
Косташ М.М.
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 Проведено заняття для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ
у відділі рідкісних та цінних книг "Рідкісні книги у фондах
Наукової бібліотеки ЧНУ" (25 чол.) – Вамуш А.А.

14 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ (30 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

15 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ (20 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

16 лютого. Експоновано книжкову виставку "195 років від дня
народження С.С. Гулака-Артемовського" (18 дж.) –
Козмінка О.О.

18 лютого. Відбулися колективні збори НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про включення до складу Вченої Ради
ЧНУ Шилюка О.І., директора бібліотеки.

 Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ. Обговорювалися
питання про:

1. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу
ЧНУ.

2. Роботу профбюро НБ ЧНУ за 2006-2007 рр.

21 лютого. У Мармуровій залі ЧНУ відбулися літературні
читання, присвячені діяльності товариства "ICONAR" у 30-х
роках в Чернівцях:

1. Експоновано книжкові виставки:
- "Творчий доробок членів товариства "ICONAR"
"Creaţia rezultatului muncii membrilor tovǎrǎşiei
"ICONAR" (39 дж.) – Антонова Т.І., Дячук М.П.
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- Історія бібліотеки 30-х років ХХ ст. (12 дж.) –
Антонова Т.І.

2. Проведено бібліографічний огляд "Видання членів
угрупування "ICONAR" у фондах НБ ЧНУ" (15 дж.) –
Дячук М.П.

23 лютого. Відбулося святкове дійство з нагоди "Дня захисника
Вітчизни" – Антонова Т.І., Ворнік Л.Д., Косташ М.М.

26 лютого. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філологічного факультету
ЧНУ (23 чол.) – Косташ М.М.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу філологічного
факультету ЧНУ у відділі рідкісних та цінних книг
"Специфіка фонду відділу рідкісних та цінних книг" (23 чол.)
– Антонова Т.І.

Б Е Р Е З Е Н Ь

2–16 березня. У виставковій залі "Вернісаж" за підтримки Гете-
Інституту та Німецького посольства (м. Київ) проходила
виставка фотографій німецьких митців, на яких представлені
будівлі німецького Бундестагу в Берліні – Панчук Н.О.

3 березня. Проведено навчально-практичну екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу спеціальності
"Бібліотекознавство" Чернівецького обласного училища
мистецтв імені С. Воробкевича (6 чол.) – Косташ М.М.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу спеціальності
"Бібліотекознавство" Чернівецького обласного училища
мистецтв імені С. Воробкевича у відділі рідкісних та цінних
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книг "Специфіка фонду відділу рідкісних та цінних книг
НБ ЧНУ" (6 чол.) – Антонова Т.І.

5 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ (13 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ
у відділі рідкісних та цінних книг "Специфіка фонду відділу
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ" (13 чол.) – Антонова Т.І.

6 березня. Експоновано книжкову виставку: "И незачем
таиться, и нечего таить…": [творчий доробок поетеси Тамари
Севернюк та художниці Наталії Ярмольчук] (24 дж.) –
Антонова Т.І.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів
1-го курсу коледжу ЧНУ (12 чол.) – Мурашевич Т.Д.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу коледжу ЧНУ
у відділі рідкісних та цінних книг "Специфіка фонду відділу
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ" (12 чол.) – Антонова Т.І.

7 березня. Відбулося святкове дійство з нагоди "Міжнародного
жіночого дня" (8 березня):

- урочисте зібрання колективу бібліотеки;
- вітання та вручення подарунків;
- святковий стіл;
- виступила з концертом чоловіча хорова капела

Чернівецького національного університету "Дзвін".
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7–9 березня. У Залі Г. Дроздовського (Німецький народний
дім) відбулися літературні читання за участю відомих
перекладачів німецькомовних творів Юрка Прохаська, Ольги
Сидор та Петра Рихла – Панчук Н.О.

10 березня. На філологічному факультеті ЧНУ відбулася
презентація книг професора кафедри української літератури та
журналістики Богдана Івановича Мельничука "Я – син вільного
роду", "Поріднений з Буковиною". Бібліотека експонувала
книжкову виставку "З творчого доробку Б. Мельничука" та
провела бібліографічний огляд "Творчий доробок
Б. Мельничука" – Мурашевич Т.Д.

10–21 березня. Прийнято Хришку Оану Роксанду, асистентку
педагогічного факультету Сучавського університету імені
Штефана Великого (Румунія, м. Сучава), яка прибула до
Чернівецького університету на стажування та роботи у фондах
наукової бібліотеки, в рамках угоди про співробітництво між
ЧНУ та Сучавським університетом (наказ 115-ОП
від 12.03.2008 р.) – Шилюк О.І., Бабюк О.І.

11 березня. Взято участь у засіданні круглого столу для
представників бібліотек на тему: "Інформаційно-освітні аспекти
співробітництва України з НАТО", який проводився з метою
інформаційної підтримки функціонування Інформаційних
стендів "Україна-НАТО" в обласних універсальних наукових
бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів України,
в рамках проекту: "Встановлення інформаційних стендів
НАТО: створення доступу до інформації з питань міжнародної
безпеки в Україні" за підтримки ВГО "Демократична дія" і
Центру інформації та документації НАТО в Україні (м. Київ) –
Шилюк О.І.

Укладено договір про співробітництво між Науковою
бібліотекою Чернівецького національного університету імені
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Юрія Федьковича, в особі директора Шилюка Олега Івановича,
та Всеукраїнською громадською організацією "Демократична
дія", в особі президента Джерджа Сергія Федоровича.

12 березня. У Червоній залі ЧНУ відбулася зустріч зі
спеціалістами управління охорони праці та соціального захисту
населення Шевченківської районної ради м. Чернівці.
Обговорювалися питання про надання працівникам
університету соціальних пільг, відпусток, пенсій тощо –
Антонова Т.І., Бабюк О.І.

17 березня – 4 квітня. Проведено перевірку підсобного фонду
Австрійської бібліотеки відділу читальних залів. Голова комісії
– Акімова Ж.П.; заст. голови комісії – Грималюк Н.В.; члени
комісії: Акімова Н.А., Махмутова М.І., Панчук Н.О.,
Токарюк Н.М., Тулик О.І.

18 березня. Взято участь у презентації книг професора кафедри
української літератури філологічного факультету ЧНУ Богдана
Івановича Мельничука: "Я – син вільного роду", "Поріднений з
Буковиною".

- Експоновано книжкову виставку "З творчого доробку
Богдана Мельничука" (32 дж.) – Косташ М.М.

- Проведено бібліографічний огляд "Творчий доробок
професора ЧНУ Б. Мельничука" (30 дж.) –
Мурашевич Т.Д.

21 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу інженерно-технічного
факультету ЧНУ – Мурашевич Т.Д.
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26 березня – 3 квітня. Прийнято групу студентів (11 чол.) з
Ягелонського університету (Польща), які прибули для
проходження практики на філологічному факультеті ЧНУ –
Шилюк О.І., Бабюк О.І.

28 березня. Взято участь у літературному вечорі з німецьким
письменником єврейського походження Едгаром Гільзенратом,
який проходив в конференц-залі приміщення "Міської ратуші"
– Панчук Н.О.

 Експоновано книжкову виставку "Marbacher Magazin –
подарунок Еріха Бека бібліотеці ЧНУ імені Юрія
Федьковича" (38 дж.) – Антонова Т.І.

 За сприяння ТОВ "Каринтія" та підтримці Науково-
дослідного центру буковинознавства при ЧНУ було
підготовлено факсимільне видання графічних робіт Оскара
Ласке згідно оригіналу Laske O. Bucovina. 10 Litografii
originale. – Viena: Institutul de Arte Grafice Eduard Danzingen,
який зберігається у відділі рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ
– Шилюк О.І.

К В І Т Е Н Ь

2 квітня. Колектив бібліотеки привітав з 70-річним ювілеєм
завідувача кафедри германського, загального та порівняльного
мовознавства факультету іноземних мов ЧНУ, професора,
доктора філологічних наук Левицького В.В. (факультет
іноземних мов ЧНУ) – Мурашевич Т.Д., Вамуш А.А.

3 квітня. Експоновано книжкову виставку "Крізь циклони – до
берега всеукраїнської любові": [до 90-річчя О. Гончара] (38 дж.)
– Мурашевич Т.Д., Вамуш А.А.
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7 квітня – 31 травня. До Всесвітнього дня здоров’я та
Всесвітнього дня без тютюну проведено ряд заходів:
експоновано книжкові виставки щодо припинення куріння
серед студентської молоді, педагогічних та науково-
педагогічних працівників; на вхідних дверях будівлі бібліотеки
розміщено наклейки "Палити заборонено".

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

1. Аналіз звітно-планової документації.
2. Наказ ректора № 44-а від 28.03.2008 р. "Про зміни в

графіку роботи наукової бібліотеки".
3. Розпорядження директора бібліотеки "Про підготовку

списків видань, які рахуються за факультетськими
(кафедральними) бібліотеками та загально-
університетськими підрозділами".

4. Організаційно-розпорядчу документацію бібліотеки.
5. Відкриття виставки в НБ ЧНУ "Світова війна (1914-1918)

у поштових листівках".
6. Трудову дисципліну.

9 квітня. Відбулася презентація книги "Світова війна у
поштових листівках", яка видана за підтримки Австрійської
кооперації (м. Відень) та Науково-дослідного центру
буковинознавства при ЧНУ. Книга представляє колекцію
поштових листівок періоду Першої світової війни колекціонера,
мистецтвознавця й краєзнавця Івана Назаровича Снігура (фойє,
І-й поверх НБ ЧНУ). Виступили: Снігур І.Н., Осачук С.Д.,
Заполовський В.К., Рихло П.В.

- Експоновано виставку поштових листівок періоду Першої
світової війни з колекції Івана Снігура (13 планшетів, на
яких розміщено 324 листівки).
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 Експоновано книжкову виставку "Слідами забутої війни
1914-1918 рр." (за матеріалами періодичних видань
Буковини): [до відкриття виставки "Світова війна у поштових
листівках" з колекції Івана Снігура] (20 дж.) – Антонова Т.І.,
Вамуш А.А.

14 квітня. Експоновано книжкову виставку з нагоди 120-річчя
від дня народження Л.А. Булаховського (27 дж.) – Олару О.В.

15–19 квітня. У рамках серії заходів "Майстерня художнього
слова" відбувся семінар за участю молодих літераторів України,
Румунії та Угорщини під назвою: "Чотири дні – три нації – одна
мова – одне місто". Захід проводив німецький журналіст та
письменник Тільман Рау – Панчук Н.О.

21 квітня. З нагоди "Всесвітнього дня книги й авторського
права" журналістами ТРК "Чернівці" знято та підготовлено
фоторепортаж про фонд відділу рідкісних та цінних книг. Було
представлено різноманітні раритетні видання: стародруки
німецькою та старослов’янською мовами, Святе Письмо
французькою мовою з ілюстраціями всесвітньо відомого
художника Гюстава Доре, видання різних форматів – від
найменших книг до книг-велетнів. Фоторепортаж транслювався
по телебаченню 23 квітня (19:00; 21:00).

21–25 квітня. Взято участь у підготовці для командирів
рятувальних груп, яка проходила на Чернівецьких обласних
курсах цивільної оборони в навчально-медичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (наказ ректора
університету № 261-ОП від 30.05.2008 р.) – Кожукар Г.В.

22 квітня. Взято участь у роботі засідання Львівського
зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації (м. Львів, Наукова бібліотека Львівського
національного університету) – Шилюк О.І.



14

23 квітня. Експоновано книжкові виставки:
- "Всесвітній день книги та авторського права" (20 дж.) –
Мурашевич Т.Д.

- "Всесвітній день книги" (15 дж.) – Антонова Т.І.

24 квітня. Експоновано книжкову виставку "Тієї вогняної
ночі": [до Дня Чорнобильської трагедії] (26 дж.) – Вамуш А.А.

25 квітня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові
та Методичної ради НБ ЧНУ. Розглядалися питання про:

1. Звіт директора бібліотеки про відрядження у м. Львів для
участі в засіданні Львівського зонального методичного
об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

2. Закупівлю нових надходжень.
3. Трудову дисципліну та графік роботи в передсвяткові дні.
4. Програму розвитку бібліотеки.

 Експоновано книжкову виставку "Великдень":
[до Великодніх свят] (25 дж.) – Вамуш А.А.

28 квітня. Надано методичну допомогу бібліотекарю
Чернівецького індустріального коледжу – Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д.

 До Всесвітнього дня охорони праці експоновано книжкові
виставки.

Т Р А В Е Н Ь

6–7 травня. Взято участь у роботі Міжнародної наукової
конференції: "Чернівці в контексті урбаністичних процесів
Центральної та Східної Європи XVIII-XX ст." (з нагоди
600-літнього ювілею першої писемної згадки про місто



15

Чернівці). Організатори: Науково-дослідний центр
буковинознавства при ЧНУ, Австрійська кооперація,
Чернівецька міська рада – Шилюк О.І.

7 травня. Експоновано книжкову виставку "День Перемоги":
[до Дня Перемоги] (32 дж.) – Угура Н.І.

8 травня. Експоновано книжкову виставку "У мамин день":
[до Дня матері] (21 дж.) – Вамуш А.А.

9 травня. Привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни,
колишніх працівників наукової бібліотеки, з нагоди Дня
Перемоги. Ректорат університету надав матеріальну допомогу:
Бусигіній Ніні Дмитрівні, Єфремовій Єлизаветі Іванівні,
Криленко Владеліні Іванівні, Михайловій Галині Петрівні,
Пенюк (Тотоєску) Гізелі Адамівні.

14–15 травня. Взято участь у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції: "Медичні бібліотеки як соціально
інформаційні бази медичних наук та охорони здоров’я"
(Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці) –
Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.

Доповідь: Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д. Найбагатша
скарбниця на Буковині.

15 травня. Взято участь у роботі наукової конференції:
"Сучасний музей: наукова і експозиційна діяльність": (до 145-ої
річниці від дня заснування Крайового музею в Чернівцях), яка
відбулася в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї –
Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д., Олару О.В.

Доповіді працівників бібліотеки:
1. Мурашевич Т.Д. Життєвий і творчий шлях

"буковинського італьяніста" (І.С. Труш).
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2. Олару О.В. Краєзнавча картотека інформаційно-
бібліографічного відділу Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету.

19–22 травня. Взято участь у роботі науково-практичної
конференції: "Традиційні та електронні інформаційні ресурси
бібліотек ВНЗ в інформаційно-освітньому просторі держави" та
засіданні Науково-методичної бібліотечної комісії МОНУ
(Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка) –
Шилюк О.І.

22 травня. Експоновано книжкову виставку "Біля джерел
східнослов’янської писемності": [до Дня слов’янської
писемності та культури] (28 дж.) – Вамуш А.А.

23 травня. Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про:

1. Оздоровлення працівників університету та їх дітей.
2. Створення житлово-будівельного кооперативу ЧНУ.
3. Надання матеріальної допомоги працівникам

університету на лікування та поховання рідних.
4. Заходи з нагоди 600-річчя першої писемної згадки про

місто Чернівці.

 Експоновано книжкову виставку "Хімія – музика природи":
[до Дня хіміка] (23 дж.) – Вамуш А.А.

26 травня. Проведено екскурсію по бібліотеці для науковців
з США – Шилюк О.І.

 Наукова бібліотека ЧНУ подарувала Девіду Бішопу,
директору бібліотеки Чиказького університету (США),
факсимільне видання графічних робіт Оскара Ласке згідно
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оригіналу Laske O. Bucovina. 10 Litografii originale. – Viena:
Institutul de Arte Grafice Eduard Danzingen, який зберігається у
відділі рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ.

28 травня. У Чернівецькому академічному обласному
українському музично-драматичному театрі імені Ольги
Кобилянської відбувся авторський вечір "Хай щастить",
з нагоди 35-річчя від дня народження Л.Р. Равлюка –
Мурашевич Т.Д., Порайко Л.І.

29 травня. Експоновано книжкову виставку "Сонцю і квітам
усміхаються діти": [до дня захисту дітей] (21 дж.) – Вамуш А.А.

30 травня. У Муніципальній бібліотеці імені Анатолія
Добрянського відбулася презентація книги Петера Деманта
(літературний псевдонім Вернон Кресс) "Моя первая жизнь" –
автобіографічна повість письменника" – Мурашевич Т.Д.,
Вамуш А.А.

Ч Е Р В Е Н Ь

1 червня. Введено в дію нову версію програми автоматизації
бібліотек "ІРБІС-64" – Шилюк О.І., Акімова Н.А., Мельничук В.І.

2 червня. Експоновано книжкову виставку "В епіцентрі подій –
журналіст": [до Дня журналіста] (19 дж.) – Вамуш А.А.

3 червня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Розглядалися питання про:

1. Посадові інструкції та положення про сектори НБ ЧНУ.
2. Паспортизацію довідкового апарату бібліотеки.
3. Введення в дію нової версії програми автоматизації

бібліотек "ІРБІС-64".
4. Аналіз використання бібліотечних фондів абонементів

№ 1, 2, 3, 5.
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4 червня. Проведено екскурсію по бібліотеці для учнів 6-Б
класу Чернівецької ЗОШ № 24 (15 чол.) – Бабюк О.І.,
Антонова Т.І., Дячук М.П.

5 червня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів ІІ-го курсу біологічного факультету
ЧНУ (20 чол.) – Вамуш А.А.

7–15 червня. Взято участь у роботі П’ятнадцятої ювілейної
Міжнародної конференції "Крим 2008": "Бібліотеки та
інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти
і бізнесу" на тему: "Роль електронної інформації та електронних
бібліотек у побудові суспільства знань" (м. Судак, АР Крим) –
Шилюк О.І.

7–23 червня. Взято участь у роботі семінару для співробітників
Австрійських бібліотек (м. Клостернойбург, Австрія) –
Панчук Н.О.

9 червня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Розглядалися питання про:

1. Розпорядження в. о. ректора університету № 17-р
від 06.06.2008 р. "Про надання і використання відпусток".

2. Наказ в.о. ректора університету № 275-ОП від 06.06.2008р.
"Про зміни в графіку роботи у зв’язку з святковими
днями".

3. Звіт про роботу підрозділів бібліотеки за І півріччя 2008 р.

10 червня. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України
№ 06-77 від 10.06.2008 р. "Про склад Секцій Науково-
методичної бібліотечної комісії МОНУ" директор Наукової
бібліотеки ЧНУ Шилюк О.І., включений до складу Секції з
обслуговування користувачів.
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16 червня. Колектив бібліотеки привітав з 80-річним ювілеєм
колишню співробітницю бібліотеки, ветерана ВВВ,
Коцюбинську Вікторію Георгіївну. Ректорат університету надав
матеріальну допомогу до ювілею.

22 червня. Експоновано книжкову виставку "Україна-НАТО:
стан та перспективи розвитку" (23 дж.) – Василова Т.Д.

25 червня. Проведено перевірку підсобного фонду бібліотеки
Навчально-консультативного центру ЧНУ (м. Новодністровськ)
– Мурашевич Т.Д., Суслова І.В.

30 червня – 4 липня. Взято участь у навчанні та перевірці
знань у сфері цивільного захисту на Чернівецьких обласних
курсах цивільної оборони та опрацюванні навчального курсу за
обов’язками командира медичних ланок та груп в навчально-
медичному центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності (наказ ректора університету № 315-ОП
від 01.07.2008 р.) – Майборода О.І., начальник медичного посту
бібліотеки.

Л И П Е Н Ь

3 липня. Експоновано книжкову виставку "Освіта України і
Болонський процес" (18 дж.) – Ворнік Л.Д.

14 липня. Експоновано книжкову виставку "Василь Барка –
письменник апокаліптичної доби": [до 100-річчя від дня
народження В. Барки] (22 дж.) – Мельничук Н.І.

22 липня. Експоновано книжкову виставку "Борець, поборник
правди": [до 155-ої річниці від дня народження В.Г. Короленка]
(27 дж.) – Гаврилюк Л.Г.
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С Е Р П Е Н Ь

1 серпня. Експоновано книжкову виставку "Правдива іскра
Прометея": [до 95-ої річниці від дня смерті Лесі Українки]
(31 дж.) – Коваль Л.І.

14 серпня. Експоновано книжкову виставку "180 років від дня
народження С.І. Пономарьова" (15 дж.) – Махмутова М.І.

18 серпня. У рамках святкування 600-річчя першої писемної
згадки про місто Чернівці та Тижня єврейської культури
(17-24 серпня 2008 р.) проходила Міжнародна наукова
конференція: "Культура та мова ідиш 1908-2008". Конференція
розпочалася з відкриття виставки "Єврейська книга на
Буковині", яка проходила в конференц-залі Наукової бібліотеки
ЧНУ. Засоби масової інформації: ТВА, ТРК "Чернівці", 5 канал,
редакція газети "Університетський вісник".

Виставка підготовлена Науковою бібліотекою
Чернівецького національного університету та центром юдаїки
Національного університету "Києво-Могилянська академія", за
підтримки Євро-Азійського єврейського конгресу Ваад України
та Чернівецького єврейського громадсько-культурного фонду.

Учасники: Член Української Хельсинської групи,
правозахисник, провідний діяч єврейського національного
руху, виконавчий віце-президент Всеукраїнського Єврейського
конгресу, виконавчий віце-президент Єврейської конфедерації
України Йосип Самуїлович Зісельс; доктор філологічних наук,
філолог-славіст, лінгвіст, культуролог, директор відділення
славістики Єврейського університету в Єрусалимі Вольф
Абрамович Москович; професор, академік Державної єврейської
Академії наук імені Маймонида (Москва) і Академії історії та
культури євреїв України імені Шимона Дубнова (Київ),
генеральний секретар Євро-Азійського Конгресу (Москва)
Михайло Членов; колекціонер Михайло Степанович
Чернописький; спеціаліст в області єврейської книги
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Олександра Тарнопольська; директор Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету Олег Іванович
Шилюк.

На виставці представлено 32 книги з відділу зберігання
зарубіжних видань – івритомовна література, видана в
Чернівцях в ХІХ на початку ХХ століть, а саме: підручники,
художня література, видання релігійного змісту, зокрема,
Талмуд 1836 року видання, Пасхальна Агада тощо –
Дячук М.П., Корольова Т.М.

Основою виставки були видання з "Фонду рукописів,
стародруків та рідкісних видань" та фонду "Буковінензія"
Наукової бібліотеки ЧНУ. Представлено 55 книг наступних
рубрик: дослідження "Євреї на Буковині", "Статути єврейських
об’єднань", "Єврейська освіта на Буковині", де, зокрема, було
виставлено навчальну книгу з бібліотеки І. Карбулицького "Der
ewige jude"; 6 періодичних видань, серед них, двомовна іврит-
німецька газета "Hatchijah" – Антонова Т.І., Твердохліб І.В.

21 серпня. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України № 758 від 21.08.2008 р. "Про внесення змін до складу
науково-методичної бібліотечної комісії" на Наукову бібліотеку
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича покладено виконання обов’язків обласного
методичного центру.

22 серпня. Згідно з розпорядженням Чернівецького міського
голови № 390-р від 22.08.2008 р. "Про створення робочої групи
з відновлення історичних написів на будівлях м. Чернівці"
Шилюк О.І., директор бібліотеки, включений до складу комісії
членом робочої групи.

 Експоновано книжкові виставки:
- "Життя незалежної України": [до Дня незалежності
України] (28 дж.) – Вамуш А.А.
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- "75 років від дня народження та 45 років від дня смерті
українського поета – Степана Будного" (18 дж.) –
Пелепко Н.В.

25 серпня. Створено та експоновано постійно діючу виставку
"Нові надходження навчальної літератури" (35 дж.) –
Мурашевич Т.Д., Вамуш А.А.

28 серпня. Надано консультацію Червоноградській Ірині
Володимирівні, завідувачу бібліотеки Української науково-
дослідної станції карантину рослин – Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д.

В Е Р Е С Е Н Ь

1 вересня. Експоновано книжкову виставку "1 вересня – День
знань" (23 дж.) – Вамуш А.А.

 Оформлено стенд "Історія Наукової бібліотеки ЧНУ" (фойє,
1-й поверх) – Шилюк О.І., Вамуш А.А.

 Впроваджено "Паспорт масового заходу" на проведення
літературних вечорів, конференцій, книжкових виставок,
бібліографічних оглядів тощо – Загородна Н.М.,
Мурашевич Т.Д.

 Впроваджено нову версію автоматизованої бібліотечної
системи "ІРБІС-64".

2 вересня. Експоновано книжкову виставку: "Дар бібліотеці –
Olexa Horbatsch": [подарунок НБ ЧНУ від О. Горбача] (14 дж.)
– Антонова Т.І.

3 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів коледжу ЧНУ (20 чол.) –
Мурашевич Т.Д.
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4 вересня. Експоновано книжкову виставку "Поетка з букової
країни": [до 60-річчя від дня народження С. Майданської]
(15 дж.) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів коледжу ЧНУ (23 чол.) – Вамуш А.А.

5 вересня. Проведено навчально-ознайомчі екскурсії по
бібліотеці:

- для студентів 1-го курсу факультету комп’ютерних наук
ЧНУ (18 чол.) – Вамуш А.А.

- для студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ
(15 чол.) – Вамуш А.А.

8 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету комп’ютерних
наук ЧНУ (20 чол.) – Вамуш А.А.

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

1. Трудову дисципліну.
2. Накази ректора з основної діяльності університету.
3. Аналіз звіту про роботу Наукової бібліотеки ЧНУ за

І-е півріччя 2008 року.
4. Проект "Положення про підвищення кваліфікації кадрів

Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича".

5. Святкування "Всеукраїнського дня бібліотек", "Дня
університету" та "Дня міста".

6. Участь у роботі міжнародної наукової конференції:
"Актуальні проблеми вивчення життя і творчості
О. Кобилянської та українського літературного процесу".
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (25 чол.) – Вамуш А.А.

10 вересня. У рамках тижнів німецької культури в Залі
Г. Дроздовського відбувся літературний вечір з німецькими
письменницями Танею Дюкерс та Сесіль Вайсброт під назвою
"Спогади – сліди" – Панчук Н.О.

13 вересня. Експоновано книжкові виставки:
- "Кіно: вчора, сьогодні, завтра…": [до Дня українського

кіно] (17 дж.) – Вамуш А.А.;
- "Крок до здоров’я": [до Дня фізичної культури і спорту]

(21 дж.) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ (18 чол.) –
Вамуш А.А.

15 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (22 чол.) –
Вамуш А.А.

16 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (20 чол.) –
Вамуш А.А.

17 вересня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Розглядалося питання "Про введення в дію нового стандарту з
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1.2006
(Межгосударственный стандарт: Система стандартов по
информации, библиотечному издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
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Общие требования и правила составления. – М.: ИПК. Издат.
стандартов, 2004) та основні відмінності від ГОСТу 7.1-84".

 Проведено навчально-ознайомчі екскурсії по бібліотеці:
- для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ

(23 чол.) – Мурашевич Т.Д.
- для студентів коледжу ЧНУ (23 чол.) – Мурашевич Т.Д.

 У рамках тижнів німецької культури в Будинку естетики та
дозвілля відбувся літературно-музичний вечір, присвячений
поезії Пауля Целана, за участю німецького письменника
Оскара Ансуля та німецького композитора Міхаеля Грінера –
Панчук Н.О.

18 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу факультету фізичної культури та здоров’я
людини ЧНУ (15 чол.) – Вамуш А.А.

19 вересня. Експоновано книжкову виставку "105 років від дня
смерті Сидора Воробкевича (Данила Млаки)" (25 дж.) –
Борисяк Л.П.

23 вересня. Взято участь у роботі Міжнародної конференції:
"Безпека Південно-Східної Європи як складова європейської та
глобальної безпеки". Організатори: Громадська ліга Україна-
НАТО спільно з Всеукраїнською громадською організацією
"Демократична дія" та Міністерством закордонних справ
України – Шилюк О.І.

24 вересня. Проведено навчально-ознайомчі екскурсії по
бібліотеці для:

- студентів 3-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ
(10 чол.) – Вамуш А.А.;
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- студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету
ЧНУ (10 чол.) – Вамуш А.А.

25 вересня. Взято участь у роботі науково-практичного
семінару керівників бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в
Чернівецькій області: "Бібліотека Вищого навчального закладу:
сьогоднішнє бачення, проблеми та перспективи розвитку"
(бібліотека Буковинської державної фінансової академії,
м. Чернівці) – Шилюк О.І., Загородна Н.М.; Акімова Н.А.,
Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчі екскурсії по бібліотеці для:
- студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (25 чол.) – Вамуш А.А.;

- студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ (18 чол.)
– Вамуш А.А.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу факультету
історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ у відділі
рідкісних та цінних книг "Рідкісні книги у фондах Наукової
бібліотеки ЧНУ" (19 чол.) – Антонова Т.І.

26 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 3-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ (12 чол.) –
Мурашевич Т.Д.

 Проведено заняття для студентів 3-го курсу факультету
іноземних мов ЧНУ у відділі рідкісних та цінних книг
"Рідкісні книги у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ" (12 чол.)
– Антонова Т.І.

29 вересня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про проведення перевірки підсобного
фонду абонементу № 3 відділу абонементів.



27

30 вересня. Взято участь у роботі обласної науково-практичної
конференції: "Розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів
Буковини: нові тенденції та сучасні технології" (з нагоди 10-ої
річниці Всеукраїнського Дня бібліотек), яка відбулася в
Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені
М. Івасюка – Шилюк О.І., Акімова Н.А.

 Проведено святкове дійство з нагоди 10-ої річниці
"Всеукраїнського Дня бібліотек" та 156-ої річниці від часу
заснування Наукової бібліотеки ЧНУ:
- урочисте привітання колективу бібліотеки;
- вручення грамот працівникам бібліотеки за організацію та

успішне проведення перевірок підсобних фондів НБ ЧНУ
в 2008 році;

- вручення подарунків (подарункові набори цукерок та
сувеніри – магнітні стрічки з виглядом будівель
університету та бібліотеки);

- експоновано фотостенд "Життя Наукової бібліотеки ЧНУ"
– Вамуш А.А., Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.,
Шилюк О.І.;

- експоновано книжкові виставки:
1. "29 вересня Науковій бібліотеці – 156" (52 дж.) –

Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.
2. "НБ ЧНУ у фотографіях: минуле і сучасне" (36 фото) –

Вамуш А.А.
3. "Університет починається з бібліотеки", "З історії

минулого бібліотеки" (39 дж.) – Вамуш А.А.
4. "Бібліотеки в книжних гравюрах" [до 156-ої річниці від

дня заснування НБ ЧНУ] (15 дж.) – Антонова Т.І.
5. "Приватні колекції в НБ ЧНУ: першого ректора

університету К. Томащука; мовознавця В. Сімовича;
родини Габсбургів" (41 дж.) – Антонова Т.І.

6. "Екслібрис на книгах НБ ЧНУ" (17 дж.) – Антонова Т.І.
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Ж О В Т Е Н Ь

1 жовтня. Експоновано постійно діючу книжкову виставку
"Нові надходження навчальної літератури" (36 дж.) –
Вамуш А.А.

1–5 жовтня. Взято участь у роботі V Міжнародної науково-
практичної конференції: "INFORMATIO-2008: Електронні
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ" та
презентації нових інформаційних електронних ресурсів для
освіти і науки провідних світових компаній: EBSCO,
ELSEVIER, STN International (м. Алушта, АР Крим) –
Шилюк О.І.

1 жовтня – 10 листопада. Проведено перевірку підсобного
фонду абонементу № 3 відділу абонементів. Голова комісії –
Акімова Ж.П.; заст. голови комісії – Угура Н.І.; члени комісії:
Біндас Л.В., Гаврилюк Л.Г., Коваль Л.І., Косован С.П.,
Олару О.В., Пелепко Н.В., Продан І.М., Токарюк Н.М.,
Фагурел Т.В., Тулик О.І.

2 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету історії,
політології та міжнародних відносин ЧНУ (23 чол.) –
Вамуш А.А.

 Проведено заняття для студентів 1-го курсу факультету
історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ у відділі
рідкісних та цінних книг "Рідкісні книги у фондах наукової
бібліотеки ЧНУ" (23 чол.) – Антонова Т.І.

3 жовтня. На філологічному факультеті ЧНУ відбувся вечір
пам’яті викладача, письменника Я.Г. Вишиваного.
Працівниками бібліотеки експоновано книжкову виставку
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"Плаче захмарене небо" та проведено бібліографічний огляд
видань Я.Г. Вишиваного.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи ЧНУ (15 чол.) – Вамуш А.А.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи ЧНУ "Навики бібліографічних знань"
(14 чол.) – Махмутова М.І.

 Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу
підготовлено бібліографічні списки літератури:
- "Резиденція буковинських митрополитів" (35 дж.);
- "Й. Главка" (47 дж.);
- "Возз’єднання Північної Буковини з УРСР" (43 дж.);
- "Арон Пумнул – історик, філософ, лінгвіст, один із
засновників Чернівецької крайової бібліотеки" (5 дж.).

4 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Vivat Akademia":
[до Дня університету] (21 дж.) – Вамуш А.А.

6 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Наше місто": [до
600-річчя першої писемної згадки про м. Чернівці (1408-2008)]
(24 дж.) – Вамуш А.А.

7 жовтня – 17 листопада. Проходила навчання 3 група курсів
підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних працівників
без спеціальної освіти "Школа молодого бібліотекаря" –
Біла А.М., Біндас Л.В., Гуцул В.В., Лопуляк Л.В., Якобець К.О.
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8 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов
ЧНУ (15 чол.) – Мурашевич Т.Д.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ
"Навики бібліографічних знань" (15 чол.) – Махмутова М.І.

9 жовтня. Прийнято делегацію Представництва Європейської
комісії в Україні та Білорусі, яка прибула до ЧНУ для зустрічі з
керівництвом університету, знайомства з роботою Центру
інформації Європейського Союзу в науковій бібліотеці та
зустрічі зі студентами – Шилюк О.І.

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

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу юридичного факультету ЧНУ
"Навики бібліографічних знань" (18 чол.) – Махмутова М.І.

9–24 жовтня. В конференц-залі бібліотеки діяла виставка
художньої фотографії, вишивки та творів образотворчого
мистецтва викладачів та співробітників університету,
присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про місто
Чернівці та 133-ій річниці від часу заснування Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. Мета
виставки – представити таланти та захоплення працівників
університету. Оргкомітет: сектор культурно-масової роботи
профспілкового комітету та Наукова бібліотека ЧНУ.
Представлено – 198 експозицій.
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9 жовтня відбулося відкриття виставки за участі –
Мельничука С.В., ректора університету; Марусик Тамари
Володимирівни, проректора; Боднарука Миколи Івановича,
голови профкому; делегації Представництва Європейської
Комісії в Україні та Білорусі; співробітників університету та
бібліотеки; чоловічої хорової капели університету "Дзвін".

ЗМІ: ТРК "Чернівці", ТВА та редакція газети
"Університетський вісник".

10 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу факультету прикладної математики ЧНУ
(20 чол.) – Вамуш А.А.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ
"Навики бібліографічних знань" (17 чол.) – Махмутова М.І.

14 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Покрова –
берегиня українського козацтва": [до свята Пресвятої
Богородиці] (38 дж.) – Угура Н.І.

15–17 жовтня. Взято участь у роботі Міжнародної наукової
конференції: "Бібліотека як соціокультурний феномен: історія
та сучасність", з нагоди святкування 400-річчя однієї із
найдавніших книгозбірень України – Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Наукова бібліотека Львівського національного університету
імені Івана Франка) – Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.

Надіслані статті до збірника:
1. Шилюк О.І. Бібліотечна справа на Буковині в 40-х роках

ХХ століття.
2. Загородна Н.М. Науково-дослідницька робота Наукової

бібліотеки Чернівецького національного університету:
історія, реалії, перспективи.
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3. Дячук М.П. Історія формування фонду чужоземної
літератури Наукової б-ки Чернівецького університету.

17 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Маестро
Буковинського краю": [до 75-річчя А. Кушніренка] (18 дж.) –
Кондратенко Л.О.

20 жовтня. У рамках позакласного читання на тему: "Книги –
багатство нації", для учнів 3-Б класу Чернівецької
спеціалізованої школи № 23, проведено екскурсію та заняття у
відділі рідкісних та цінних книг з метою ознайомлення із
старовинними виданнями – Антонова Т.І.

22 жовтня. З нагоди національного дня Австрії в культурно-
мистецькому центрі "Українська книга" відбувся літературний
вечір під назвою "Австрія читає", присвячений австрійським
поетам ХХ ст. – Панчук Н.О.

28 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для слухачів Буковинської Малої академії наук
(12 чол.) – Вамуш А.А.

29 жовтня. Взято участь у роботі Міжнародної наукової
конференції: "Перша світова війна та проблеми
державотворення у Центральній та Східній Європі": (до 90-ої
річниці закінчення Першої світової війни), яка відбулася в
конференц-залі факультету історії, політології та міжнародних
відносин ЧНУ. Експоновано книжкову виставку "Мемуари та
наукові видання з фондів НБ ЧНУ" (57 дж.) – Антонова Т.І.,
Вамуш А.А.

30 жовтня – 30 грудня. Прийнято групу студентів (4 чол.) з
Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща),
яка прибула на філологічний факультет Чернівецького
університету по обміну згідно з Угодою про співпрацю між
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двома вузами (наказ 502а-ОП від 01.11.2008 р.) – Шилюк О.І.,
Бабюк О.І., Вамуш А.А.

Л И С Т О П А Д

1 листопада. Взято участь у роботі Міжнародної наукової
конференції: "Західноукраїнська народна республіка 1918-1923
роки": (до 90-річчя утворення ЗУНР), яка відбулася в
конференц-залі факультету історії, політології та міжнародних
відносин ЧНУ. Експоновано книжкову виставку "Буковина в
роки світової війни" (33 дж.) – Антонова Т.І., Вамуш А.А.

3 листопада. Експоновано книжкову виставку "Свято єднання":
[до 90-ої річниці Буковинського народного віча] (24 дж.) –
Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для студентів
Вармінсько-Мазурського університету (4 чол.) – Вамуш А.А.

4 листопада. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ (20 чол.) –
Вамуш А.А.

 У відділі рідкісних та цінних книг проведено заняття для
студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ "Рідкісні
книги у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ" (20 чол.) –
Антонова Т.І.

5 листопада. Експоновано постійно діючу книжкову виставку
"Нові надходження навчальної літератури" (33 дж.) –
Вамуш А.А.

6 листопада. Експоновано книжкову виставку "Слово рідне,
мова рідна…": [до Дня української писемності та мови] (18 дж.)
– Вамуш А.А.
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9 листопада. У рамках Дня української писемності та мови на
Буковині в культурно-мистецькому центрі "Українська книга"
відбувся ярмарок-продаж українських книг, в якому взяли
участь кінорежисер, письменник-публіцист Юрій Іллєнко та
дослідниця української мови і літератури Ірина Фаріон. У
Чернівецькому академічному обласному українському музично-
драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбулася
зустріч гостей з чернівчанами – Шилюк О.І., Мурашевич Т.Д.

11 листопада. На філологічному факультеті ЧНУ відбувся вечір
пам’яті викладача, письменника Я.Г. Вишиваного. Проведено
бібліографічний огляд видань Я.Г. Вишиваного –
Мурашевич Т.Д.

12 листопада. У Мармуровій залі ЧНУ відбувся літературний
вечір пам’яті Степана Будного. Експоновано книжкову виставку
"Дорогоцвіти зболеного серця" (12 дж.) – Мурашевич Т.Д.,
Вамуш А.А.

17 листопада. Експоновано книжкову виставку до Дня студента
"Молодість віку" (26 дж.) – Вамуш А.А.

20 листопада. У Чернівецькій гімназія № 5 відбулася науково-
практична конференція для вчителів шкіл та гімназій міста
Чернівці [до 75-ої річниці від дня пам’яті жертв голодомору].
Експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний
огляд: "Всупереч смерті…" (21 дж.) – Вамуш А.А.

21 листопада. Експоновано книжкові виставки до Дня пам’яті
жертв голодомору:

- "…Не вмирає душа наша";
- "Стань свідком злочину";
- "Репресії та голодомор";
- "Смертю смерть подолали" (у Мармуровому залі ЧНУ);
- "Книги про голодомор 1932-1933 роки".
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24–29 листопада. До Наукової бібліотеки ЧНУ прибули наукові
співробітники відділу наукової бібліографії відділення "Наукова
бібліографія та книгознавство" Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника для роботи з
фондами відділу рідкісних та цінних книг та відділу зберігання
зарубіжних видань над темою: "Українська книга в Галичині, на
Буковині, Закарпатті та в еміграції, 1914-1939 рр."
(Ільницька Л.І., Кужель Л.Я., Рибчинська Н.А., Сущ Л.Т.).
Ільницька Л.І. під час візиту особисто подарувала бібліотеці
5 книг – Шилюк О.І., Загородна Н.М., Антонова Т.І., Бабюк О.І.

26 листопада. Експоновано книжкові виставки:

- "Доктор Еуджен Пеунел – директор університетської
бібліотеки в 1930-1940 рр." (17 дж.) – Антонова Т.І.

- "Йоганн Полек – професор філології, краєзнавець,
директор університетської бібліотеки в 1903-1913 рр."
(17 дж.) – Антонова Т.І.

- "Дивак із Ріккенбаха. Краєзнавець, бібліограф Еріх Бек"
(7 дж.) – Антонова Т.І.

27 листопада. Експоновано книжкову виставку "Найкраща
нації дочка": [до 145-ої річниці від дня народження
О. Кобилянської] (21 дж.) – Біла А.М.

27–28 листопада. Взято участь у Міжнародній науковій
конференції: "Актуальні проблеми вивчення життя і творчості
Ольги Кобилянської та українського літературного процесу",
яка відбулася в Червоній залі ЧНУ. Експоновано книжкову
виставку "Твори повні краси і поезії": (до 145-ої річниці від дня
народження О. Кобилянської) – Мурашевич Т.Д.,
Махмутова М.І.

Доповіді: 1) Мурашевич Т.Д. Видання О. Кобилянської та
твори про неї у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького
національного університету.
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2) Махмутова М.І. Відображення життєвого та творчого
шляху О. Кобилянської у краєзнавчій картотеці інформаційно-
бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНУ.

Г Р У Д Е Н Ь

4 грудня. Експоновано книжкову виставку "Екслібрис на
книгах Наукової бібліотеки ЧНУ" – Якобець К.О.

9 грудня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про проект заявки до тематичного
плану видавництва "Рута" на 2009 рік.

10 грудня. Експоновано книжкову виставку "Людська гідність
та справедливість для всіх нас": [до дня Прав людини] (35 дж.) –
Мурашевич Т.Д.

22 грудня. Експоновано книжкову виставку "HARVARD
LIBRARY OF EARLY UKRAINIAN LITERATURE (Гарвардська
бібліотека ранньої української літератури)" – Антонова Т.І.

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

1. Доповіді слухачів курсів підвищення кваліфікації "Школи
молодого бібліотекаря" (Якобець К.О. "Історія відділу
рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ"; Біла А.М. "Робота
відділу абонементів НБ ЧНУ"; Гуцул В.В. "Книгосховище
та принципи його організації").

2. Рекаталогізацію підсобних фондів НБ ЧНУ.
3. Нараду директорів бібліотек ВНЗ Львівського регіону.
4. Звітно-планову документацію НБ ЧНУ.
5. Зміну групи оплати праці НБ ЧНУ.
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28 грудня. Відбулося святкове дійство з нагоди Нового
2009 року:

- святковий стіл та оформлення зали;
- вітали колектив Дід Мороз, Снігуронька та хлопчик-
посівальник;

- експоновано новорічну стінгазету-привітання.

 Експоновано книжкові виставки:
1. "З Новим роком!" (16 дж.); "Різдво Христове" (14 дж.);

"Нас вітають бібліотеки України" – Вамуш А.А.
2. "Календарі з фондів ВРЦК" – Антонова Т.І.

ПРОТЯГОМ РОКУ

 Розпочато другий етап переобліку бібліотечних фондів
згідно перспективного плану роботи на 2008-2012 роки.
Проведено перевірки підсобних фондів: Австрійської
бібліотеки відділу читальних залів; абонементу № 3 відділу
абонементів; абонементу № 5 відділу абонементів;
бібліотеки кафедри військової підготовки факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи.

 Щомісяця бібліотека інформувала читачів про нові
надходження через "Бюлетень нових надходжень", який
розміщувався на дошці оголошення та передавався на
факультети електронною поштою.

 На дошці оголошення та веб-сторінці бібліотеки було
представлено читачам списки періодичних видань, які
передплачувала бібліотека.

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

 Організовано доступ користувачів до електронного каталогу
через мережу Інтернет за допомогою web-модуля програми
ІРБІС.

 Проводилися заняття-екскурсії для першокурсників з метою
ознайомлення їх з ресурсами бібліотеки та основними
навичками самостійної роботи з розшуку та опрацювання
інформації.

 У рамках міжрегіонального проекту "Центральний
український корпоративний каталог" продовжувався обмін
аналітичних описів періодичних видань між 11-ма
бібліотеками України. Кожна бібліотека учасниця
описувала 8 журналів. Отримано аналітичні описи на
112 назв періодичних видань. Працівники інформаційно-
бібліографічного відділу розписували журнали: "Біологія і
хімія в школі", "Вісник національної академії наук
України", "Дзвін", "Економіка АПК", "Регіональна
економіка", "Слово і час", "Сучасність", "Філософська
думка".

 Згідно з угодою про спільний проект "Краєзнавча
картотека" між Чернівецькою обласною універсальною
науковою бібліотекою імені М. Івасюка та Науковою
бібліотекою ЧНУ продовжувався обмін аналітичними
описами статей краєзнавчого характеру. Інформаційно-
бібліографічний відділ розписував 6 назв періодичних
видань: "Крайова освіта", "Буковинський журнал", "Вісник
Чернівецького філософського товариства",
"Університетський вісник", "Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування",
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"Дорожній вісник" та матеріали конференцій, наукових
вісників, які видаються в ЧНУ. Також здійснювався опис
періодичних видань румунською мовою "Zorile Bucovinei",
"Luceaferul", "Concordia".

 Бібліотека була членом українського консорціуму
"Інформатіо" – доступ до баз даних компанії EBSCO
(повнотекстові бази даних наукових періодичних видань
світу).

 Продовжувалася робота по рекаталогізації підсобних
фондів: читального залу наукової літератури відділу
читальних залів, бібліотеки факультету історії, політології
та міжнародних відносин.

 Продовжено роботу з формування повнотекстової
електронної копії документів з фонду відділу рідкісних та
цінних книг.

 Розпочато роботу з оцифрування оригінальних фотографій з
краєзнавчого фонду "Буковінензія".

 Упорядковано цифрові копії газети "Буковина" та
виставлено в мережі Інтернет на веб-сторінці бібліотеки
за 1885-1889 рр.

 На основі фонду відділу зберігання зарубіжних видань
готувався до друку бібліографічний покажчик "Товариство
ICONAR".

 Продовжувалася співпраця з бібліографом, дослідником
Буковини Еріхом Беком (Німеччина). Виконано на його
запити 16 письмових довідок (64 дж.).

 Проведено засідань Ради при директорові НБ ЧНУ – 7.

 Проведено засідань Методичної ради НБ ЧНУ – 7.

 Проведено колективних зборів НБ ЧНУ – 2.



40

 Проведено профспілкових зборів НБ ЧНУ – 2.

 Проведено засідань профбюро НБ ЧНУ – 16.

 З 1 вересня 2008 р. проводилося анкетування користувачів
НБ ЧНУ з метою виявлення недоліків та покращення роботи
бібліотеки.

 Поновлено "Паспорт-характеристику каталогів та картотек
НБ ЧНУ".

 Оформлено та розміщено в фойє на 1-му поверсі стенд про
діяльність НБ ЧНУ.

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

 Абонементи здійснювали роботу щодо попередження та
ліквідації заборгованості серед читачів. Двічі на рік
направлялися деканам факультетів списки студентів-
боржників.

 Основна інформація про роботу бібліотеки, про її
структуру, ресурси, послуги, події тощо представлялася на
веб-сторінці бібліотеки http://library.chnu.edu.ua/.



41

2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ

1. Антонова Т. І., Твердохліб І. В. До історії одного
документа : [про участь бібліотеки ЧНУ у лейпцизькій
виставці, де представила свої книги та графічні роботи]
// Університетський вісник. – 2008. – № 6. – С. 12.

2. Вітальне слово директору бібліотеки Чернівецького
державного університету М. І. Дереворізу
// Університетський вісник. – 2008. – № 5. – С. 18.

3. Мурашевич Т. Д. Видання дружини Наполеона Марії-Луїзи
та цісаря Франца-Йосифа у Чернівцях / (Новини) //
Буковина інформаційна і громадська комунікація
http://buknews.cv.ua/index.phpnewsid-270.

4. Мурашевич Т. Д. Дарунки на віки // Буковинське віче. –
2008. – 12 листоп. (№ 86). – С. 2.

5. Мурашевич Т. Д. Життєвий і творчий шлях "буковинського
італьяніста" (І. С. Труш) // Сучасний музей – наукова й
експозиційна діяльність: матеріали наук. конф., присвяченої
145-ій річниці заснування Крайового музею в Чернівцях
(15 травня 2008 р.). – Чернівці : Вид-во "ДрукАрт", 2008. –
С. 277-282.

6. Мурашевич Т. Д., Заславець Г. "Літературні Чернівці" : [про
авторську виставку доцента каф. зарубіж. літ-ри П. Рихла та
художника-графіка, члена Нац. спілки худож. України
О. Любківського, яка проходила в Наук. бібліотеці ЧНУ] //
Вісник книжкової палати. – 2008. – № 3. – С. 52.

7. Мурашевич Т. Д. Книга у єврейському центрі Європи //
Буковина. – 2008. – 29 серп. (№ 63). – С. 2.

8. Мурашевич Т. Д. Книга у єврейському центрі Європи //
Університетський вісник. – 2008. – № 9. – С. 20.
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9. Мурашевич Т. Д. Подарунок Свято-Успенської Почаївської
Лаври // Університетський вісник. – 2008. – № 9. – С. 20.

10. Мурашевич Т. Д. Сучасне письменство Буковини у фондах
Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету // Науковий вісник Чернівецького
університету. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 394-398:
Слов’янська філологія: зб. наук. пр. на пошану
проф. Б. Мельничука з нагоди його 70-річчя. – С. 108-109.

11. Олару О. В. Краєзнавча картотека інформаційно-
бібліографічного відділу Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету // Сучасний
музей наукова й експозиційна діяльність: матеріали наук.
конф., присвяченої 145-ій річниці заснування Крайового
музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.). – Чернівці : Вид-во
"ДрукАрт", 2008. – С. 288-290.

12. Шилюк О. І. Діяльність вузівської бібліотеки в умовах
інформатизації суспільства // Вища школа. – 2008. – № 8. –
С. 52-54.

Публікації про Наукову бібліотеку ЧНУ

1. Ботюк В. Куди йдете, книжкові раритети : [про
кн. колекціонування та інформац. дир. чернів. магазину
"Букініст", зав. відділу рідкісних та цінних книг бібліотеки
ЧНУ] // Доба. – 2008. – 3 квіт. (№ 14). – С. 5.

2. Бужора Р. Хочете знати про війну – дивіться листівки: [у
приміщ. наук. б-ки ЧНУ відкрилася виставка "Світова війна
1914-1918 рр. у поштових листівках" з колекції Івана
Снігура] // Доба. – 2008. – 17 квіт. (№ 16). – С. 5.
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3. Мурашевич Т. Д. Сучасне письменство Буковини у фондах
Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету // Науковий вісник Чернівецького
університету. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 394-398:
Слов’янська філологія: зб. наук. пр. на пошану
проф. Б. Мельничука з нагоди його 70-річчя. – С. 108-109.

4. Павлович Н. Виставка в університетській книгозбірні : [про
виставку худ. фотографії, вишивки та творів образотворчого
мистецтва, яка відбулась у Наук. б-ці ЧНУ] //
Університетський вісник. – 2008. – Жовт. (№ 10). – С. 15.

5. Тарасова А. Стара листівка : [виставка листівок І. Снігура] //
Буковина. – 2008. – 18 квіт. (№ 29). – С. 3.

6. Черговий дарунок бібліотекам від СБУ // Університетський
вісник. – 2008. – Лип.-серп. (№ 7-8). – С. 6.

7. Хранителька книжкових перлин : [про зав. відділу рідкісних
та цінних книг НБ ЧНУ Т. І. Антонову] // Університетський
вісник. – 2008. – Трав. (№ 5). – С. 10.

8. Mitric O. Un document bibliografic mai putin cunoscut:
inventarul bibliotecii universitatii din Cernauti, evacuata la
Sibiu, in anul 1944 : [малознайоме бібліографічне джерело:
каталог бібліотеки Чернівецького університету евакуйованої
до Сібіу в 1944 р.] // Glasul Bucovinei. – 2008. – An. 15, № 57
(№ 1). – Р. 48-54. – rum.

Публікації

 ХРОНІКА. Події, заходи, факти, коментарі за 2006 рік /
укл. М. Шафран ; ред. Н. Загородна ; техн. ред. О. Бабюк. –
Чернівці, 2007. – 51 с.
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Телесюжети про НБ ЧНУ

1. 09.04.08. – про презентацію книги "Світова війна у поштових
листівках" та виставку поштових листівок періоду Першої
світової війни з колекції Івана Снігура (ТРК "Чернівці",
ТВА).

2. 23.04.08. – про фонд відділу рідкісних та цінних книг
НБ ЧНУ з нагоди "Всесвітнього дня книги й авторського
права" (ТРК "Чернівці").

3. 18.08.08. – про відкриття виставки "Єврейська книга на
Буковині" в НБ ЧНУ (ТРК "Чернівці", ТВА, 5 канал).

4. 09.10.08. – про відкриття виставки художньої фотографії,
вишивки та творів образотворчого мистецтва викладачів та
співробітників університету, присвяченої 600-річчю першої
письмової згадки про місто Чернівці та 133-ій річниці з часу
заснування ЧНУ (ТРК "Чернівці", ТВА).

5. 29.12.08. – про Наукову бібліотеку ЧНУ (ТВА).
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3. Господарська діяльність

1. Проведено ремонти: фасаду бібліотеки, приміщень
читального залу наукової літератури, відділу наукової
обробки літератури, сходинкових кліток, електрощитової
кімнати, коридорів бібліотеки.

2. Повністю замінено вікна будівлі бібліотеки.
3. Проведено частковий ремонт даху будівлі бібліотеки,

відремонтовані місця загального користування.
4. Проведено поточний ремонт огорожі території бібліотеки.
5. Частково замінено світильники освітлення.
6. Встановлено тротуарну плитку перед парадним входом до

бібліотеки.
7. Введено в експлуатацію новий пасажирський ліфт.
8. Проведені роботи по дотриманню норм протипожежної

безпеки. Оновлено протипожежний інвентар.
9. Для забезпечення наукового об’єкту "Фонду рукописів,

стародруків, рідкісних видань" та фонду "Буковінензія"
Наукової бібліотеки ЧНУ, що становить національне
надбання України, в 2008 році Міністерством освіти і
науки України виділено 6 000,00 грн. У рамках реалізації
програми збереження національного надбання, для
ремонту документів придбано палітурні матеріали.

10. Проведено ремонтно-реставраційні роботи фонду –
ремонт, заміна палітурок. Відремонтовано: книг – 628,
брошур – 15, журналів – 7, комплектів газет – 42;
виготовлено коробок – 5.

11. Нарізано карток – 92 281, книжкових формулярів –
34 360, роздільників – 9 050.

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

1. Бібліотека розташована в 2-х приміщеннях: основна будівля
(вул. Лесі Українки, 23) та галузевий відділ в студмістечку
(вул. Стасюка, 4-в). Загальна площа приміщень – 6 845,9 м2.

2. Абонементів – 5, читальних залів – 7, місць для читачів –
480.

3. Технічний парк бібліотеки: 30 комп’ютерів, 11 лазерних
принтерів, 2 матричних принтери, 2 сканери.

4. Кількість серверів – 1; автоматизованих робочих місць – 25;
для співробітників – 21; для читачів – 4.

5. До мережі Інтернет мали доступ 28 комп’ютерів.

6. Для створення електронного каталогу використовувалося
програмне забезпечення ІРБІС-64 (інтегрована бібліотечно-
інформаційна система) з робочими місцями
"Адміністратор", "Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач".

Відповідальні: Кожукар Г.В., Шилюк О.І.
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5. Відзначення працівників бібліотеки

З нагоди "Дня матері"

премії:
1. Зюлковська В.В.
2. Коваль Л.І.

3. Нагірняк А.А.
4. Фагурел Т.В.

подяки:

1. Бойко І.С.
2. Кондратенко Л.О.
3. Лопатюк Т.В.

4. Лунгу В.В.
5. Майборода О.І.
6. Пелепко Н.В.

З нагоди "Всеукраїнського дня бібліотек"
премії:

1. Антонова Т.І.
2. Бабюк О.І.
3. Бойко І.С.
4. Борисяк Л.П.
5. Ворнік Л.Д.
6. Дячук М.П.
7. Єрохін К.П.
8. Загородна Н.М.
9. Іванчина В.В.
10. Киселиця В.І.
11. Кожукар Г.В.

12. Корольова Т.М.
13. Лопатюк Т.В.
14. Лунгу В.В.
15. Махмутова М.І.
16. Мельник І.М.
17. Мурашевич Т.Д.
18. Незвещук Т.В.
19. Пелепко Н.В.
20. Порайко Л.І.
21. Фагурел Т.В.
22. Шилюк О.І.

грамоти
за успішну організацію та проведення перевірок підсобних фондів
НБ ЧНУ в 2008 році:

1. Акімова Ж.П.
2. Акімова Н.А.
3. Біла А.М.
4. Борисяк Л.П.

5. Гаврилюк Л.Г.
6. Гаврилюк О.М.
7. Грималюк Н.В.
8. Єрохін К.П.
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9. Загородна Н.М.
10. Зюлковська В.В.
11.  Кожукар Г.В.
12.  Козмінка О.О.
13.  Корольова Т.М.
14.  Косован С.П.
15.  Лопуляк Л.В.
16.  Максимов А.В.
17.  Маник Г.Д.

18.  Матвійчук Р.В.
19.  Махмутова М.І.
20.  Мельничук Н.І.
21.  Мурашевич Т.Д.
22.  Незвещук Т.В.
23.  Панчук Н.О.
24.  Суслова І.В.
25.  Токарюк Н.М.
26.  Якобець К.О.

З нагоди "Дня університету"
подяки
за сумлінну роботу в організації навчально-виховного процесу та
з нагоди святкування 133-ої річниці від дня заснування університету:

1. Борисяк Л.П.
2. Мурашевич Т.Д.

З нагоди ювілейних дат

премії та подяки:

1. Антонова Т.І.
2. Грималюк Н.В.
3. Максимова С.О.

4. Суслова Т.І.
5. Чайка С.П.
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6. Відомості про співробітників Наукової бібліотеки ЧНУ

1. Акімова Жанетта Петрівна – зав. відділу комплектування.
2. Акімова Ірина Вадимівна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
3. Акімова Наталія Анатоліївна – зав. відділу інформаційних технологій.
4. Антонова Тетяна Іванівна – зав. відділу рідкісних та цінних книг, голова профбюро.
5. Бабюк Оксана Іллівна – бібліотекар 1 кат. відділу культурно-просвітницької роботи.
6. Біла Аліна Миколаївна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 2.
7. Біндас Людмила Василівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
8. Бойко Ірина Степанівна – зав. сектору читального залу навчальної літератури.
9. Боканча Алла Опанасівна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
10. Борисяк Лариса Петрівна – зав. сектору абонементу № 5.
11. Брездень Наталія Федорівна – зав. сектору обмінно-резервного фонду.
12. Бунчук Ольга Степанівна – гол. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
13. Бучко Людмила Василівна – бібліотекар Австрійської бібліотеки.
14. Вамуш Альона Анатоліївна – зав. відділу культурно-просвітницької роботи.
15. Василова Тетяна Дмитрівна – пров. бібліотекар читального залу наукової літератури.
16. Ворнік Лариса Дмитрівна – зав. сектору читального залу наукової літератури.
17. Гаврилюк Людмила Геннадіївна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 5.
18. Гаврилюк Оксана Михайлівна – пров. бібліотекар відділу інформаційних технологій.
19. Галімова Тетяна Фазилівна – зав. галузевого відділу.
20. Гнатковська Тетяна Петрівна – бібліотекар 1 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
21. Гоменюк Ніна Миколаївна – пров. бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
22. Горюнова Марина Олексіївна – пров. бібліотекар відділу інформаційних технологій.
23. Горюнова Наталія Іллівна – бібліограф 1 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
24. Грималюк Наталія Володимирівна – зав. відділу читальних залів.
25. Гуцул Василина Володимирівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
26. Данчук Світлана Іванівна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
27. Дімітраш Любов Валеріївна – бібліотекар 2 кат. абонементу № 3.
28. Дячук Марія Петрівна – зав. відділу зберігання зарубіжних видань.
29. Єрохін Костянтин Павлович – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
30. Загородна Настасія Миколаївна – заст. директора бібліотеки з наукової роботи.
31. Зюлковська Валентина Василівна – бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
32. Іванчина Валентина Василівна – зав. сектору абонементу № 1.
33. Іванюк Наталія Дмитрівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
34. Киселиця Вікторія Іванівна – бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
35. Коваль Лінда Іванівна – зав. сектору абонементу № 2.
36. Кожукар Георгій Васильович – заст. директора бібліотеки з господарської роботи.
37. Козмінка Олена Олександрівна – бібліотекар 1 кат. читального залу навчальної літератури.
38. Колесник Маріанна Афанасіївна – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
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.
42. Косован Світлана Петрівна – бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
43. Косташ Марія Михайлівна – зав. відділу культурно-просвітницької роботи.
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44. Куташ Вікторія Тарасівна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
45. Лаврова Оксана Юріївна – пров. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
46. Лакуста Валентина Іванівна – бібліотекар 1 кат. відділу інформаційних технологій.
47. Лопатюк Тетяна Володимирівна – зав. сектору відділу комплектування.
48. Лопуляк Лідія Віталіївна – бібліотекар 2 кат. читального залу навчальної літератури.
49. Лунгу Вікторія Василівна – бібліотекар 1 кат. відділу зберігання зарубіжних видань.
50. Майборода Олена Іванівна – зав. відділу наукової обробки літератури.
51. Максимов Андрій Васильович – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
52. Максимова Софія Олександрівна – палітурник.
53. Маник Галина Дмитрівна – бібліотекар 2 кат. відділу наукової обробки літератури.
54. Матвійчук Родіка Віталіївна – зав. сектору залу каталогів.
55. Махмутова Марія Іванівна – зав. інформаційно-бібліографічного відділу.
56. Мельник Ірина Михайлівна – бібліотекар 1 кат. читального залу наукової літератури.
57. Мельничук Валерій Іванович – бібліотекар 2 кат. відділу інформаційних технологій

(за сумісництвом).
58. Мельничук Наталія Іванівна – пров. бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
59. Мирон Ольга Вікторівна – зав. сектору відділу комплектування.
60. Місікевич Олег Васильович – пров. бібліотекар читального залу навчальної літератури.
61. Мурашевич Тетяна Дем’янівна – зав. науково-методичного відділу.
62. Нагірняк Алла Аурелівна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
63. Незвещук Тамара Василівна – зав. відділу зберігання вітчизняних видань.
64. Олару Ольга Василівна – зав. сектору інформаційно-бібліографічного відділу.
65. Павлович Наталія Георгіївна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
66. Панчук Наталія Олегівна – бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
67. Пелепко Наталія Василівна – зав. сектору абонементу № 3.
68. Петрович Олена Дмитрівна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
69. Пісаренко Людмила Михайлівна – пров. бібліотекар абонементу № 1.
70. Полодюк Антоніна Миколаївна – бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
71. Порайко Любов Іванівна – бібліотекар 1 кат. читального залу періодичних видань.
72. Постолатій Діана Миколаївна – бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
73. Продан Ірина Михайлівна – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
74. Романіка Надія Зіновіївна – бібліотекар читального залу галузевого відділу.
75. Русковолошин Марія Миколаївна – бібліотекар 2 кат. відділу наукової обробки літератури.
76. Сарафінчан Лілія Іордакіївна – зав. відділу абонементів.
77. Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
78. Сливко Володимир Йосифович – бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг

(за сумісництвом).
79. Стрельчук Яна Валентинівна – бібліотекар 1 кат. абонементу № 3.
80. Суслова Ірина Василівна – зав. сектору залу каталогів.
81. Суслова Тетяна Іванівна – пров. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
82. Твердохліб Інна Василівна – бібліотекар 1 кат. відділу рідкісних та цінних книг.
83. Твердохліб Оксана Михайлівна – бібліотекар 2 кат. читального залу періодичних видань.
84. Токарюк Зінаїда Дмитрівна – бібліотекар читального залу періодичних видань.
85. Токарюк Лідія Дмитрівна – бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
86. Токарюк Наталія Мирославівна – бібліотекар 2 кат. відділу комплектування.
87. Угура Наталія Іванівна – зав. сектору читального залу періодичних видань.
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88. Фагурел Тетяна Василівна – бібліотекар читального залу навчальної літератури.
89. Чайка Світлана Петрівна – бібліотекар 2 кат. відділу комплектування.
90. Чебан Галина Іванівна – гол. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
91. Червінська Крістіна Георгіївна – бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
92. Череватенко Земфіра Павлівна – пров. бібліотекар читального залу галузевого відділу.
93. Шилюк Олег Іванович – директор бібліотеки.
94. Ябчаник Юлія Іванівна – бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
95. Якобець Кароліна Олексіївна – бібліотекар 2 кат. відділу рідкісних та цінних книг.
96. Югансон Наталія Ернстівна – гол. бібліотекар відділу наукової обробки літератури.

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. Савчук Ганна Михайлівна – гардеробниця.



52

ЗМІСТ

Передмова .....................................................................................  3

1. Наукова бібліотека ЧНУ: події, заходи, факти, коментарі .. 4

2. Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ ............... 41

3. Господарська діяльність ......................................................... 45

4. Матеріально-технічна база бібліотеки ………….…………. 46

5. Відзначення працівників бібліотеки ..................................... 47

6. Відомості про співробітників Наукової бібліотеки ЧНУ … 49



53

Довідки та пропозиції стосовно видання просимо надсилати за адресою:

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


