
Міністерство освіти і науки України 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені Юрія Федьковича 
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Ректор Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
_________ проф. Роман ПЕТРИШИН 
"___" ________________ 2020 р. 

 

 
 

 
 
 

ЗВІТ 
 

ПРО РОБОТУ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ЧНУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
 

за 2019 рік 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Чернівці – 2020



 2 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. НАПРЯМИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ  
Враховуючи характерне щоденне зростання потоку інформації, а разом з тим рівня 

складності її пошуку, діяльність Наукової бібліотеки Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (далі – НБ ЧНУ) у 2019 році була спрямована, перш за 
все, на якісне інформаційне обслуговування користувачів, з автоматизацією бібліотечно-
бібліографічних процесів, використання, збереження книжкових фондів та допомогу в 
організації навчального процесу і науково-дослідної діяльності.  

Пріоритети діяльності бібліотеки спрямовані на: 
- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, культури; 
- подальший розвиток бібліотечних ресурсів, що відповідає сучасним стратегічним 

потребам ЧНУ та профілю університету; 
- подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів у 

поєднанні з традиційними; 
- створення власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та 

науковими центрами ЧНУ, створення електронної бібліотеки; 
- покращення бібліотечного сервісу: комфортність, оперативність, інформативність; 
- вивчення та використання нових форм і методів роботи; 
- співпраця з структурними підрозділами ЧНУ, іншими бібліотеками України та області. 

ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
Бібліотечний фонд – основа діяльності бібліотеки. Тому значна увага приділяється 

модернізації бібліотечних фондів НБ ЧНУ. 
1. Комплектування бібліотечного фонду: 

- навчальною літературою за профілем навчального закладу; 
- науковою літературою; 
- краєзнавчою літературою; 
- передплата періодичних видань; 
- максимально поповнювалися фонди працями професорсько-викладацького 

складу ЧНУ. 
2. Збереження бібліотечного фонду: 

- збереження бібліотечного фонду у процесі використання; 
- збереження книжкових пам’яток та рідкісних і цінних документів; 
- консервація бібліотечного фонду (створення електронних копій рідкісних і 

цінних документів та надання доступу до них користувачам); 
- забезпечення перевірки бібліотечного фонду; 
- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов зберігання бібліотечного 

фонду; 
- удосконалення матеріально-технічної бази бібліотеки для забезпечення 

нормативних режимів збереження документів, їхньої стабілізації і реставрації. 
3. Доступ до бібліотечного фонду: 

- подальше ведення електронного каталогу (далі – ЕК) та надання доступу 
користувачам, у т. ч. через мережу Інтернет; 

- створення бази даних повнотекстових документів. 
4. Облаштування бібліотеки сучасними комплексами технічних засобів. 
5. Забезпечення процесів збереження і використання бібліотечних фондів достатньою 

кількістю кваліфікованих кадрів. 
НБ ЧНУ формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та 

тематикою наукових досліджень університету, шляхом придбання наукової, навчальної, 
довідкової літератури, періодичних та електронних видань. При комплектуванні 
бібліотечного фонду особливого значення набуває інтерактивна взаємодія бібліотеки з 
факультетами для уточнення напрямку комплектування згідно з профілем ВНЗ. 
Комплектування бібліотечного фонду відбувається за замовленнями факультетів.  
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Склад фонду бібліотеки 

Бібліотечні фонди НБ ЧНУ 2018 рік 2019 рік 
Бібліотечні фонди, всього: 2 719 411 2 723 564 

        рідкісних та цінних документів 70 934 70 889 
за мовами: українською 392 558 396 176 
                    іноземними мовами 2 326 853 2 327 388 
                    у т. ч., російською 1 895 123 1 894 474 
за видами: книг 1 898 311 1 901 127 

        періодичних видань 647 792 646 664 
        у т. ч., журналів – примірників 646 541 645 384 
        у т. ч., газет – річних комплектів 1 251 1 280 

        електронних носіїв з записом 486 503 
                    мережних локальних документів   

        неопублікованих документів 172 822 175 270 
за цільовим призначенням: наукових видань 2 402 204 2 282 751 

                                   навчальних видань 215 097 298 144 
        у т. ч., в електронній формі 337 503 

        літературно-художніх видань 102 110 142 669 
Вибуло, всього: 10 538 4 695 
за причинами: зношені 9 856 3 590 

 заміна загублених 682 1 081 
 дипломні роботи - 24 

Характеристика надходжень до фонду бібліотеки 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Надійшло документів, всього прим.: 59 409 8 153 8 166 8 848 
назв 35 296 4 728 5 355 5 295 
за мовами: українською 45 439 7 471 6 181 7 176 
                   іноземними мовами 13 970 682 1 985 1 672 
                   у т. ч., російською 12 298 105 860 388 
за видами: книг – примірників 47 426 3 219 4 609 4 797 

       періодичних видань  8 184 1 671 1 377 1 562 
       у т. ч., журналів – примірників 8 136 1 638 1 336 1 526 
       у т. ч., газет – річних комплектів 48 33 41 36 

     неопублікованих документів 3 686 3 263 2 159 2 472 
електронних носіїв із 
записом – прим. / назв 113 / 113 - 21 / 21 17 

за цільовим призначенням:     
                  наукових видань 24 237 1 289 6 133  6 375 
                  навчальних видань – прим. 29 353 1 710 1 293 1 897 
     у т. ч., в електронній формі – прим. 90 - -  - 
               літературно-художніх видань 5 819 220 740 576 
за джерелами постачання:     

      подарунки 4 097 1 097 2 992 1 628 
      книгообмін 352 284 261 238 
      заміна загублених 446 231 690 1 084 
      закупівля 1 265 942 65 291 
      видавництво ЧНУ 580 478 674 833 
      інші види джерел    
      (автореферати, дипломні,         
       дисертації, період. видання) 

5 212 5 121 3 484 4 000 

приєднання бібліотеки БДФЕУ 47 457 - - - 
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Придбано за бюджетні кошти 

 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Придбано за бюджетні 
кошти (прим.) 1 265 1 110 942 65 774 

Середня вартість одного 
примірника книг (грн.) 159,42  82,37  209,18 76,03 13,59 

Витрачено коштів на комплектування бібліотечних фондів 

 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Витрачено коштів на 
комплектування (грн.) 289 467,36 303 635,28 348 143,79 276 479,23 99 144,42 

у т. ч.: книги (грн.) 193 891,80 201 671,67 197 052,72 155 631,04 10 520,21 
передплата періодичних  
видань (грн.) 95 575,56 101 963,61 151 091,07 120 848,19 88 043,13 

Бібліотечний фонд на 01.01.2020 р. становить 2 723 564 прим. документів. Всього в 
2019 р. витрачено 99 144,42 грн. Два роки поспіль зменшуються кошти на комплектування.  
Порівняно з 2018 р. витрачено коштів на 177 334,81 грн. менше. За бюджетні кошти 
придбано всього 774 прим. на суму 10 520,21 грн. За ці кошти були придбані лише 
статистичні збірники Головного управління статистики у Чернівецькій області та 
Таблиці УДК. На жаль, за кошти університету навчальних видань у 2019 р. не 
надходило. По відношенню до загальної кількості нових надходжень, доля видань 
придбаних на замовлення факультетів становить: 2018 р. – 0,8 %; 2019 р. – 0,5 %. 
Всього за звітний рік надійшло 8 848 прим. Вартість примірника придбаного за бюджетні 
кошти 13,59 грн. З таблиць видно, що з року в рік показники придбання літератури за 
бюджетні кошти надто низькі. 

Передплата періодичних видань оформлена через Чернівецький поштамт 
Чернівецької дирекції Українського державного підприємства на 2019 р. Всього 
передплачено 160 назв видань: для бібліотеки – 135 назв; для підрозділів університету – 
25 назв. На перше півріччя 2020 р. передплачено 135 назв періодичних видань: для 
бібліотеки – 60 назв; для підрозділів університету – 13 назв. 

Кошти на передплату періодичних видань зменшуються два роки поспіль: 2019 р. на 
32 805,06 грн.,  у 2018 р. на 30 242,88 грн.  

Розподіл нових надходжень за джерелами комплектування 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Подарунок 4 097 1 097 2 992 1 628 
Книгообмін                                                352                       284 261 238 
Заміна загублених 446 231 690 1 084 
Закупівля документів                              1 265                               942 65 291 
Видавництво ЧНУ                                     580                                478 674 833 
Інші види джерел комплектування       
(автореф., дипломні, дис. та ін.) 5 212                              5 121 3 484 4 000 

Приєднання бібліотеки колишнього 
БДФЕУ                           47 457                                - - - 

Всього:                             59 409                              8 153 8 166 8 848 

 Протягом 2019 р. отримано видання від ректора ЧНУ Петришина Р.І., проректора з 
науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу ЧНУ Марусик Т.В., 
Китайгородської В.М., Акатріні В.М., Фінберга Л., Паланюк О.С., Затолочного П., 
МОН України, Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, видавництв 
"Академперіодика", "Наукова думка", ПП Лисенко М.М., дарувальників з Німеччини на 
розвиток Центру німецького права та ін. 
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Основна доля надходжень припадає на подарунки (18,3 %), заміна загублених 12,3 %, 
за бюджетні кошти придбано 3,3 % видань, зокрема не придбано жодного примірника 
навчальних видань.  

Всього за звітний рік вибуло 4 695 прим., що на 5 843 прим. менше порівняно з 
2018 р. Переважно проводилось списання в абонементах № 1 і 3, які у звʼязку з 
реорганізацією (2017 р.) переміщували фонди в інші приміщення.  

Розміщення фонду за підрозділами: 
Відділ обслуговування 449 220 

у т. ч.: 
- абонемент № 1       67 054 
- абонемент № 2             50 878 
- абонемент № 3                    84 912  
- абонемент № 5 (художньої літератури)      36 212 
- читальний зал навчальної літератури      70 609 
- читальний зал наукової літератури      25 770 
- читальний зал періодичних видань    104 395 
- Австрійська бібліотека          9 390 

Відділ рідкісних книг та рукописів   70 889 
Інформаційно-бібліографічний відділ   31 232 

Рекаталогізація підсобних фондів підрозділів бібліотеки 
Відділ обслуговування  
у т. ч.: 

- абонемент № 1                                                                       4 029                                                                  
- абонемент № 5 (художньої літератури)                                 376           
- читальний зал періодичних видань                                   12 978         
- Австрійська бібліотека              

Відділ рідкісних книг та рукописів                                             502              
Відділ зберігання фондів                                                             14                  
 Щорічно створюється "Комісія з прийняття та виключення творів друку, інших 
документів з фонду НБ ЧНУ".  

Збереження книжкового фонду 
Протягом року здійснено переобліків – 5 (170 999 прим.): 

у т. ч.:  
- абонемент № 3 – 86 889 прим. (21.01.-31.05.2019 р.); 
- Австрійська бібліотека – 9 390 прим. (11-29.03.2019 р.); 
- абонемент № 5 – 35 753 прим. (15.04.-24.05.2019 р.); 
- відділ зберігання фондів (частина фонду іноземних видань, виданих після 1945 р.) – 

37 000 прим. (13.05.-28.06.2019 р.); 
- коледжу ЧНУ – 1 967 прим. (01-03.07.2019 р.), який, за результатами перевірки, 

приєднаний до фонду абонементу № 3.  
Проведено щорічну інвентаризацію книжкових пам’яток з фонду відділу рідкісних 

книг та рукописів (12.12.2019 р.). 
У звітному році відділ зберігання фондів отримав з відділу комплектування докуметів 

та відділу наукової обробки документів і організації каталогів нових надходжень у кількості 
7 018 прим. З них, отримано нових книг 4 723 прим., у тому числі: вітчизняних – 
3 685 прим., зарубіжних – 1 038 прим.  До фондів наукової бібліотеки вузу надійшли також: 
2 200 авторефератів, 72 дисертації, 23 документи на електронних носіях (CD). Також 
отримано 1 613 прим. періодичних видань: вітчизняних – 1 317 прим.,  зарубіжних – 
296 прим. З Австрійської бібліотеки надійшло 100 книг.  

З нових надходжень передано у підсобні фонди відділів обслуговування та бібліотеки 
кафедр 4 309 прим. книг (3 329 прим. вітчизняних видань, 980 – зарубіжних) та 23 документи 
на електронних носіях. Всього передано 4 332 прим. 
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У 2019 р. з відділів обслуговування надійшло 13 272 замовлення. З них: 12 504   –  
вітчизняні, 768 – зарубіжні. Читачі подали на 1 228 замовлень менше, ніж було заплановано, 
або менше на 9 %.  З читацьких замовлень, що були надіслані читачами, виконано відповідно 
до чинних нормативів 11 511 (10 771 – вітчизняних, 740 – іноземних). Дано відмов – 1 761 
(1 733 – вітчизняних, 28 – іноземних).  

У відділи обслуговування та бібліотеки кафедр було передано 4 389 прим. (3 352 –
вітчизняних,  1 037 – іноземних). З них, нових надходжень – 4 269 прим. Також  надійшло 
1 613 прим. періодичних видань. 

Протягом минулого року здійснювався контроль за читацькою заборгованістю та 
проводилась робота з ліквідації боргів.  

У зв’язку із списанням зношеної та загубленої читачами літератури відділ 
продовжував роботу з вилучення індикаторних талонів з картотек, здійснював відмітки 
списаної літератури. З відділів обслуговування та бібліотек кафедр списано 2 976 прим. 

Продовжувався опис фонду формату "Б", що розміщений на 7-му поверсі. Всього 
було опрацьовано 5 080 прим. Введено в ЕК – 1 136 прим.  

У 2019 р. здійснювалося наукове дослідження іноземного фонду бібліотеки з метою 
виявлення зарубіжних видань для бібліографічних покажчиків, інших наукових видань, 
публікацій наукових статтей. 

Ведеться робота з документами з грифом "Для службового користування" (далі – 
"ДСК"), (облік, зберігання та видача користувачам згідно з регламентуючими документами). 
Надано доступ працівникам бібліотеки до роботи з документами з грифом "ДСК": 
Акімовій Ж.П., Борисяк Л.П., Василовій Т.Д., Ворнік Л.Д., Гоменюк Н.М., Косован С.П., 
Лавровій О.Ю., Мельник І.М., Токарюк Н.М., Трачук Г.І., Югансон Н.Е.  

З 13-15.08.2019 р. – проведено перевірку дотримання вимог до роботи з документами 
з грифом "ДСК" за 2019 р. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 
Відділи обслуговування скеровують роботу на обслуговування читачів різних 

категорій: студентів денної та заочної форми навчання, професорсько-викладацького складу, 
аспірантів, магістрантів та інших. 

За звітний період книговидача становила 333 369, відвідування – 126 376, кількість 
користувачів за єдиним обліком – 11 808, обслужено всіма структурними підрозділами  –
26 193. 
 

Читачі Виконано 
в 2016 р. 

Виконано 
в 2017 р. 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Всього за єдиним обліком: 17 580 14 385 12 790 11 808 
у т. ч.:     

студентів 15 046 13 567 11 632 10 879 
викладачів, співробітників 1 693 480 799 438 
сторонніх користувачів 841 397 359 491 

Обслуговано всіма структурними 
підрозділами 43 697 32 418 37 718 26 193 

Загальна кількість студентів у ЗВО 17 835 15 716 13 171 12 449 

Читачі за єдиним обліком за підрозділами бібліотеки 

Читачі за єдиним обліком  Всього Студентів Викладачів, 
співроб. 

Сторонніх 
користувачів 

Всього за єдиним обліком: 11 808 10 879 438 491 
- абонемент № 1 3 983 3 983 - - 
- абонемент № 2 3 408 3 408 - - 
- абонемент № 3 3 488 3 488 44 - 
- читальний зал наукової  
  літератури 885 - 394 491 
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Обслуговано всіма структурними підрозділами 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2017 р. 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Обслуговано всіма структурними підрозділами: 32 418  37 718 26 193 
відділ обслуговування:  30 996 36 668 25 209 

- абонемент № 1 2 073 7 203 5 033 
- абонемент № 2 5 151 6 322 3 845 
- абонемент № 3 5 345 4 575 3 532 
- абонемент № 5 1 885 5 326 2 886 
- читальний зал навчальної літератури 5 422 6 112 6 270 
- читальний зал наукової літератури 1 495  1 774 1 610 
- читальний зал періодичних видань 5 999 5 301 1 917 
- Австрійська бібліотека  137 55 116 

відділ рідкісних книг та рукописів 748 589 670 
інформаційно-бібліографічний відділ    620 407 255 
науково-методичний відділ 99 54 59 

Відвідувань 

Загальні показники обслуговування Виконано  
в 2017 р. 

Виконано  
в 2018 р. 

Виконано  
в 2019 р. 

Відвідувань 188 004 139 350 126 376 
у т. ч.:    
відділ обслуговування:  152 162 100 412 89 918 

- абонемент № 1 7 213 14 118 14 940 
- абонемент № 2 10 811 8 999 10 701 
- абонемент № 3 16 882 18 985 14 275 
- абонемент № 5 19 348 13 395 10 922 
- читальний зал навчальної літератури 35 427 7 713 9 455 
- читальний зал наукової літератури 15 444 24 600 24 500 
- читальний зал періодичних видань 24 917 12 461 4 867 
- Австрійська бібліотека  217 141 258 

відділ рідкісних книг та рукописів 3 763 2 715 3 294 
інформаційно-бібліографічний відділ 4 764 3 815 4 050 
науково-методичний відділ 83 84 87 
зал каталогів 7 692 7 692 5 319 
кількість звернень на веб-сайт бібліотеки 16 760 21 237 20 164 
кількість відвідувань масових заходів 2 780 3 395 3 544 

Видано документів із власного фонду 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2017 р. 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Видано документів: 386 750 311 906 333 369 
у т. ч., рідкісні та цінні документи 8 934 7 710 11 168 
за видами: книги  261 785 187 593 190 001 
                   періодичні видання 123 286 122 066 121 417 
у т. ч., журнали – примірники 107 476 114 030 109 283 
у т. ч., газети – річні комплекти 15 810 8 033 12 134 
                   неопубліковані документи 729 355 278 
                   електронні видання  
                   (мережних локальних документів) 950 1 892 2 961 

за мовами: українською 318 941 229 724 242 843 
                   іноземними мовами 67 809 82 182 90 526 
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                   у т. ч., російською  18 192 68 970 56 458 
за цільовим призначенням: 
                   наукові видання 164 903 183 180 205 944 

                   навчальні видання 189 132 106 642 103 110  
                   літературно-художні видання 32 715 22 084 24 314 

Видано документів у підрозділах 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2017 р. 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Видано документів, всього: 386 750 311 906 333 369 
відділ обслуговування: 373 827 301 008 300 005 

- абонемент № 1 17 084 36 045 34 258 
- абонемент № 2 35 056 21 837 30 451 
- абонемент № 3 27 896 24 222 14 484 
- абонемент № 4  
   (об’єднано з абонементом № 3, червень 2017 р.) 53 189 - - 

- абонемент № 5 21 623 11 021 14 046 
- читальний зал навчальної літератури 59 496 33 116 32 385 
- читальний зал наукової літератури 40 985 57 808 57 912 
- читальний зал періодичних видань 104 291 116 384 115 623 
- читальний зал галузевого відділу  
  (ліквідовано в червені 2017 р.) 13 616 - - 

- Австрійська бібліотека  591 575 846 
відділ рідкісних книг та рукописів 8 934 7 710 11 168 
інформаційно-бібліографічний відділ 3 892 2 645 2 941 
науково-методичний відділ 97 543 543 

Мережні віддалені ресурси 

Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених 
користувачами електронних документів (файлів) 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)   174 395 16 198 
Ліцензійні ресурси тестового доступу  543 2 514 

 Надалі спостерігається зменшення кількості основних показників роботи бібліотеки: 
користувачів за єдиним читацьким квитком, відвідувань. Щорічно зменшується кількість 
користувачів професорсько-викладацького складу (2016 р. – 1 693; 2018 р. – 799; 2019 р. – 
438). Коливання показника кількості користувачів студентів залежить від кількості набору 
студентів. Спостерігається зменшення відвідувань щорічно у всіх підрозділах бібліотеки. 

Проте, незначно збільшилась кількість видачі документів з фондів бібліотеки.  
Факультетські, кафедральні бібліотеки – 41 

Обслужено користувачів –    3 881 
Кількість відвідувань –    9 715 
Видано документів           –  13 935 
Відносні показники: 
- відвідуваність   –  10,7 
- читаність    –  28,3 
- обертаність   –  0,12 
- книгозабезпеченість  –  230,6 

Відділ обслуговування 
Структура відділу складається з двох секторів: 

1. Сектор читальних залів – 328 посадкових місць (читальний зал навчальної літератури, 
читальний зал наукової літератури, читальний зал періодичних видань, Австрійська 
бібліотека). 
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2. Сектор абонементів (абонемент № 1 – забезпечує навчальною, довідковою та науковою 
літературою факультети природничих наук; абонемент № 2 – забезпечує навчальною, 
довідковою та науковою літературою факультети гуманітарних наук; абонемент № 3 
з функцією читального залу – забезпечує навчальною, довідковою, науковою та 
художньою літературою факультети соціальних наук та коледжу; абонемент № 5 
пропонує всім категоріям користувачів художню літературу; Австрійська бібліотека 
пропонує всім категоріям користувачів літературу з Австрії та Швейцарії на німецькій 
мові: художню, з історії Австрії, літературознавства, мистецтвознавства, психології, 
права, політології та ін. Запропонована література видається додому. 

Відділ проводить обслуговування читачів в автоматизованому режимі – в системі 
"ІРБІС", виконує тематичні запити на базі свого фонду та фонду бібліотеки, надає адресні 
довідки, вивчає коло користувачів та їх інформаційні потреби. 

За звітний період всі абонементи та читальний зал наукової літератури провели аналіз 
читацьких формулярів – 30 864, оформили списки боржників – 482, з них: 244 студенти 
університету, 238 студентів коледжу (списки передано в деканати факультетів). 
1 177 боржникам телефонували на мобільні телефони. У наслідок цієї роботи розрахувалось 
2 659 боржників. Особливий контроль вівся за студентами-випускниками: у травні та 
листопаді звірено списки 4 і 6 курсів з читацькими формулярами, заповнені та 
проштамповані обхідні листи на 3 784 випускника. Оновлено схему руху студентів у секторі 
абонементів. 

    Для повного контролю за рухом студентів (відрахування, поновлення, перевід та зміна 
прізвища) постійно велася робота з наказами (1 957) на 11 148 співробітників або студентів: 
абонемент № 1 – 2 229 студентів, абонемент № 2 – 2 532 студента, абонемент № 3 – 4 202 
студента, абонемент № 5 – 2 185 студентів, читальний зал наукової літератури – 434 
співробітника. 

У 2019 р. в читальному залі наукової літератури розпочато в ЕК аналітичний опис 
статей періодичних та наукових видань з колекції Аркадія Жуковського.  

На початку кожного семестру приділялась увага обслуговуванню студентів 1-го 
курсу, які отримували підручники традиційним груповим методом. При реєстрації нового 
читача обов’язково проводилось ознайомлення з правилами користування бібліотекою та 
бесіда про дбайливе ставлення до книг. Графіки видачі підручників узгоджувались з 
деканатами факультетів.   

Проводилася активна виставкова та екскурсійна робота. Оформлялися бібліотечні 
експозиції наукового та презентаційного характеру, які представлялися на сторінці 
соціальної мережі "Facebook". 

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Для задоволення різноманітних інформаційних запитів користувачів (в письмовому, 

усному, електронному вигляді) бібліотека використовує ДБА, складовими якого є довідково-
бібліографічний фонд, картотеки, БД, архів виконаних довідок.  

Довідково-бібліографічне обслуговування читачів ведеться в інформаційно-
бібліографічному відділі та залі каталогів відділу наукової обробки документів і організації 
каталогів. Зали каталогів і картотек відвідало 8 613 користувачів: 5 319 – зал каталогів, 3 294 
– зал картотек. Спостерігається зниження відвідувань у зв’язку з представленям ЕК в мережі 
Інтернет та наявності залу "Електронної інформації". 

Виконано – 19 761 довідку, у т. ч.: 9 652 тематичних, 12 письмових. Виконано в 
автоматизованому режимі – 1 414 довідок. Віртуальних довідок – 15.  

Електронна доставка документів: к-сть абонентів МБА, ЕДД – 2; к-сть виданих 
документів іншим бібліотекам – 7, у т. ч., сторінок електронних копій – 17. 

Відділом наукової обробки документів і організації каталогів здійснено визначення 
систематичних кодів (УДК) для наукових статей на замовлення науковців університету та 
інших установ – 589 індекс. Визначено авторських знаків – 364. 

Надано 3 343 консультації з користування каталогами та картотеками: каталогами –  
1 809, картотеками – 1 534.  
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Користувач може отримати на свою електронну адресу інформацію через послугу 
"Віртуальна довідка". Всього протягом року було виконано 15 віртуальних, 12 письмових 
довідок. 

Надано 3 294 консультації з користування картотеками.  
У 2019 р. кількість користувачів інформаційно-бібліографічного відділу становить 

255 осіб, відвідувань – 4 050, видача – 2 941.  
Протягом року велась робота з картотеками: "Систематична картотека статей" (далі – 

"СКС"), "Краєзнавча картотека", тематичними картотеками: "Наукові праці викладачів 
ЧНУ", "Письменники Буковини", "Нові поняття в економіці", реєстраційна картотека 
періодичних видань, алфавітно-предметний покажчик до "СКС", архів виконаних довідок та 
журнал виконаних довідок та консультацій.  

Одним з провідних напрямів роботи відділу є краєзнавча робота. Краєзнавча робота – 
передбачає виявлення, збирання і організацію загальнодоступного користування 
інформацією про Буковину і зокрема ЧНУ. Відділ веде "Краєзнавчу картотеку", картотеку 
"Наукові праці викладачів ЧНУ" та формує базу даних (далі – БД) БД "Краєзнавча 
картотека", БД "Конференції і вісники".  Протягом 2019 р. в краєзнавчу картотеку було 
розставлено 384 картки.  

Інформаційно-бібліографічний відділ розписує статті з періодичних видань та 
наукових збірників в Інтегрованій бібліотечно-інформаційній системі ІРБІС-64: 
БД "Систематична картотека", БД "Краєзнавча картотека" та БД "Конференції і вісники". 

В ЕК проводилось редагування БД, тиражування карток для карткових каталогів і 
картотек.  

Поповнення каталогів і картотек 

Назва процесу, завдання, заходу Виконання  
в 2019 р. 

Створено записів в електронному каталозі  53 176 
у т. ч., генеральний книжковий каталог 1 689 

Засистематизовано творів друку 2 589 
Засистематизовано творів друку науковцям ЧНУ 589 
Визначено авторських знаків 364 
Розставлено карток в читацькі каталоги: 6 206 

у т. ч.:  
- алфавітний 1 890 

- алфавітний іноземний 656 
- систематичний 2 874 

- систематичний іноземний 739 
- дисертацій 47 

Розставлено карток в службові каталоги 3 151 
Розставлено карток в картотеки 384 
Електронна бібліотека   

- кількість оцифрованих документів за рік 64 
Інституційний репозитарій  

- кількість представлених документів (записів) 912 
- кількість звернень 2 122 

Електронна доставка документів (сторінок копій) 17 

Своєчасно поповнювались каталоги і картотеки. ДБА (читацький картковий) 
бібліотеки поповнився 6 590 картками. 

Списки дипломних робіт виставлені на веб-сайті бібліотеки. 
У зв’язку з веденням ЕК значно зменшуються обсяги таких процесів як аналітичний 

опис статей, індексація та розстановка. Картотеки поповнились всього 384 аналітичними 
описами статей з періодичних видань та наукових збірників. В основному поповнюється 
картками "Краєзнавча картотека" та АПП.  
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Засистематизовано 2 584 твори друку, 589 наукових робіт науковцям. 
На дошці оголошень, в читальному залі періодичних видань та веб-сторінці 

бібліотеки представлено список періодичних видань, які отримує НБ ЧНУ. 
Користувачі мають доступ до ЕК через мережу Інтернет. В локальній мережі 

університету студенти та викладачі ЧНУ можуть отримати доступ до ЕК додатково з 
повнотекстовою БД (підручники, монографії, збірники тощо). 

У читальних залах навчальної літератури, наукової літератури, періодичних видань 
підключено Wi-Fi. 

Електронний каталог 
ЕК бібліотеки започатковано на базі використання програмного забезпечення ІРБІС в 

2003 році. ЕК складається з окремих БД. Загальний обсяг становить 771 499 записів. За рік 
внесено – 53 176 одиниць записів.  

Доступ до ЕК здійснюється з мережі Інтернет та локальної мережі університету.  
Перелік баз даних  

№ 
з/п 

Назва  
баз даних 

Кількість 
MFN  
2017 

Кількість 
MFN  
2018 

Кількість 
MFN  
2019 

Внесено 
за рік 

1.  GEN – Генеральний каталог 96 111 93 544 
(8 003) 107 057 13 513 

2.  A-REF – Автореферати 80 313 82 746 85 418 2 672 
3.  KK – Краєзнавча картотека 71 670 75 247 78 436 3 189 
4.  KIV – Конференції і вісники 79 931 85 423 89 826 4 403 

5.  RK – Рідкісна книга 21 020 21 021 
(+535) 22 018 997 

6.  SKS – Систематична картотека статей 257 818 271 533 283 739 12 206 
7.  PVDOC – Повнотекстові документи 885 887 890 3 
8.  AULIB+CB – Австрійська бібліотека 9 021 8 624 9 197 573 
9.  FPV – Фонд відділу періодичних видань 73 494 78 812 94 417 15 605 
10.  FZV – Фонд зарубіжних видань - 460 472 12 
11.  SCIENW – Праці викладачів ЧНУ 26 26 29 3 

 ВСЬОГО: 691 121 718 323 771 499 53 176 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів НБ ЧНУ формується на основі 

програмного забезпечення "ІРБІС" у складі автоматизованих робочих місць (далі  –  АРМ) 
"Комплектатор", "Каталогізатор", "Книговидача", "Читач", "Адміністратор".  

Електронні ресурси бібліотеки складаються з ЕК і повнотекстових.  
Обсяг власних електронних БД – 771 499 од. За рік внесено – 53 176 од. записів.  
Продовжено формування повнотекстової електронної копії документів. Оцифровано 

64 прим. (10 648 сторінок), в основному для відділу рідкісних книг та рукописів. Також 
скановано 17 автографів. 

Протягом року здійснено прийом, облік і перевірку дипломних та магістерських робіт 
в електронному варіанті. 

За допомогою ПЗ antiplagiat.ru перевірено – 42 кандидатські дисертації на плагіат.   
Технічний парк бібліотеки: 91 комп’ютер, у т. ч., 2 сервери. Копіювально- 

розмножувальної техніки – 26 (сканерів – 2, принтерів – 20, копірів – 1, 
багатофункціональних пристрої – 3). 

У 2019 р. бібліотека оновила парк комп’ютерної техніки на 10 комп’ютерів з усіма 
комплектуючими. Також проведено списання зношененої техніки. 

Кількість АРМ – 61 (для співробітників – 39, для користувачів – 22). 
Продовжує працювати "Зал електронної інформації" на 10 посадкових місць. У залі 

періодичних видань, залі наукової літератури, залі навчальної літератури підключено Wi-Fi. 
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Доступ до інформаційних ресурсів 
Протягом року для студентів та викладачів університету були організовані тестові 

доступи до інформаційних ресурсів, зокрема до: 
- Statista – є одним з провідних світових статистичних інтернет-порталів, що надає 

корпоративним клієнтам і академічним установам інтуїтивно зрозумілий і 
зручний інструмент доступу до кількісних даних і фактологічної інформації з 
понад 80 000 галузей і сфер наукових інтересів; 

- Електронного архіву української періодики LIBRARIA. Архів містить вже 
майже півмільйона сторінок понад 400 видань українською, польською, 
німецькою, ідиш, кримськотатарською та російською мовами, які видавалися у 
різних регіонах України переважно в 20-40-х роках ХХ ст.; 

- Колекції електронних підручників видавництва "Центр учбової літератури". 
Бібліотекою була проведена робота з налагодження доступу в локальній мережі 

університету, організовано навчання та консультування викладачів та студентів стосовно 
можливостей та особливостей користування наукометричними базами даних. 

Сайт бібліотеки, створення інформаційних ресурсів (Додатки: 1; 1.1) 
Статистика сайту НБ ЧНУ в 2019 р.: 20 164 відвідування.  
Всього за звітний рік функціонувало 8 тематичних віртуальних виставок: на яких 

було представлено 287 документів.  
Соцмережі 

Бібліотека підтримує сторінки в соцмережах: 
- Facebook "Наукова бібліотека ЧНУ імені Юрія Федьковича" – 

https://www.facebook.com/scientific.library.ChNU 
- Facebook "Відділ рідкісних книг та рукописів НБ ЧНУ" –

https://www.facebook.com/Відділ-рідкісних-книг-та-рукописів-НБ-ЧНУ-
259289171073642 

- Facebook "Інформаційно-бібліографічний відділ НБ ЧНУ" – 
https://www.facebook.com/bibliograf.chnu/ 

КОРПОРАТИВНІ ПРОЕКТИ 
Бібліотека бере участь у корпоративних проектах: 

1. Центрально-Український Корпоративний Каталог (далі – ЦУКК). 
2. "Краєзнавча картотека" між Чернівецькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою імені Михайла Івасюка та Науковою бібліотекою ЧНУ. 
Для ЦУКК працівниками відділу розписуються наступні журнали: "Біологія і хімія в 

рідній школі", "Вісник національної академії наук України", "Дзвін", "Економіка АПК", 
"Регіональна економіка", "Слово і час", "Філософська думка", "Доповіді НАН України". 

Продовжується обмін аналітичними описами статей краєзнавчого характеру в рамках 
спільного проекту "Краєзнавча картотека" між Чернівецькою обласною універсальною 
науковою бібліотекою імені Михайла Івасюка та Науковою бібліотекою ЧНУ. В рамках 
цього проекту відділ розписує наступні періодичні видання: "Буковинський журнал", 
"Релігія та соціум", "Біблія і культура", "Освіта Буковини" та всі збірники наукових статей, 
які видаються в ЧНУ. За 2019 р. внесено 1 061 запис в краєзнавчу картотеку. 

Також розписуються періодичні видання Румунії та Молдови: "Glasul Bucovinei", 
"Luceafărul", "Zorile Bucovinei", "Libertatea cuvântului", "Mesager Bucovinean". Всього внесено 
160 записів. 

За звітний період передано 1 068 описів журналів в ЦУКК та 851 опис періодичних 
видань, у тому числі, Наукових вісників ЧНУ, в ЧОУНБ згідно спільного проекту 
"Краєзнавча картотека". 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 
Науково-дослідницька робота бібліотеки спрямована на: 

- удосконалення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування 
з метою підвищення рівня задоволення читацьких потреб; 

- вивчення окремих книжкових колекцій видатних діячів науки і культури з 
метою розкриття та популяризації фондів; 

- дослідження історії бібліотеки; 
- укладання бібліографічних покажчиків. 

За звітний рік проведено 7 засідань Методичної ради. 
З метою підвищення професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурного 

рівня бібліотечних працівників НБ  ЧНУ проводила семінари та інші заходи.  
Виробнича практика та практичні заняття на базі бібліотеки 
- Організаційно-управлінська практика студента 4-го курсу філософсько-теологічного 

факультету ЧНУ, спеціальність "Культурологія", Щиглеватого Миколи Юрійовича             
(04-15.02.2019 р., керівник практики: Мурашевич Т.Д.). 

- Організаційно-управлінська практика студентів філософсько-теологічного факультету 
ЧНУ, спеціальність "Культурологія": Щиглеватого Миколи Юрійовича – 4 курс; 
Петричука Ростислава Володимировича – 5 курс (18.11.-15.12.2019 р., керівник 
практики: Мурашевич Т.Д.). 

- У рамках науково-дослідницької практики прийнято студентів кафедри політології та 
державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. 
Студенти ознайомилися з роботою бібліотеки, з особливостями пошуку інформації у 
каталогах та картотеках, ЕК, інформаційними ресурсами бібліотеки (12.06.2019 р., 
Шилюк О.І., Косташ М.М., Махмутова М.І.). 

- Проведено практичне заняття для студентів 2 курсу факультету історії, політології та 
міжнародних відносин ЧНУ, спеціальність "Документознавство та архівна справа". 
Студенти (6 осіб) ознайомилися з фондами та інформаційними ресурсами бібліотеки                          
(05-07.02.2019 р., Мурашевич Т.Д.). 

- Проведено практичні заняття з бібліотечної справи для студентів-практикантів 2 курсу 
факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ, спеціальність 
"Документознавство та архівна справа" (07-18.10.2019 р., Мурашевич Т.Д.). 

З 2018 р. Чернівецький університет продовжує отримувати доступ до реферативних 
баз даних цитувань Web of Science та Scopus. Бібліотекою проводилася робота з 
налагодження доступу до локальної мережі університету, організовано навчання та 
консультування викладачів та студентів стосовно можливостей та особливостей 
користування базами даних цитувань. 

Використання БД WoS 
(Total Searches, Results Clicks and Record Views by Month and Database, Dec 2018-Nov 2019) 

Database User Activity 2019 р. 
WoS Sessions / входів в систему 3 585 
All Databases Queries / пошуків 4 645 
All Databases Result Clicks / переглянуто результатів пошуку 2 933 
All Databases Record Views / переглянуто окремих записів 1 674 

Використання БД Scopus  
(Total Searches, Results Clicks and Record Views by Month and Database, Dec 2018-Nov 2019) 

Database User Activity 2019 р. 
Scopus.com Sessions / входів в систему 8 078 
 Queries / пошуків 7 625 
 Result Clicks / переглянуто результатів пошуку 7 807 
 Record Views / переглянуто окремих записів 14 524 
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Проведено пошуково-аналітичну роботу для факультетів (підрозділів університету) 

стосовно профільних наукових журналів у різних базах даних, уточнено інформацію 
стосовно публікацій науковців ЧНУ в реферативних базах даних цитувань. 

Проводилася робота з упорядкування профілю університету та окремих профілів 
науковців ЧНУ в реферативних БД цитувань Web of Science та Scopus. 

На сайті бібліотеки розроблено розділ "На допомогу науковцю" 
(http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07services/04helpsci), зокрема підготовлено 
матеріали з наукометрії. 

Проводилася організаційно-консультативна робота по впровадженню систем 
перевірки на наявність текстових запозичень ("антиплагіат") в навчально-науковій роботі, 
зокрема функціонувало три акаунти: 

- перевірка студентських робіт з внутрішньою базою даних та мережею Інтернет; 
- перевірка кандидатських та докторських робіт з мережею Інтернет; 
- перевірка статей, що подаються до друку до 5 наукових видань ЧНУ з мережею 

Інтернет. 
Проведено консультаційно-інформаційні заняття з викладачами та студентами 

факультетів: архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва; 
географічного; іноземних мов; історії, політології та міжнародних відносин; педагогіки, 
психології та соціальної роботи; фізичної культури та здоров’я людини; філологічного; 
філософсько-теологічного; фінансів, підприємництва та обліку, а також індивідуальні 
консультації з відповідальними за перевірку студентських робіт на кафедрах. 

Протягом року проводилась інформаційно-консультативна робота з підтримки 
наукових видань університету з наступних питань: 

- відповідність вимогам стосовно включення в наукометричні БД та реєстри 
періодичних видань; 

- умови розгортання журналів на видавничій платформі OJS.  
Наукова тема 
1. Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової 

бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (НБ ЧНУ) 
визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання (Розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 472-р від 19.08.2002 р.), Міністерство освіти і науки 
України видало свідоцтво № 17, Серія МН від 14.01.2009 р. "Про внесення фонду 
рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду "Буковинензія" НБ ЧНУ до 
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання" 
(Додаток 2). 

Проектна діяльність 
1. Участь у науково-дослідному корпоративному проекті Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського "Книжкові пам’ятки України" (2016). 
2. Участь у проекті Національної бібліотеки України імені Я. Мудрого зі створення 

електронної бібліотеки "Культура України" (2016). 
3. Участь у проекті "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України" (2009). 
4. Інформаційний центр Європейського Союзу (2008).  
5. Інформаційний стенд "Україна-НАТО" (2006). 
6. Корпоративні проекти: 

- Центрально-Український Корпоративний Каталог (створення спільного банку даних 
аналітичних описів статей журналів української періодики); 

- "Краєзнавча картотека" між Чернівецькою обласною універсальною науковою 
бібліотекою імені М. Івасюка та Науковою бібліотекою ЧНУ (створення спільного 
банку даних аналітичних описів статей краєзнавчого характеру). 

Пошукова робота матеріалів для укладання бібліографічних покажчиків 
1. Серія "Вчені Чернівецького університету": 

- Костянтин Томащук; 
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- Віктор Конрад. 
2. Серія "Буковина": 

- Діяльність товариства "Іконар"; 
- Наукова бібліотека Чернівецького університету; 
- Іван Труш; 
- Марія Никирса. 

3.    Василь Сімович. 
Публікації працівників Наукової бібліотеки ЧНУ – 31 

1. Акатріні В. Внесок Костянтина Мандичевського у розвиток бібліотекознавства Буковини 
/ Володимир Акатріні // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 
мистецьких дисциплін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 18-19 квіт. 
2019 р. – Умань : УДПУ, 2019. – С. 7–12. 

2. Акатріні В. Громадсько-культурна та педагогічна діяльність Катерини Мандичевської на 
Буковині / Володимир Акатріні // Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, 
інновації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті засновника 
кафедри музики ЧНУ, нар. артиста України, проф. Андрія Кушніренка, м. Чернівці, 4-5 
квітня 2019 р. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С. 84–86. 

3. Акатріні В. М. Збереження духовної спадщини: музей родини Мандичевських при 
навчальному закладі та його функції (с. Багринівка Глибоцького району Чернівецької 
області) / Володимир Михайлович Акатріні // Музейна педагогіка – проблеми, 
сьогодення, перспективи : матеріали VІІ наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 жовтня 2019 р. – 
Київ : НКПІКЗ, 2019. – С. 11–13. 

4. Акатріні В. Культурний осередок родини Мандичевських / Володимир Акатріні, Світлана 
Акатріні // Буковинський журнал. – 2019. – № 2 (112). – С. 267–269. 
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ресурс] //  Версії. – 10. берез. – Режим доступу : http://versii.cv.ua/kultura/chytachi-buvayut-
rizni-naukova-biblioteka-chnu-vyznachyla-najkrashhyh/48990.html 

27. У Чернівцях відбулася історико-краєзнавча конференція "Рогізна: погляд крізь роки" 
[Електронний ресурс]  // Час. – 2019. – 20 берез.  – Режим доступу : https://bit.ly/39zsb0Q 

28. У Чернівцях відкрилася унікальна фотовиставка про першого президента Чехословацької 
республiки [Електронний ресурс] // Buk News. – Режим доступу : 
http://buknews.com.ua/page/u-chernivtsiakh-vidkrylasia-unikalna-fotovystavka-pro-pershoho-
prezydenta-chekhoslovatsko-respubliky.html 

29. Фонд Наукової бібліотеки ЧНУ поповнився літературою з Польщі [Електронний ресурс] 
// Погляд. – 2019. – 30 груд. – Режим доступу : https://pogliad.ua/news/chernivtsi/fondu-
naukovoyi-biblioteki-chnupopovnivsya-literaturoyu-z-polschi-382516 

Статті в мережі Інтернет в іноземних джерелах 
1. Онужик М. Міжнародний українсько-румунський семінар у Чернівцях [Електронний 

ресурс] // Radio România internaţional.  – 2019. – 3 трав. – Режим доступу : 
https://bit.ly/37mqh25 

2. Онужик М. У Сучаві пройшов книжковий салон Alma Mater Librorum [Електронний 
ресурс] // Radio România internaţional. – 2019. – 14 трав. – Режим доступу :  
https://bit.ly/31T5TVe 

3. Онужик М. Міжнародний колоквіум "Канонічна спадщина – основа життєвої сили та 
культурного розмаїття" [Електронний ресурс] // Radio România internaţional. – 2019. – 
23 квіт. – Режим доступу :  https://bit.ly/2OU0yrx 

Подяки 
1. Кордуба М. М. Ілюстрована історія Буковини [текст адаптований до сучасної української 

мови] / вступ. сл. М. Павлюка ; упоряд. і прим. С. Нежурбіди ; ред. О. Колодій. – 
Чернівці : Букрек, 2019. – 104 с. [Вдячність Марії Дячук за допомогу в підготовці 
видання]. 

2. Коровія – моя батьківщина / упоряд. : О. Намака, О. Лупуляк. – Чернівці : Друк Арт, 
2018. – 128 с. [Вдячність історику, досліднику старовини Володимиру Акатріні з 
Багринівки, котрий віднайшов грамоту з першою згадкою про Коровію. – С. 6]. 

3. Марусик Т. Архітектурне диво Чернівців / Тамара Марусик, Ірина Коротун. – Чернівці : 
Букрек, 2019. – 324 с. – [Вдячність Володимиру Акатріні. – С. 5]. 

4. Немет Т. М. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками 
віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. – Чернівці : Наші книги, 
2019. – 312 с. [Вдячність колективу бібліотеки за допомогу в підготовці публікації]. 

5. Antoloġia Poezji Grupy Poetyckiej "Wołyń" = Антологія поезії поетичної групи "Волинь" / 
Lech Wojciech Szajdak, Przekład O. Stadnyk. – Poznań, 2019. – 249 s. – [Вдячність Настасії 
Загородній за підготовку матеріалів про В. Подмайстровича]. 

6. Im Buchenland = У Буковому краї = În Țara fagilor : [кантата для солістів, хору і оркестру 
(лібрето – Йозеф Відманн) / упоряд. Дітмар Фрізенеґґер. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2019. 
– 311 с. [Вдячність працівникам бібліотеки: М. Зушману, Н. Панчук, О. Січкар-
Цимбалюк, В. Дущак, С. Маланчук, М. Дячук]. 
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Книги, видані на матеріалах з фондів НБ ЧНУ 
1. Великокучурівські церкви / упоряд. Іван Халус. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 184 с. 
2. Марусик Т. Архітектурне диво Чернівців / Тамара Марусик, Ірина Коротун. – Чернівці : 

Букрек, 2019. – 324 с. 
3. Немет Т. М. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками 

віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. – Чернівці : Наші книги, 
2019. – 312 с. 

4. Осачук С. Чернівці : антикварні нариси / Сергій Осачук, Микола Салагор. – Чернівці : 
Книги – ХХІ, 2019. – 368 с. 

5. Піддубний І. А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів 
політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. : монографія. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 
912 с. 

6. ФТФ – осередок філософсько-богословської освіти: культурно-просвітницька місія (1875-
1940, 1994-2019) : наукове видання. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – 288 с. 

7. Antoloġia Poezji Grupy Poetyckiej "Wołyń" = Антологія поезії поетичної групи "Волинь". 
Lech-Wojciech Szajdak, Przeklad O. Stadnyk. – Poznań, 2019. – 249 c. 

8. Im Buchenland = У Буковому краї = În Țara fagilor : [кантата для солістів, хору і оркестру 
(лібрето – Йозеф Відманн) / упоряд. Дітмар Фрізенеґґер. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2019. – 
311 с. 

9. Lienemeyer J. Stadtentwicklung und Architektur in Czernowitz / Julia Lienemeyer. – Berlin : 
Dom publischers, 2019. – 264 S. 

Співробітництво між бібліотеками 
1. У сфері інноваційної діяльності бібліотек ЗВО України між науковими бібліотеками 

Ужгородського національного університету та НБ ЧНУ. 
2. У сфері корпоративної каталогізації між 13 бібліотеками закладів вищої освіти, 

обласними універсальними науковими бібліотеками та бібліотеками ЦБС  
http://library.kr.ua/cucc/. 

3. У сфері інноваційної та культурно-просвітницької діяльності бібліотек між 
Муніципальною бібліотекою імені Анатолія Добрянського та НБ ЧНУ. 

4. Співробітництво між Сучавським університетом "Штефан чел Маре" та Чернівецьким 
національним університетом імені Юрія Федьковича. Метою угоди є співробітництво 
щодо просування наукової інформації національного і міжнародного рівнів, організації 
заходів, подій, конференцій та виставок, які представляють взаємний інтерес. 

ВИДАВНИЧА РОБОТА 
Підготовлено до друку бібліографічні покажчик: "Марія Никирса" та матеріали 

науково-практичної конференції "Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії 
та перспективи". 

Відзнаки  
У 2019 році відзначено муніципальною відзнакою імені Антона Кохановського в 

номінації "Краєзнавча розвідка року" Дячук Марію Петрівну, головного бібліотекаря 
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 
авторський колектив за видання англомовного бібліографічного покажчика:  
- Nezhurbida S. Eugen Ehrlich : Bibliographic Index / Sergiy Nezhurbida, Maria Diachuk, 

Manfred Rehbinder. – [Wilmington] : Vernon Press, 2018. – 376 p. – (Series in Law). 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. СТАЖУВАННЯ 

На Наукову бібліотеку Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича з 2008 р. покладено виконання обов'язків обласного методичного центру 
бібліотек закладів вищої освіти Чернівецької області. В рамках роботи Чернівецького 
обласного методичного об’єднання проведено: 

1. "Науковий об’єкт, що становить національне надбання України: стан, 
використання, зберігання, перспективи" – науково-практичний семінар за міжнародною 
участю (22.02.2019 р., НБ ЧНУ). У семінарі взяли участь: Чернівецька обласна універсальна 
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наукова бібліотека імені М. Івасюка, центральна міська бібліотека м. Чернівці, бібліотека 
інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Чернівецька обласна 
науково-медична бібліотека, Муніципальна бібліотека імені А. Добрянського, Світлана 
Герегова, доцент кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних 
відносин ЧНУ. Також в семінарі взяли участь: делегація з бібліотеки Сучавського 
університету "Штефан чел Маре" (Румунія): Санда-Марія Арделяну, професор,  Почесний 
доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор 
бібліотеки; Стела Пурич, Анішоара-Ніна Думітров-Фінару, Крістіна Сутак. 

Доповідь: 
- "Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки ЧНУ: стан та перспективи" – 

Зушман Михайло Богданович, директор НБ ЧНУ. 
Виступи: 

- "Українські книжкові пам’ятки у фондах бібліотеки Сучавського університету "Штефан 
чел Маре" – Санда-Марія Арделяну, директор бібліотеки Сучавського університету 
"Штефан чел Маре" (Румунія). 

- "Серія книг "The Classics of Medicine Library" у фонді бібліотеки Буковинського 
державного медичного університету" – Данилова М.О., провідний бібліотекар відділу 
комплектування та наукової обробки документів бібліотеки БДМУ. 

- "Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського: культурний центр, як 
збереження духовного середовища Чернівців" – Щербанюк Леся Ілярівна, директор 
Муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського. 

- "Об’єкт національного надбання у фондах відділу рідкісних книг та рукописів Наукової 
бібліотеки ЧНУ" – Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, завідувач відділу рідкісних книг 
та рукописів НБ ЧНУ. 

- "Рукопис епохи Середньовіччя" – Чебан Галина Іванівна, головний бібліотекар відділу 
наукової обробки документів і організації каталогів НБ ЧНУ. 

- "Біля витоків створення об’єкту національного надбання "Фонд рукописів, стародруків, 
рідкісних видань та фонд "Буковинензія" Наукової бібліотеки ЧНУ" – Бабюк Оксана 
Іллівна, учений секретар НБ ЧНУ. 

- "Книжковий сторож та духовний світ власника – Ex libris" – Мурашевич Тетяна 
Дем’янівна, завідувач науково-методичного відділу НБ ЧНУ. 

2. "Інформаційні ресурси бібліотеки: формування і використання" – науково-
практичний семінар (30.10.2019 р., НБ ЧНУ). 

Доповідь: 
- "Інформаційні ресурси і сучасна бібліотека" – Зушман Михайло Богданович, директор 

НБ ЧНУ. 
Виступи: 

- "Розвиток і популяризація інформаційних ресурсів вишівської бібліотеки" – Цимбал 
Валентина Іванівна, директор бібліотеки БДМУ. 

- "Становлення та розвиток цифрової складової інформаційних ресурсів Наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" – Шилюк 
Олег Іванович, заступник директора з питань інформаційних технологій НБ ЧНУ. 

- "У салонах меломанів" (про чеського і українського композитора, музичного діяча, 
скрипаля і педагога Адальберта Гржімалі)" – Щербанюк Леся Ілярівна, директор 
Муніципальної бібліотеки імені А. Добрянського. 

- "Дослідницька платформа EBSCOhost: значення для розвитку університетської науки" – 
Хитик Валентина Іванівна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки 
документів бібліотеки БДМУ. 

- "Бібліотечний фонд, як інформаційний ресурс: використання та проблемні моменти" – 
Пелепко Наталія Василівна, завідувач сектору відділу обслуговування НБ ЧНУ. 

- "Книжковий фонд – основна складова бібліотечно-інформаційного ресурсу" – Гоменюк 
Ніна Миколаївна, завідувач відділу зберігання фондів НБ ЧНУ. 
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Найрезультативнішою формою спілкування, як правило, є участь у роботі 
конференцій (як наукових, так і науково-практичних), оскільки саме тут висвітлюються 
результати або підсумки наукової діяльності.  

Участь в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах 
1. "Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, функції, можливості, 

використання для звітності та стратегічного планування": семінар (23.01.2019 р., Державна 
науково-технічна бібліотека України, м. Київ, Шилюк О.І.). 

2. "Рогізна: погляд крізь роки": міська історико-краєзнавча конференція з нагоди 500-
річчя з часу першої писемної згадки про (колишнє село) мікрорайон Рогізна Садгірського 
району м. Чернівці (20.03.2019 р., ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та економіки", 
м. Чернівці, Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д., Бабюк О.І., Косташ М.М., Січкар-
Цимбалюк О.Б., Продан І.М.). 

Виступи: 
- Загородна Н.М. "Іван Синюк – буковинський письменник і педагог" (З фондів НБ ЧНУ). 
- Мурашевич Т.Д. "Глибинна народна мудрість Софії Майданської". 

Експоновано книжкові виставки та проведено бібліографічні огляди: 
- "Люблю любити любов" – С. Майданська" (Мурашевич Т.Д.). 
- "Рогізні – 500" (Січкар-Цимбалюк О.Б., Бабюк О.І.). 

3. "Європейський Союз: сучасність і майбутнє": Міжнародна науково-практична 
конференція (22.03.2019 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
м. Чернівці, Акатріні В.М.). 

4. "Наукова комунікація в цифрову епоху": VII Міжнародна науково-практична 
конференція (28-29.03.2019 р., Наукова бібліотека Національного університету "Києво-
Могилянська академія", м. Київ, Шилюк О.І.). 
 5. "Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації": ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція, присвячена пам’яті засновника кафедри музики ЧНУ, 
народного артиста України, професора Андрія Кушніренка (04-05.04.2019 р., Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Акатріні В.М.). 
 Доповідь: Акатріні В.М. "Громадсько-культурна та педагогічна діяльність Катерини 
Мандичевської на Буковині". 

6. "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін": ІІ Міжнародна науково-практична конференція (18-19.04.2019 р., Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Акатріні В.М.). 

Доповідь: Акатріні В.М. "Внесок Костянтина Мандичевського у розвиток 
бібліотекознавства Буковини". 

7. "Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери": Міжнародна 
науково-практична конференція (19-21.06.2019 р., Наукова бібліотека Одеського 
національного університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса, Шилюк О.І., Бабюк О.І.). 

Доповіді: 
- Шилюк О.І. "Наукова думка в Чернівцях кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: 

аналіз публікаційної активності за базою даних Scopus". 
- Бабюк О.І. "Передумови створення об’єкту національного надбання "Фонд рукописів, 

стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" Наукової бібліотеки ЧНУ". 
8. "Способи запобігання академічному плагіату": воркшоп (13.09.2019 р., м. Одеса, 

Шилюк О.І.). 
9. Робоча зустріч румунських лікарів з Чернівців, Румунії та Молдови, присвячена 

історії медицини на Буковині та досягненням румунських лікарів у Чернівецькій області 
(13.09.2019 р., м. Чернівці, Акатріні В.М.). 

Доповідь: Акатріні В.М. "Діяльність лікаря Віки Мандичевської". 
10. "University Library at a New Stage of Social Communications Development": 

IV Міжнародна науково-практична конференція (03-04.10.2019 р., Наукова бібліотека 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
Вcеволода Лазаряна, м. Дніпро, Шилюк О.І.). 
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 Доповідь: Шилюка О.І. "Буковина: автори, журнали, проблематика (наукометричний 
аналіз досліджень за базою даних WoS)". 

11. "Форум мереж ЄС" та Єврошкола, організована Представництвом ЄС в Україні, в 
рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС 
в Україні" (03-04.10.2019 р., м. Київ, Ворнік Л.Д.). 

Доповідь: Ворнік Л.Д. "Звіт про роботу Інфоцетру ЄС в ЧНУ та найуспішніші 
проекти за 2019 р.". 

12. "Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи": VІІ науково-
практична конференція (03-04.10.2019 р., Національний Києво-Печерський історико-
культурний заповідник, м. Київ, Акатріні В.М.). 
 Доповідь: Акатріні В.М. "Збереження духовної спадщини: музей родини 
Мандичевських при навчальному закладі та його функції (с. Багринівка Глибоцького району 
Чернівецької області)". 

13. "Про Рогізну з любов’ю": вечір-діалг, який відбувся з нагоди 500-ліття від часу 
першої писемної згадки про поселення у мікрорайоні Рогізна в Чернівцях (07.10.2019 р., 
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, Бабюк О.І., 
Мурашевич Т.Д.). 
 Доповідь: Мурашевич Т.Д. "Іван Синюк – буковинський письменник і педагог". 

14. "Федьковичезнавство: ретроспективи і перспективи": наукові читання, присвячені 
185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича (22.10.2019 р., Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Мурашевич Т.Д., Косташ М.М.). 

Експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд літератури: 
"Юрій Федькович: багатогранність дослідницьких полів". 

15. "Академічна доброчесність для бібліотекарів": семінар (25.10.2019 р., Наукова 
бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", м. Київ, 
Шилюк О.І.). 

16. "Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції": 
ХVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької 
(28.11.2019 р., Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, м. Київ, 
Акатріні В.М.). 
 Доповідь: Акатріні В.М. "Роль родини Мандичевських у розвитку освіти і культури 
Буковини: музейна експозиція". 

17. "Європейська інтеграція України в час нових викликів і загроз": ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція (10.12.2019 р., Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ворнік Л.Д.). 
 Доповідь: Ворнік Л.Д. "Діяльність Інформаційних центрів ЄС в Україні в контексті 
реалізації інформаційної політики Європейського Союзу". 

Участь у закордонних наукових заходах 
1. "Канонічна спадщина – основа життєвої сили та культурного розмаїття": 

Міжнародний колоквіум (05-06.04.2019 р., бібліотека Сучавського університету "Штефан 
чел Маре", м. Сучава, Румунія, за участі представників з України, Молдови та Грузії, 
Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б., Маланчук С.І.). 

Доповіді: 
- Зушман М.Б. "Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 

університету – роль і значення". 
- Загородна Н.М. "Часопис "Candela" у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ". 
- Січкар-Цимбалюк О.Б. "Краєзнавча колекція "Буковинензія" у фондах відділу рідкісних 

книг та рукописів Наукової бібліотеки ЧНУ". 
2. "Alma Mater Librorum": 6-й Міжнародний книжковий форум. Працівники Наукової 

бібліотеки ЧНУ презентували бібліографічні покажчики видавництва Чернівецького 
університету та книги чернівецького видавництва "Наші книги" (09-10.05.2019 р., бібліотека 
Сучавського університету "Штефан чел Маре", м. Сучава, Румунія, Зушман М.Б., 
Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б., Маланчук С.І.). 
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3. "Співпраця в літературі і суспільстві": Х-й семінар для співробітників австрійських 
бібліотек (23.06.-01.07.2019 р., Австрійське літературне товариство за погодженням із 
секцією культурної політики Федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних 
справ Австрії, м. Відень, Австрія, Панчук Н.О.). 

4. "Пограничні краї Європи-Буковини": семінар (26-29.09.2019 р., Академія Балтики, 
м. Занкельмарк, Німеччина, Панчук Н.О.). 

5. "Буковина – сторінки історії": симпозіум (28-29.11.2019 р., Музей Буковина, 
м. Сучава, Румунія, Акатріні В.М.). 

 Доповідь: Acatrini V. Păstrarea patrimoniului spiritual: Muzeul Familiei Mandicevshi din 
şcoală şi funcțiile lui (Şcoala din Bahrineşti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți). 

Участь у вебінарах та онлайн-семінарах 
1. "Панель адміністратора та статистика використання Scopus": вебінар (22.05.2019 р., 

Шилюк О.І.). 
2. "Три способи підбору журналів у Scopus": вебінар (28.05.2019 р., Шилюк О.І.). 
3. "Ефективна робота з науковою інформацією: інструменти Web of Science": серія онлайн-

семінарів (29-31.05.2019 р., Шилюк О.І.). 
4. "Можливості Web of Science для наукової діяльності": серія онлайн-семінарів               

(16-18.07.2019 р., Шилюк О.І.). 
5. "Информационные инструменты Clarivate Analytics для эффективной научной 

деятельности": серія онлайн-семінарів (16-23.07.2019 р., Шилюк О.І.). 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ, 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТА ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ 

Культурно-просвітницька робота спрямована на реалізацію культурно-
просвітницьких функцій бібліотеки.  У бібліотеці проводяться: 

- книжкові виставки; 
- бібліографічні огляди літератури; 
- відкриті перегляди літератури; 
- презентації книг, зустрічі з видатними людьми краю, письменниками. 
На початку навчального року бібліотека традиційно проводить заняття-екскурсії для 

першокурсників з метою ознайомлення їх з ресурсами бібліотеки й основними навиками 
самостійної роботи з пошуку та опрацювання інформації та для студентів старших курсів на 
допомогу пошуку літератури для наукових робіт. 

Вперше у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича відбулося нагородження переможців конкурсу "Найкращий читач Наукової 
бібліотеки ЧНУ – 2018 року". Серед найактивніших відвідувачів бібліотеки визначено трьох 
номінантів. Кращим читачем серед професорсько-викладацького складу ЧНУ став Ігор 
Піддубний, доцент кафедри історії нового та новітнього часу факультету історії, політології 
та міжнародних відносин. Серед студентів ЧНУ – Віталій Семешкін, студент 3 курсу 
Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. Серед чернівчан – Марія Никирса, 
відмінник архівної справи, науковець, краєзнавець, перекладач, "Почесний громадянин міста 
Чернівці". 

22 березня – в Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбулася урочиста церемонія 
нагородження переможців Всеукраїнського фестивалю "Читач року – 2018". Переможців 
визначили з усіх університетських бібліотек України. Серед них, також, визнано 
найактивнішим читачем Ігоря Піддубного, доцента кафедри історії нового та новітнього 
часу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Всього проведено 377 заходів. З них: культурно-просвітницьких заходів – 32, 
науково-практичних семінарів – 2, бібліографічних оглядів – 34, Днів інформації – 1, 
тематичних виставок – 123 (Додаток 3), виставок нових надходжень – 92, екскурсій – 76, 
іших заходів проведених на базі бібліотеки – 17. 
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Організовано і представлено 123 тематичні книжкові виставки (2 228 дж.). Всього 
функціонує 8 тематичних віртуальних виставок (287 дж.) (Додатки: 5; 5.1; 5.2). 

На початку навчального року бібліотека традиційно проводить заняття-екскурсії для 
першокурсників з метою ознайомлення їх з ресурсами бібліотеки й основними навиками 
самостійної роботи з пошуку та опрацювання інформації та для студентів старших курсів на 
допомогу пошуку літератури для наукових робіт. Проведено 152 години занять.  

 

№  
з/п Назва заходу Кількість 

1. Загальна к-сть проведених занять (в годинах): 152 
2. у т. ч., для студ. молодших курсів: теорет. 92 
3. у т. ч., для студ. молодших курсів: практ. 10 
4. у т. ч., для студ. старших курсів: теорет. 10 
5. у т. ч., для студ. старших курсів: практ. 8 
6. у т. ч., для наук.-пед. працівників: теорет. 2 
7. у т. ч., для наук.-пед. працівників: практ. 30 

 

Протягом року бібліотека ставала майданчиком для різноманітних мистецьких 
заходів.  

Заходи, проведені Науковою бібліотекою ЧНУ – 32 / 3 544 присутніх 
1. Зустріч з Надією Бабич, українським мовознавцем, професором ЧНУ та презентація 

бібліографічного покажчика "Надія Бабич", який виданий в 2018 році Науковою 
бібліотекою ЧНУ з нагоди ювілею (конференц-зал, 16.01.2019 р.). 

2. Посиденьки з агентами волонтерства (Інформаційний цент ЄС, 18.01.2019 р.). 
3. Конкурс "Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ – 2018 року" (21.01.2019 р.). 
4. Офіційне нагородження переможців конкурсу "Найкращий читач Наукової бібліотеки 

ЧНУ – 2018 року" (читальний зал періодичних видань, 22.02.2019 р.): 
– серед професорсько-викладацького складу ЧНУ – Піддубного Ігоря Андрійовича, 

доцента кафедри історії нового та новітнього часу факультету історії, політології та 
міжнародних відносин; 

– серед студентів ЧНУ – Семешкіна Віталія Андрійовича, студента 3 курсу Інституту 
фізико-технічних та комп’ютерних наук; 

– серед сторонніх читачів – Никирси Марії Дмитрівни, відмінника архівної справи, 
науковця, краєзнавця, перекладача, Почесного громадянина міста Чернівці. 

5. Презентація збірки поезій бібліотекаря 1 категорії Наукової бібліотеки ЧНУ Любові 
Порайко "Життєва епопея: жартома і всерйоз" (читальний зал навчальної літератури, 
07.03.2019 р.). 

6. Прийнято учасників Всеукраїнського руху "Твоя країна", які вперше приїхали до 
Чернівців, щоб познайомитися з містом, активними людьми, які тут живуть, навчаються 
та працюють (Інформаційний центр ЄС, 08.03.2019 р.). 

7. Зустріч з регіональними журналістами України, в рамках проекту "Підтримка 
Представництва ЄС в Україні в його медіа-діяльності" (Інформаційний центр ЄС, 
28.03.2019 р.). 

8. Захід "Три роки без Віталія Колодія – спогади рідних, друзів…", присвячений пам’яті 
письменника, перекладача і публіциста Віталія Колодія та презентація збірки "Літургія 
поетові: віршовані присвяти письменнику", яку упорядкувала його  донька  Леся 
Колодій, а передмову написав Мірча Лютик. Бібліотека експонувала книжкову виставку 
"Любіте світ й себе самого в нім" – В. Колодій (читальний зал періодичних видань, 
29.03.2019 р.). 

9. Прийнято делегацію слухачів підготовчих курсів до вступу в ЧНУ для іноземних 
громадян.  Експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд 
літератури на тему: "Вивчення української мови як іноземної" (03.04.2019 р.). 

10. Цикл симуляційно-навчальних настільних ігор "Світ Громад" для студентів закладів 
вищої освіти м. Чернівці (Інформаційний центр ЄС, 11-19.04.2019 р.). 
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11. Реалізовано проект "Youth English Club", з метою підвищення рівня володіння 
англійською мовою серед державних службовців (Інформаційний центр ЄС, 15.04.-
17.05.2019 р.). 

12. Зустріч з письменницею та перекладачем Мією Марченко, з м. Києва (22.04.2019 р.). 
13. Підготовчі тренінгові інтенсиви для волонтерів-амбасадорів, в рамках проекту від 

ЮНІСЕФ "World's largest lesson" (Найбільший урок у світі), за сприяння 
ЧФ Всеукраїнської молодіжної громадської організації "AIESEC" в Україні 
(Інформаційний центр ЄС, 11.05.2019 р.). 

14. Флешмоб "Вишиванка – одяг вільних" з портретами репресованих українців, з нагоди 
"Дня вишиванки". Захід присвячений "Дню пам’яті жертв політичних репресій". 
Бібліотекарі обслуговували користувачів у національному одязі та пропонували до 
перегляду літературу про українські традиції та історію українського національного 
вбрання. Експоновано книжкові виставки: "Вишиванка – оберіг та спадок українців"; 
"Сила нації через призму вишиванки" (фойє бібліотеки, 16.05.2019 р.). 

15. У Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей проведено захід "Відкриваємо Європу 
разом" та гру "Що ви знаєте про ЄС?" (Інформаційний центр ЄС, 16.05.2019 р.). 

16. У Банилово-Підгірнівській гімназії Сторожинецького району Чернівецької області, з 
нагоди "Дня Європи в Україні", реалізовано проект "EU for You" (Європейський Союз 
для тебе), з метою формування та підвищення знань про Європейський Союз та 
євроінтеграцію України у сільської молоді Чернівецької області (Інформаційний 
центр ЄС, 17.05.2019 р.). 

17. Прийнято делегацію Представництва Європейського Союзу в Україні, яка відвідала 
Чернівці з офіційним візитом. Проведено інформаційні заходи для молоді 
(Інформаційний центр ЄС, 02-03.09.2019 р.). 

18. Цикл заходів в рамках "Тижня туризму в Чернівцях" (24-30.09.2019 р.): 
– експоновано цикл книжкових виставок та проведено бібліографічні огляди літератури: 

"Світ туризму: Україна-Буковина-Чернівці"; "Україна туристична – вчимося разом"; 
"Садгора туристична: Рогізні – 500"; "Туризм для всіх"; "Україна туристична у 
листівках [з колекції Аркадія Жуковського]"; "Туризм, як наука та дозвілля"; "Туризм, 
як фактор регіонального розвитку"; "Подорожі привчають до толерантності"; 

– проведено оглядово-ознайомчі екскурсії по бібліотеці для гостей міста; 
– проведено інформаційний діалоговий захід "Єдність у різноманітності"; 
– проведено літературний захід Бібліо-кафе "Літературний фреш"; 
– привітали з "Днем туризму" чернівецькі туристичні фірми; 
– організовано поїздку вихідного дня для колективу бібліотеки – туристичну подорож 

Буковиною, з відвідуванням двох унікальних буковинських монастирів та музеїв 
Глибоцького району. 

19. Інформаційний діалоговий захід "Єдність у різноманітності", з нагоди "Європейського 
дня мов", за сприяння ЧФ Інституту модернізації змісту освіти (Інформаційний 
центр ЄС, 25.09.2019 р.). 

20. Мистецький захід Бібліо-кафе "Літературний фреш", з нагоди "Всеукраїнського дня 
бібліотек" (26.09.2019 р.). 

Програма заходу: відкриття на подвір’ї бібліотеки; дегустацію літературних 
новинок провели відомі письменники, подружжя – Володимир Лис, Надія Гуменюк, а 
також молоді поети літературного угрупування "Давид давит/ь"; експоновано цикл 
книжкових виставок: "Цей дивосвіт – бібліотека", "Від крайової бібліотеки до 
бібліотеки Чернівецького університету", "Моє місто Чернівці", "Архітектурний 
ансамбль та освітній центр". 

21. Урочистості та флешмоб до професійного свята "Всеукраїнського дня бібліотек" 
(30.09.2019 р.). 

22. Зустріч з Григорієм Криганом, заступником головного редактора Чернівецької обласної 
газети "Зоріле Буковиней", перекладачем, публіцистом, членом національних спілок 



 27 

письменників України, Молдови та Румунії. Подарував у фонд бібліотеки 27 книг 
(02.10.2019 р.). 

23. Масштабний захід "День кар’єри ЄС. Робота для молоді" (Інформаційний центр ЄС, 
08.10.2019 р.). 

24. Прийнято учасників Всеукраїнського руху "Твоя країна", які навідалися до Чернівців, 
щоб познайомитися з містом, активними людьми, які тут живуть, навчаються та 
працюють (Інформаційний центр ЄС, 12.10.2019 р.). 

25. Семінар-тренінг для учнівської та студентської молоді Чернівецької області: "Територія 
молодіжного підприємництва" та "Мікробізнес для внутрішньо переміщених осіб" 
(Інформаційний центр ЄС, 22.10.2019 р.). 

26. Прийнято делегацію студентів з Японії. Проведено екскурсію по бібліотеці, представлено 
книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд літератури (05.11.2019 р.). 

27. Семінар-тренінг профорієнтації учнівської молоді з сільської місцевості (Інформаційний 
центр ЄС, 06-08.11.2019 р.). 

28. Зустріч з керівниками та співробітниками компанії ДTEK флагманської програми 
"Energy of Іnnovation Executive MBA", яку проведено в рамках виїзного модуля в місті 
Чернівці українським економістом Павлом Шереметом та українським юристом, 
заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталією Микольською. 
Працівники бібліотеки представили книжкову експозицію та провели бібліографічний 
огляд літератури на тему: "Йозеф Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії" 
(читальний зал періодичних видань, 13.11.2019 р.). 

29. Проведено акцію "Запали свічку пам’яті!", з нагоди національного пам'ятного "Дня жертв 
голодоморів в Україні". Експоновано книжкову виставку: "Пам’ятай про Голодомор!" 
(фойє бібліотеки, 22.11.2019 р.). 

30. Школа майбутніх лідерів для молоді із сімей учасників бойових дій, з 11-ти районів 
Чернівецької області (Інформаційний центр ЄС, 04-06.12.2019 р.). 

31. Флешмоб до "Дня української хустини" (07.12.2019 р.). 
32. Зустріч з Георгієм Ходоровським, відомим українським вченим, суспільно-політичним 

діячем та презентація його книги "Україна дипломатична", з нагоди "Дня працівників 
дипломатичної служби". Бібліотека експонувала книжкову виставку: "Передбачити свою 
долю…" (читальний зал періодичних видань, 20.12.2019 р.). 

Заходи, проведені на базі Наукової бібліотеки ЧНУ – 17 
1. ЧФ Всеукраїнської молодіжної громадської організації "AIESEC" в Україні провела тести 

для визначення рівня англійської мови серед чернівчан (конференц-зал, 10.01.2019 р.). 
2. Відкриття пересувної науково-політичної виставки "Так, Масарик", присвяченої 

видатному чеському політичному і державному діячу, філософу, першому президенту 
Чехословацької Республіки Томашу Масарику. Виставка організована Генеральним 
консульством Чеської Республіки у Львові та проходила під гаслом: "Об'єднуємось у 
прагненні миру та демократії" (фойє бібліотеки, 22.02.2019 р.). 

За участі: Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, Консульства Чеської Республіки у 
м. Львові, Консульства Румунії у м. Чернівці, бібліотеки Сучавського університету 
"Штефан чел Маре", викладачів, студентів, бібліотекарів та працівників ЧНУ, 
бібліотекарів, краєзнавців та істориків міста. 

3. Вечір настільних ігор для студентів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
ЧНУ (читальний зал навчальної літератури, 05.03.2019 р.). 

4. Підсумкова науково-практична конференція "Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з політології для студентів закладів вищої освіти України", проведена 
кафедрою політології та державного управління факультету історії політології та 
міжнародних відносин ЧНУ (читальний зал навчальної літератури, 28.03.2019 р.). 

5. Турнір з інтелектуальної гри: "Що? Де? Коли?" для студентів ЧНУ (читальний зал 
навчальної літератури, 23.04.2019 р.). 



 28 

6. ЧФ Всеукраїнської молодіжної громадської організації "AIESEC" в Україні провела 
зустріч з волонтерами, які проводитимуть 3-х місячні курси з вивчення іноземних мов в 
Науковій бібліотеці ЧНУ (читальний зал періодичних видань, 26.06.2019 р.). 

7. ЧФ Всеукраїнської молодіжної громадської організації "AIESEC" в Україні провела 3-х 
місячні курси з вивчення іноземних мов. Language School – це мовні курси (англійська, 
французька, арабська, турецька, німецька, китайська) з цікавою концепцією, які 
організовуються у 10-ти містах України, більше 4-х років. До викладання залучено 
активних волонтерів-іноземців з Єгипту, Китаю, Туреччини, Канади, Індонезії 
(читальний зал навчальної літератури, 01.07.-15.09.2019 р.). 

8. ЧФ Всеукраїнської молодіжної громадської організації "AIESEC" в Україні провела 
презентацію проекту: "Екологічні проблеми Чернівців та шляхи їх вирішення", за участі 
волонтерів з Туреччини та Китаю (читальний зал навчальної літератури, 19.07.2019 р.). 

9. Вечір настільних ігор для студентів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
ЧНУ (читальний зал навчальної літератури, 17.09.2019 р.). 

10. Презентація стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука "ЗавтраUA" (читальний зал 
періодичних видань, 24.10.2019 р.). 

11. Інтелектуальна гра: "Що? Де? Коли?" для студентів географічного факультету ЧНУ 
(читальний зал навчальної літератури, 24.10.2019 р.). 

12. Відкриття тематичних фотовиставок, організованих Генеральним консульством Чеської 
Республіки у Львові, з нагоди пам’ятних річниць сучасної чеської суспільно-політичної 
історії: "30 років Оксамитової революції"; "20 років Чеської Республіки у НАТО" 
(фойє бібліотеки, 30.10.2019 р.). 

За участі: Чернівецької обласної державної адміністрації, Консульства Чеської 
Республіки у м. Львові, Консульства Румунії в м. Чернівці, Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, бібліотек міста. 

13. З нагоди 19-ї річниці Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки. Мир. Безпека" 
Спеціалізованою моніторинговою місією в Україні (м. Чернівці) проведено 
інформаційний захід для студентів і працівників ЧНУ, для підвищення обізнаності 
Резолюції та її важливості, а також з метою просування принципів Резолюції 1325, 
гендерної рівності та значущої ролі жінок у встановленні миру та безпеки (читальний зал 
періодичних видань, 01.11.2019 р.). 

14. Вечір настільних ігор для студентів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
ЧНУ (читальний зал навчальної літератури, 07.11.2019 р.). 

15. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг", за участі команд усіх факультетів, інститутів та 
коледжу ЧНУ (читальні зали, 04.12.2019 р.). 

16. Стартова конференція "ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ – платформа для підготовки 
кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності". Проект здійснюється у рамках 
компоненту "Професійної кваліфікації" проекту "Реформи у сфері енергоефективності в 
Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та 
розвитку Німеччини (читальні зали, 05.12.2019 р.). 

За участі: Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
представників закладів вищої та професійної освіти України, експертів у сфері 
енергоефективності, представників великого та середнього бізнесу. 

17. Український культурний фонд провів інформаційно-практичний захід: "Інформаційний 
день Українського культурного фонду в Чернівцях", з метою роз’яснення та консультації 
щодо нових проектів, програм та конкурсів (читальний зал періодичних видань, 
10.12.2019 р.). 

Взято участь у заходах, проведених на базі ЧНУ – 17 
1. Покладання квітів до пам’ятника Юрія Федьковича, з нагоди 131-ї річниці з дня смерті 

(11.01.2019 р.). 
2. Зустріч з Предстоятелем Православної церкви України, Блаженнішим Митрополитом 

Київським і всієї України Епіфанієм (Мармуровий зал, 16.02.2019 р.). 
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3. Презентація збірників праць "Присутність минулого у міському середовищі Чернівців та 
Інсбрука" (українською) та "The Presence of the Past in Urban Space – Chernivtsi-Innsbruck" 
(німецькою), що стало результатом роботи студентів ЧНУ та Інсбруцького університету 
(Австрія), у міжнародному науковому проекті PREPUS (2016-2018), (Зелений зал, 
22.02.2019 р.). 

4. Презентація книги Косовської А. "Авдіївка. Шлях до перемоги" (27.02.2019 р.). 
5. Урочиста академія з нагоди 25-ти річчя відновлення роботи філософсько-теологічного 

факультету ЧНУ (Мармуровий зал, 05.03.2019 р.). 
6. Публічна дискусія "Історик і європейські трагедії ХХ століття: як промовляти до різних 

аудиторій?" та презентація другого видання книги Тімоті Снайдера "Криваві землі: 
Європа між Гітлером і Сталіним" (факультет історії, політології та міжнародних 
відносин, 02.04.2019 р.). 

7. VII студентський ярмарок вакансій (Мармуровий зал, 13.05.2019 р.). 
8. Х-й Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль "Хай пісня скликає друзів", в 

рамках проекту "СХІД+ЗАХІД=МИР" (Мармуровий зал, 14-18.05.2019 р.). 
9. Ювілейний концерт народної аматорської чоловічої хорової капели "Дзвін" імені 

Т. Стінкового, викладачів та співробітників ЧНУ, з нагоди 50-річчя творчої діяльності 
(Мармуровий зал, 22.05.2019 р.). 

10. Урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження Костянтина Червінського, ученого, 
педагога, сорок восьмого ректора Чернівецького університету. Експоновано книжкову 
виставку "Ректор Червінський" (Мармуровий зал, 30.05.2019 р.). 

11. Круглий стіл на тему: "Творчість М. Емінеску мовами світу" (22.06.2019 р.). 
12. Покладання квітів до пам’ятника Юрія Федьковича, з нагоди 185-ї річниці від дня 

народження (08.08.2019 р.). 
13. Презентація книги Бориса Бунчука "Чернівецькі елегії" (філологічний факультет, 

10.09.2019 р.). 
14. Урочистості з нагоди "Дня університету" (Мармуровий зал, 03.10.2019 р.). 
15. Урочистості з нагоди 10-ї річниці з часу створення Центру "Gedankendach" в ЧНУ 

(18.10.2019 р.). 
16. Наукові читання "Федьковичезнавство: ретроспективи і перспективи", присвячені 185-й 

річниці від дня народження Юрія Федьковича. Експоновано книжкову виставку та 
проведено бібліографічний огляд літератури з фондів бібліотеки: "Юрій Федькович: 
багатогранність дослідницьких полів" (філологічний факультет, 22.10.2019 р.). 

17. Презентація книги Тамари Марусик та Ірини Коротун "Архітектурне диво Чернівців" 
(Червоний зал, 29.10.2019 р.). 

Взято участь у заходах міста та області – 28 
1. Відкриття виставки "Рогізна 500: від минулого до сучасності", з нагоди 500-ліття від часу 

першої писемної згадки про поселення у мікрорайоні Рогізна. На виставці 
представлялися зокрема матеріали з фонду Наукової бібліотеки ЧНУ (Чернівецький 
обласний краєзнавчий музей, 14.02.2019 р.). 

2. Творчий вечір з нагоди 70-річчя Володимира Івасюка, українського поета, композитора, 
одного з основоположників української естрадної музики (Чернівецький обласний 
академічний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, 
04.03.2019 р.). 

3. У зйомці масових сцен художнього фільму "Віддана". Стрічка розповідає про події 1900 
року на Західній Україні за часів Австро-Угорської монархії (м. Чернівці, 30.04.-
02.05.2019 р.). 

4. Відкриття стаціонарної виставки "Село Багринівка – колиска родини Мандичевських", із 
циклу "Моє рідне село", з нагоди "Міжнародного дня музеїв" (Чернівецький обласний 
краєзнавчий музей, 16.05.2019 р.). 

5. Заходи, присвячені 160-й річниці від дня народження Костянтина Мандичевського (1859-
1933), видатного буковинця, педагога, історика, бібліотекаря та просвітителя Буковини, з 
1922 по 1930 рр. очолював бібліотеку Чернівецького університету (24.05.2019 р.). 
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6. Презентація книги Сергія Осачука та Миколи Салагора "Чернівці. Антикварні нариси" 
(Галерея-кафе "Штейнберг", 30.05.2019 р.). 

7. Виставка румунської книги (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Михайла Івасюка, 07.06.2019 р.). 

8. Презентація книги Оларя І. "Криві усмішки" (Народний румунський дім, 18.06.2019 р.). 
9. ІІІ фестиваль Євсевія Мандичевського в Чернівцях (22-23.08.2019 р.). 
10. Х-й міжнародний поетичний фестиваль "Meridian Czernowitz" (05-08.09.2019 р.). 
11. Робоча зустріч з начальником управління культури Чернівецької обласної державної 

адміністрації Вірою Китайгородською, яка подарувала у фонд бібліотеки три видання 
(11.09.2019 р.). 

12. Виставка румунської книги (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Михайла Івасюка, 11.09.2019 р.). 

13. Презентація книги "Легенди Австрії" (Буковинський медіа-центр "Belle Vue", 
17.09.2019 р.). 

14. Презентація книги Віри Китайгородської "Чорна гвардія" (Чернівецький кіно-палац, 
26.09.2019 р.). 

15. Презентація 7-го тому "Зібрань творів Ольги Кобилянської" (Чернівецька обласна 
універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, 26.09.2019 р.). 

16. Обласний книжковий фестиваль "Бук-фест" (м. Чернівці, 26-27.09.2019 р.). 
17. Відкритий майстер-клас з реставрації книг, за участі Уляни Романів, завідувача 

лабораторії реставрації паперових носіїв Державного меморіального музею Михайла 
Грушевського, м. Львів (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Михайла Івасюка, 27.09.2019 р.). 

18. Урочистості з нагоди святкування "Дня міста Чернівці" (05-06.10.2019 р.). 
19. Вечір-діалог "Про Рогізну з любов’ю", з нагоди 500-ліття від часу першої писемної 

згадки про поселення у мікрорайоні Рогізна (Чернівецька обласна універсальна обласна 
наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, 07.10.2019 р.). 

20. Презентація тритомного видання Мирослава Мороза "Літопис життя і творчості Івана 
Франка" (Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського, 18.10.2019 р.). 

21. Презентація книги Мирона Кордуби "Ілюстрована історія Буковини" (актова зала 
Чернівецької гімназії № 4, 23.10.2019 р.). 

22. Презентація виставки "І віру, і любов, надію Буковинов скрізь посію" (Педагогічна і 
публіцистична діяльність Юрія Федьковича)", присвячена 185-й річниці від дня 
народження Юрія Федьковича (Чернівецький обласний художній музей, 24.10.2019 р.). 

23. Лекція доцента ЧНУ Світлани Кирилюк на тему: "Історія української літератури другої 
половини XX століття в контексті викликів сучасності", в рамках проекту "Академічні 
години в Муніципальній" (Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського, 
24.10.2019 р.). 

24. Зустріч з Володимиром Качканом, поетом-прозаїком, вченим-істориком, теоретиком 
української літератури та етнокультури та презентація його книг: "За престолом нації: 
Степан Пушик в обрамленні доби", "Стежки до Великих..." (Муніципальна бібліотека 
імені Анатолія Добрянського, 25.10.2019 р.). 

25. Презентація книги Василя Молодянова "Тернавка – історичні сторінки" (Румунський 
народний дім, 28.10.2019 р.). 

26. Урочистості з нагоди 75-ї річниці від часу створення Чернівецької обласної науково-
медичної бібліотеки (26.11.2019 р.). 

27. Презентація книги Валерія Цибуленка "Нічний діалог" (Румунський народний дім, 
06.12.2019 р.). 

28. Прес-конференція, присвячена підсумкам реалізації програми благодійного фонду 
"Суспільні ресурси та ініціативи": "Базовий курс ефективного громадянства та 
комунікацій у Герцаївській громаді" (Чернівецька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені Михайла Івасюка, 13.12.2019 р.). 
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Участь у всеукраїнських заходах – 3 
1. Всеукраїнський фестиваль "Читач року", номінація "Найактивніший читач", 

започаткований Науковою бібліотекою імені М. Максимовича Київського національного 
університету імені Т. Шевченка в 2018 році. 

2. ІІ всеукраїнський бібліотечний "Біографічний рейтинг", конкурс проводить Інститут 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На 
конкурс представлено бібліографічний покажчик "Надія Бабич", упорядник Настасія 
Загородна, виданий у 2018 році (березень 2019 р.). 

3. Традиційна акція "Всеукраїнський радіо-диктант національної єдності", з нагоди "Дня 
української писемності та мови" (08.11.2019 р.). 

Різне: 
 Проведено заходи з нагоди: 30-річчя програми "Жан Моне" для підтримки 
академічних досліджень з питань європейської інтеграції в державах-членах Європейського 
Союзу; 30-річчя з часу виведення радянських військ з Афганістану, вшанування загиблих в 
Афганістані українців; 30-річчя з часу початку падіння комуністичних режимів у країнах 
Центрально-Східної Європи; Пам’ятних річниць сучасної чеської суспільно-політичної 
історії. 

Взято участь у всеукраїнських флешмобах, присвячених: "Дню вишиванки", "Дню 
бібліотек", "Дню української хустини". 

Взято участь у традиційних акціях: "Всеукраїнський радіо-диктант національної 
єдності" – з нагоди "Дня української писемності та мови"; "Запали свічку пам’яті!" – з 
нагоди "Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні". 

Взято участь у циклі масштабних історико-краєзнавчих заходів з нагоди 500-ліття від 
часу першої писемної згадки про поселення у мікрорайоні Рогізна Садгірського району 
м. Чернівці. 

У читальному залі наукової літератури НБ ЧНУ продовжує діяти Інформаційний 
центр Європейського Союзу (Додаток 4). 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
1. Бібліотекою Сучавського університету "Штефан чел Маре" (Румунія) щодо просування 

наукової інформації національного і міжнародного рівнів, організації заходів, подій, 
конференцій та виставок, які представляють взаємний інтерес. Необхідність співпраці та 
кооперації між бібліотеками ЧНУ та Сучавського університету зумовлена вагомими 
історико-культурними чинниками. Історія Північної Буковини тісно пов’язана з 
Південною Буковиною, Сучавою та місцевим університетом. 

2. Лехом-Войцехом Шайдаком, доктором фармацевтичних наук, професором, іноземним 
членом Румунської академії, Головою польського національного міжнародного комітету 
торф’яного товариства, проводилася співпраця для укладання: Антологія поезії поетичної 
групи "Волинь"  = "Antoloġia Poezji Grupy Poetyckiej "Wołyń". – Poznań, 2019. – 249 c. 

3. Ребіндером Манфредом, німецьким вченим, директором Інституту авторського права та 
інформаційного права в Мюнхені (Німеччина), президентом Європейського інституту 
правової психології, Почесним доктором ЧНУ (досліджує наукову спадщину Євгена 
Ерліха). 

4. Сандалом Яном-Урбаном, директором Приватного наукового інституту Яна-Урбана 
Сандала, Норвегія (досліджує наукову спадщину Йозефа Шумпетера). 

5. Тетсутору Каватою, професором з Цюріхського університету, Швейцарія (досліджує 
наукову спадщину Євгена Ерліха). 

6. Фрізенеґґером Дітмаром, аспірантом Інституту буковинознавства при університеті 
м. Ауґсбурґ (Німеччина) та кандидатом музикознавства Корнелльського університету 
(м. Ітака, штат Нью-Йорк, США), (досліджує музичну спадщину Буковини та здійснює 
пошук матеріалів для написання дисертації на тему: "Театральне та музичне життя 
Буковини за часів Австро-Угорської імперії"). 

7. Томасом Неметом, науковцем з Німеччини (досліджує матеріали про Православну 
церкву на Буковині). 
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Заходи, проведені на базі бібліотеки за міжнародною участю 
1. Пересувна науково-політична виставка "Так, Масарик", присвячена видатному чеському 

політичному і державному діячу, філософу, першому президенту Чехословацької 
Республіки Томашу Гаррігу Масарику, організована Генеральним консульством Чеської 
Республіки у Львові. Виставка проходила під гаслом: "Об'єднуємось у прагненні миру та 
демократії" (за участі: Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, 
Чернівецької ОДА, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Наукової бібліотеки ЧНУ, Генерального 
консульства Румунії в Чернівцях, бібліотеки Сучавського університету "Штефан чел 
Маре", бібліотек міста та краю). Відкриття виставки відбулося 22 лютого 2019 р. 

2. Тематичні фотовиставки, організовані Генеральним консульством Чеської Республіки у 
Львові, з нагоди пам’ятних річниць сучасної чеської суспільно-політичної історії. 
Відкриття виставок відбулося 30 жовтня 2019 р.: 
– "30 років Оксамитової революції" (виставка демонструвала мирне повалення 

комуністичного режиму в Чехословаччині); 
– "20 років Чеської Республіки у НАТО" (виставка демонструвала історію вступу та 

плідної співпраці Чеської Республіки з Північноатлантичним альянсом). 
Взято участь 

1. "Канонічна спадщина – основа життєвої сили та культурного розмаїття": Міжнародний 
колоквіум (05-06.04.2019 р., бібліотека Сучавського університету "Штефан чел Маре", 
м. Сучава, Румунія, за участі представників з України, Молдови та Грузії, Зушман М.Б., 
Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б., Маланчук С.І.). 

Доповіді: 
- Зушман М.Б. "Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 

університету – роль і значення". 
- Загородна Н.М. "Часопис "Candela" у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ". 
- Січкар-Цимбалюк О.Б. "Краєзнавча колекція "Буковинензія" у фондах відділу 

рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки ЧНУ". 
2. "Alma Mater Librorum": 6-й Міжнародний книжковий форум. Працівники Наукової 

бібліотеки ЧНУ презентували бібліографічні покажчики видавництва Чернівецького 
університету та книги чернівецького видавництва "Наші книги" (09-10.05.2019 р., 
бібліотека Сучавського університету "Штефан чел Маре", м. Сучава, Румунія, 
Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б., Маланчук С.І.). 

3. "Співпраця в літературі і суспільстві": Х-й семінар для співробітників австрійських 
бібліотек (23 червня-1 липня 2019 р., Австрійське літературне товариство за 
погодженням із секцією культурної політики Федерального міністерства Європи, 
інтеграції та закордонних справ Австрії, м. Відень, Австрія, Панчук Н.О.). 

4. "Пограничні краї Європи-Буковини": семінар (26-29.09.2019 р., Академія Балтики, 
м. Занкельмарк, Німеччина, Панчук Н.О.). 

5. "Буковина – сторінки історії": симпозіум (28-29.11.2019 р., Музей Буковина, м. Сучава, 
Румунія, Акатріні В.М.). 

Доповідь: Acatrini V. Păstrarea patrimoniului spiritual: Muzeul Familiei Mandicevshi din 
şcoală şi funcțiile lui (Şcoala din Bahrineşti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți). 

Міжнародні проекти та угоди 
1. На базі ЧНУ створено першу Австрійську бібліотеку в Україні, згідно з Угодою між ЧНУ 

та Австрійською кооперацією, проектом угоди між ЧНУ та Федеральним міністерством 
європейських та міжнародних справ Австрійської Республіки, досягнутими 
домовленостями з Посольством Австрійської Республіки в Україні, Договором про 
побратимство між містом Клагенфуртом (Австрія) і Чернівцями, угодами між ЧНУ та 
австрійськими університетами. Мета угоди: розвиток українсько-австрійської дружби у 
сфері науково-освітнього процесу, покращення забезпечення викладачів і студентів ЧНУ 
австрійською літературою (1992 р.). 

2. Підписано договір про співробітництво між Науковою бібліотекою ЧНУ та 
Всеукраїнською громадською організацією "Демократична дія" щодо відкриття 
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інформаційного стенду "Україна-НАТО": стан та перспективи, безпека та партнерство в 
університетах України" (2006 р.). 

3. Проект Європейської Комісії з підтримки діяльності Інформаційних центрів 
Європейського Союзу в Україні. Згідно з угодою, підписаною між Представництвом 
Європейського Союзу в Україні та Чернівецьким національним університетом в 
бібліотеці створено Інформаційний центр Європейського Союзу, який розмістився в 
читальному залі наукової літератури і активно діє більше 10 років. Мета діяльності 
центру: поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги 
університетам і дослідницьким центрам в навчанні студентів та проведенні 
дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі 
студентів в дебатах з питань європейської інтеграції (2007 р.). 

4. ЧНУ долучився до проекту міжнародної технічної допомоги "ELibUkr" – "Електронна 
бібліотека України: створення центрів знань в університетах України", який виконує 
Києво-Могилянська Фундація в Америці за контрактом-грантом № 803605976, 
отриманим від Агентства США з міжнародного розвитку. Цей великий міжнародний 
проект, аналогів якому в Україні немає, об’єднав Національний університет "Києво-
Могилянська академія", Києво-Могилянську Фундацію в Америці, Всеукраїнську 
громадську асоціацію "Інформатіо-Консорціум", Харківський національний університет 
ім. В. Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Нортвестерн 
Університет (Чикаго, США) та інших. Мета проекту: інтеграція української академічної 
спільноти до світової науки, подолання відірваності від світового наукового контексту 
(2009 р.). 

5. В рамках створення Центру порівняльної румунської філології імені Григорія Бостана на 
базі ЧНУ підписано угоду про співпрацю між Чернівецьким національним університетом 
імені Юрія Федьковича, Центром порівняльної румунської філології імені Григорія 
Бостана, Науковою бібліотекою Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича та Ботошанською повітовою бібліотекою імені Михая Емінеску. Мета 
угоди: наукова та культурно-освітня організація, що об’єднує освітян та науковців 
різних галузей, зацікавлених в розвитку україно-румунських та інших зв’язків з 
європейськими країнами в сфері науки, освіти й культури, а також в просвітницькій 
діяльності; проведення спільних програм з питань культурної діяльності, стажування, 
участь у культурних заходах (2010 р.). 

6. Підписано угоду про співробітництво між Науковою бібліотекою ЧНУ та бібліотекою 
Сучавського університету "Штефан чел Маре". Мета угоди: просування наукової 
інформації національного і міжнародного рівнів, організації заходів, подій, конференцій 
та виставок, запровадження науково-культурних проектів, які представляють взаємний 
інтерес, організація курсів, тренінгів, здійснення книгообміну тощо (2014 р.). 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  
Виробничі площі 

Бібліотека розташована в 2-х приміщеннях: основна будівля (вул. Лесі Українки, 23) 
та навчальний корпус № 20  (абонемент № 3, вул. Банкова, 1).  

Загальна площа приміщень – 6 291,5 м2. 
Абонементів – 5, читальних залів – 6 (500 місць).  

Технічне обладнання 
91 комп’ютер, об’єднаний в локальну мережу.  
Кількість серверів – 2.  
Копіювально-розмножувальної техніки – 26. З них: сканерів – 2, принтерів – 20, 

копірів – 1, БФП – 3.  
Телефонних номерів – 30, факсів – 1. 
Автоматизованих робочих місць – 61: для співробітників – 39, для користувачів – 22. 
Для створення ЕК використовується програмне забезпечення "ІРБІС-64", версія 12 

(інтегрована бібліотечно-інформаційна система), з робочими місцями "Адміністратор", 
"Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача". 
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Бібліотека має вихід до глобальної мережі Інтернет. Доступ до Інтернету мають 
76 комп’ютерів. 

Загальна сума виділених асигнувань на заходи із забезпечення збереження наукового 
об’єкту "Фонду рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду "Буковинензія" НБ ЧНУ", 
що становить національне надбання України, відповідно до річного плану і кошторису – 
320 000,00 грн. Використано – 314 466,00 грн.,  повернено – 5 534,00 грн. (у зв’язку з тим, 
що ринкова вартість кондиціонерів виявилася меншою ніж планувалося). Придбано матеріал 
для палітурних робіт (картон палітурний, матеріал палітурний, ледерін, клей ПВА), 
кондиціонери (Cooper&Hunter CH FTXLA18-NG(WI-FI), Cooper&Hunter CH-S09FTХ5) та 
проведено роботу зі створення веб-порталу цифрових матеріалів рідкісного фонду та 
інтеграції цих колекцій в європейські та світові системи і ресурси оцифрованої спадщини 
(отримано програмну продукцію – комп’ютерну програму "Система керування 
електронними колекціями "Digitized Content Visualizator" (DC-Visu, версія 3.1) та ліцензію на 
використання цієї комп’ютерної програми; послуги зі створення програмного забезпечення 
для функціонування порталу оцифрованих рідкісних фондів бібліотеки; управлінські 
послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями). 

Важливою умовою ретельного догляду за книжковим фондом є ремонт і реставрація 
пошкоджених документів. 

За 2019 р. палітурною майстернею виконано палітурних робіт: 
- книг        611 
- брошур          17 
- журналів          26 
- комплектів газет (в оправі)        18 
- папок            6 
- нарізано карток    45 500 
- книжкових формулярів    38 000 
- кишеньок    22 000 
- роздільників         700 
- коробок             7 

Значна частина виконаних палітурних робіт здійснена для відділу рідкісних книг та 
рукописів – 300 книг.  

ПРИДБАНО 
(загальна вартість – 151 414,84 грн.) 

1. Акустична система (звуковий комплекс) – 1 шт. / 5 000,00 грн. 
2. Аптечка – 3 кмп. / 350,00 грн. 
3. Дозатор для рідкого мила (0,5 л) – 4 шт. / 1 555,92 грн. 
4. Дриль безударний – 1 шт. / 1 299,00 грн. 
5. Журнал реєстрації заміни книг, загублених читачами – 1 шт. / 172,82 грн. 
6. Замки для дверей врізані – 5 шт. 
7. Замки для дверей накладні – 5 шт. 
8. Замовлення читачів (бланки) – 5 000 шт. / 266,43 грн. 
9. Замовлення читачів (бланки) – 5 000 шт. / 307,20 грн. 
10. Канцелярські товари – 7 532,00 грн. 
11. Картки реєстрації користувачів (бланки) – 5 000 шт. / 854,52 грн. 
12. Картки реєстрації періодичних видань 1 (бланки)  –  1 500 шт. / 225,86 грн. 
13. Картки реєстрації періодичних видань 2 (бланки)  –  500 шт. / 80,60 грн. 
14. Карточки – 7 000 шт. / 451,44 грн. 
15. Каталожні карточки – 5 000 шт. / 336,53 грн. 
16. Колонки – 1 кмп. / 1 200,00 грн. 
17. Ліска для косарки – 50 м / 139,27 грн. 
18. Масло для косарки – 1 л / 80,00 грн. 
19. Миючі засоби та технічний інвентар – 12 328,61 грн. 
20. Обхідні листи (бланки) – 5 000 шт. / 286,48 грн. 
21. Папір офісний формату А-3 – 10 пач. / 1 500,00 грн. 
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22. Папір офісний формату А-4 – 25 пач. / 1 875,00 грн. 
23. Персональні комп’ютери – 10 кмп. / 80 300,00 грн. 
24. Прапор України (з габардину 100х150 см) – 1 шт. / 220,00 грн. 
25. Путівки прийому документів (бланки) – 1 000 шт. / 120,96 грн. 
26. Стенди виставкові (5-ть, 7-м полиць) – 6 шт. / 7 850,00 грн. 
27. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК – 1 шт. / 130,00 грн.  
28. Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК – 1 шт. / 100,00 грн.  
29. Умивальник (змішувач, шланг, кран, бачок, кріплення, сифон) – 1 кмп. / 5 124,99 грн. 
30. Універсальна десяткова класифікація (зі змінами та доповненнями) – 2 шт. / 3 800,00 грн. 
31. Універсальна десяткова класифікація. Алфавітно-предметний покажчик (зі змінами та 

доповненнями) – 2 шт. / 3 400,00 грн.  
32. Формуляри (каталожні картки неліновані без отворів) – 15 000 шт. / 2 940,00 грн. 
33. Формуляри читачів (бланки) – 5 000 шт. / 1 677,82 грн. 
34. Читацькі квитки (бланки) – 5 000 шт. / 939,39 грн. 
35. Штампи – 49 шт. / 8 970,00 грн. 

ОТРИМАНО ДАРИ 
(загальна вартість – 19 600,00 грн.) 

1. Автоматичний вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень (Longevita 
Виконання ВР-1303) – 1 шт. / 800,00 грн. 

2. Люстра 3-х ріжкова, б/у – 1 шт. / 500,00 грн. 
3. Стіл кухонний, б/у – 2 шт. / 1 600,00 грн. 
4. Табуретка кухонна, б/у – 5 шт. / 1 000,00 грн. 
5. Термос на 3 л – 2 шт. / 1 200,00 грн. 
6. Тумба кухонна (верхня), б/у – 1 шт. / 700,00 грн. 
7. Тумба кухонна (нижня), б/у – 1 шт. / 800,00 грн. 
8. Шафа для одягу (2-х дверна), б/у – 2 шт. / 5 000,00 грн. 
9. Шафа для одягу (4-х дверна), б/у – 2 шт. / 8 000,00 грн. 

ФІНАНСУВАННЯ З ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
для виконання робіт з утримання, збереження та розвитку об’єкту національного надбання 

"Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" НБ ЧНУ" 
(загальна вартість – 314 466,00 грн.) 

1. Веб-портал – 190 000,00 грн. 
2. Кондиціонери – 3 шт. / 85 466,00 грн. 
3. Палітурні матеріали – 39 000,00 грн. 

СПИСАНО 
(загальна вартість – 130 031,96 грн.) 

1. Аптечка – 3 кмп. / 350,00 грн. 
2. Бензин А-95 (для косіння газонів, за 2018-2019 рр.) – 40 л / 1 135,90 грн. 
3. Журнал реєстрації заміни книг, загублених читачами – 1 шт. / 172,82 грн. 
4. Замовлення читачів (бланки) – 5 000 шт. / 266,43 грн. 
5. Замовлення читачів (бланки) – 5 000 шт. / 307,20 грн. 
6. Канцелярські товари – 7 532,00 грн. 
7. Картки каталожні неліновані без отворів (1 000 шт.) – 2 кмп. / 102,40 грн. 
8. Картки реєстрації користувачів (бланки) – 5 000 шт. / 854,52 грн. 
9. Картки реєстрації періодичних видань 1 (бланки)  –  1 500 шт. / 225,86 грн. 
10. Картки реєстрації періодичних видань 2 (бланки)  –  500 шт. / 80,60 грн. 
11. Карточки – 7 000 шт. / 451,44 грн. 
12. Каталожні карточки – 5 000 шт. / 336,53 грн. 
13. Комп’ютерна техніка (блоки живлення, системні блоки, монітори, клавіатури, мишки, 

сканери, мережеві фільтри) – 42 шт. / 7 909,00 грн. 
14. Ліска (для косарки, за 2018-2019 рр.) – 50 м / 150,00 грн. 
15. Масло (для косарки, за 2018 р.) – 1 л / 140,00 грн. 
16. Миючі засоби та технічний інвентар – 12 580,61 грн. 
17. Обхідні листи (бланки) – 5 000 шт. / 286,48 грн. 
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18. Олива напівсинтетична (для косарки, за 2019 р.) – 1 л / 179,00 грн. 
19. Палітурні матеріали – 39 000,00 грн. 
20. Папір офісний формату А-3 – 10 пач. / 1 500,00 грн. 
21. Папір офісний формату А-4 – 25 пач. / 1 875,00 грн. 
22. Персональні комп’ютери – 15 шт. / 47 758,00 грн. 
23. Путівки прийому документів (бланки) – 1 000 шт. / 120,96 грн. 
24. Формуляри (каталожні картки неліновані без отворів) – 15 000 шт. / 2 940,00 грн. 
25. Формуляри читачів (бланки) – 5 000 шт. / 1 677,82 грн. 
26. Читацькі квитки (бланки) – 5 000 шт. / 939,39 грн. 
27. Штампи – 45 шт. / 1 160,00 грн. 

ПРОВЕДЕНО КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 
1. Відремонтовано ворота у дворі бібліотеки. 
2. Встановлено пандус на сходах у вестибюлі на І-му поверсі бібліотеки. 
3. Встановлено дозатори для рідкого мила у вбиральнях бібліотеки. 
4. Забезпечено членів комісії з перевірок підсобних фондів бібліотеки: картками, 

штампами, канцтоварами, оргтехнікою тощо (5-ть перевірок). 
5. Замінено суміш у вогнегасниках бібліотеки – 27 шт. 
6. Замінено частково труби центрального водопроводу на прибудинковій території 

бібліотеки. 
7. Звільнено від зайвих меблів вестибюль на І-му поверсі. 
8. Здано макулатуру – 937 кг / 1 405,50 грн. 
9. Здійснено благоустрій території бібліотеки (посаджено квіти в 7-ми бетонних вазах перед 

входом у бібліотеку та у 6-ти підставках під вазони на балконі над входом в бібліотеку). 
10. Здійснено генеральне прибирання двору бібліотеки. 
11. Здійснено заміну дверних замків у приміщеннях бібліотеки – 10 шт. 
12. Здійснено косіння газонів на території корпусу бібліотеки. 
13. Здійснено обезпилювання люстри та світильників на ІІ поверсі бібліотеки. 
14. Здійснено перевірку наявності та зберігання штампів бібліотеки. 
15. Здійснено підготовчу роботу для проведення інвентаризації матеріальних цінностей 

бібліотеки. 
16. Накрито підлогу ламінатом у відділі рідкісних книг та рукописів. 
17. Оновлено аптечки для надання невідкладної допомоги. 
18. Оновлено виставкові стенди у відділах обслуговування бібліотеки – 6 шт. 
19. Оновлено технічний інвентар для прибиральників службових приміщень. 
20. Отримано для працівників бібліотеки автоматичний вимірювач артеріального тиску та 

частоти серцевих скорочень. 
21. Отримано новий телефонний довідник ЧНУ – 30 шт. 
22. Отримано у видавництві "Рута" настільні календарі на 2019 р. – 15 шт. 
23. Оформлено документи на здійснення санітарної обрізки дерев на прибудинковій 

території бібліотеки та отримано дозвіл на знесення 4 дерев, які перебувають в 
аварійному стані. 

24. Переміщено майно Центру німецького права з бібліотеки на юридичний факультет. 
25. Переміщено телефонний апарат у відділі наукової обробки документів і організації 

каталогів. 
26. Під’єднано паралельний телефонний апарат у приймальній бібліотеки. 
27. Підготовлено споруду бібліотеки до осінньо-зимового періоду. 
28. Покрито лаком 12-ть столів у залі каталогів. 
29. Покрито лаком 7-м столів у відділі рідкісних книг та рукописів. 
30. Пофарбовано 20-ть підвіконників у підрозділах бібліотеки. 
31. Проведено 4 санітарних дні. 
32. Проведено заміну умивальника в палітурній кімнаті. 
33. Проведено комплексні заходи щодо відновлення роботи їдальні в приміщенні бібліотеки. 
34. Проведено перевірку стану всіх вогнегасників у корпусі бібліотеки. 
35. Проведено профілактичні роботи пожежної та охоронної сигналізації. 
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36. Проведено реставраційні та палітурні роботи книжкового фонду бібліотеки. 
37. Протягом року здійснювалося обслуговування, частковий ремонт пасажирського ліфта та 

вантажних підйомників бібліотеки підрядною організацією МКП "Чернівціміськліфт". 
38. Систематично проводилися роботи ТОВ "Лайфселл" щодо профілактики та покращення 

роботи антен мобільного зв’язку, які розміщені на даху бібліотеки. 
39. Систематично проводилося очищення каналізаційних шахт на території корпусу 

бібліотеки. 
40. У серпні здійснено генеральне прибирання всіх приміщень та двору бібліотеки 

(підготовка до початку навчального року). 
41. Упорядковано бібліотечний фонд. 
42. Частково замінено труби тепломережі на території бібліотеки. 
43. Щомісяця оформлялися документи на оплату технічного обслуговування пасажирського 

ліфта та вантажних підйомників будинку бібліотеки, здійснюваного підрядною 
організацією МКП "Чернівціміськліфт" (вартість обслуговування за рік – 75 198,72 грн.). 

РІЗНЕ 
1. 2 січня – затверджено нову "Схему оповіщення в Науковій бібліотеці ЧНУ". 
2. 2 січня – оновлено інформацію на стенді цивільного захисту бібліотеки. 
3. 15 січня – надано в бухгалтерію ЧНУ пропозиції до кошторисно-фінансового плану ЧНУ 

щодо закупівель для потреб бібліотеки в 2019 році. 
4. 25 січня – надано інформацію в ректорат університету щодо функціонування їдальні та 

антен мобільного зв’язку в бібліотеці. 
5. 7 лютого – представниками ректорату здійснено перевірку роботи бібліотеки. 
6. 19 березня – на виконання рішення Вченої ради ЧНУ реорганізовано науково-

дослідницький Центр німецького права на юридичному факультеті у навчально-науковий 
Центр німецького права кафедри процесуального права юридичного факультету зі 
зміною адреси розміщення. Центр переміщено з вул. Лесі Українки, 23 (бібліотека) на 
вул. Університетську, 19 (кафедра процесуального права юридичного факультету). 

7. 13-14 травня – бухгалтерією університету проведено перевірку наявності та зберігання 
печаток і штампів у бібліотеці. 

8. 2 вересня – для працівників бібліотеки проведено повторні інструктажі з питань охорони 
праці, техногенної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. 

9. 27 вересня – взято участь у відкритому майстер-класі з реставрації  книг, за участі 
завідувача лабораторії реставрації паперових носіїв Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського м. Львів, який проводився на базі Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. 

10. 1 жовтня – запропоновано ідею щодо створення музею історії бібліотеки. 
11. 11 жовтня – відбулася внутрішня перевірка стану готовності протирадіаційного укриття і 

будівлі бібліотеки на випадок стихійних лих та надзвичайних ситуацій. 
12. 29 жовтня – призначено відповідальну особу за створення здорових і безпечних умов 

праці, безпеки життєдіяльності в бібліотеці – Зушмана М.Б., директора бібліотеки. 
13. 31 жовтня – створено комісію для проведення щорічної інвентаризації матеріальних 

цінностей в бібліотеці, в складі: голови комісії – Зушмана М.Б.; членів комісії: 
Загородної Н.М., Мельничука В.І., Губчак Т.Д. Матеріально відповідальні особи: 
Акімова Ж.П., Шилюк О.І., Кожукар Г.В., Веннечук О.В. 

14. 6 листопада – призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку в бібліотеці на 2019-
2020 навчальний рік – Кожукаря Г.В., Пелепко Н.В. 

15. 11 листопада – в приміщенні бібліотеки відбулося відкриття їдальні. 
16. 15 листопада – надано оновлену інформацію про працівників бібліотеки для підготовки 

нової редакції телефонного довідника ЧНУ. 
17. 21 листопада – затверджено нову "Інструкцію з охорони праці для працівників Наукової 

бібліотеки ЧНУ". 
18. 21 листопада – надано заявку до тематичного плану видавництва "Рута" на 2020 р. 
19. 25 листопада – начальнику служби охорони праці надано пропозиції до плану 

проведення комплексних заходів ЧНУ в 2020 році. 
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20. 27-28 листопада – здійснено перевірку стану пожежної безпеки в бібліотеці. 
21. 2-12 грудня – проведено суцільну інвентаризацію майна бібліотеки. 
22. 20 грудня – надано в планово-фінансовий відділ пропозиції до кошторисно-фінансового 

плану ЧНУ щодо закупівель для потреб бібліотеки в 2020 році. 
23. 28 грудня – знято матеріальну відповідальність з Веннечук О.В. за майно абонементу 

№ 3, який розміщений по вул. Банковій, 1. 
24. Ліфтер та відповідальна особа за експлуатацію ліфтів в бібліотеці – проходили навчання 

з підвищення кваліфікації та повторну перевірку на знання правил "Будови і безпечної 
експлуатації ліфтів" в КЗ "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат 
житлово-комунального господарства". 

Всі працівники бібліотеки дотримувалися правил і норм охорони праці, виробничої і 
трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного 
захисту. 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Протягом звітного року проведено 7 засідань Ради при директорі. На них розглянуто 

питання про: аналіз звітно-планової документації бібліотеки; накази та розпорядження 
ректора з основної діяльності університету; план розвитку бібліотеки на 5-ть років; план 
проведення атестації працівників бібліотеки в 2019 році; план роботи з оцифрування видань 
відділу рідкісних книг та рукописів; план заходів до "Тижня туризму в Чернівцях"; звіт 
директора про результати роботи бібліотеки в 2019 році; звіт про виконання робіт з 
утримання, збереження та розвитку наукового об’єкту, що становить національне надбання 
"Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" НБ ЧНУ"; науково-
дослідну роботу бібліотеки; новий склад ректорату ЧНУ (включено директора бібліотеки); 
обслуговування студентів ЧНУ першого курсу; організацію та участь у бібліотечних, 
загальноуніверситетських заходах та заходах міста; організацію та участь у конференціях та 
семінарах; перевірку документів з грифом "Для службового користування"; використання 
корпоративної електронної пошти ЧНУ; електронні ресурси та доступ до баз даних; заявку 
до тематичного плану видавництва "Рута" на 2020 р.; наповнення сайту бібліотеки; 
матеріально-технічне забезпечення бібліотеки; міжнародну та корпоративну діяльність 
бібліотеки; рекаталогізацію підсобних фондів бібліотеки; результати проведення перевірок 
бібліотечного фонду; інвентаризацію книжкових пам’яток та матеріальних цінностей 
бібліотеки; роботу обласного методичного обʼєднання бібліотек закладів вищої освіти 
Чернівецької області; створення музею бібліотеки; відзначення колективом професійного 
свята "Всеукраїнського дня бібліотек" та 167-ї річниці з часу заснування бібліотеки; графік 
щорічних відпусток працівників бібліотеки на 2019 р.; заохочення працівників бібліотеки; 
затвердження інструкції з охорони праці в бібліотеці; матеріальні допомоги працівникам 
бібліотеки; перевірку наявності та зберігання штампів у підрозділах бібліотеки; проведення 
конкурсу "Найкращий читач НБ ЧНУ – 2018 року"; проведення презентації автоматизованої 
бібліотечної інтегрованої системи "Koha" – першої вільної бібліотечної системи в Україні; 
пропозиції до кошторисно-фінансового плану ЧНУ щодо закупівель для потреб бібліотеки 
на 2020 р.; пропозиції до плану проведення комплексних заходів ЧНУ в 2020 році; 
проходження виробничої практики в бібліотеці студентами ЧНУ; схему оповіщення в 
бібліотеці; підготовку нового телефонного довідника ЧНУ; правила і норми охорони праці, 
виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, цивільного 
та протипожежного захисту; привітання з ювілеями ветеранів праці, колишніх працівників 
бібліотеки; тур вихідного дня для працівників бібліотеки з нагоди професійного свята.  

Протягом звітного року проведено: колективні збори НБ ЧНУ – 3; виробничі збори 
НБ ЧНУ– 2; збори трудового колективу НБ ЧНУ – 1; засідання профбюро НБ ЧНУ – 16, 
засідання ради директорів бібліотек ВНЗ – 2. Прийнято участь у: Конференції трудового 
колективу ЧНУ – 1; засіданні комісії з атестації працівників НБ ЧНУ – 2; засіданні робочої 
групи зі створення музею ЧНУ – 1.  
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Директор бібліотеки М. Зушман включений до складу ректорату ЧНУ, Вченої ради 
ЧНУ та до складу Науково-технічної ради ЧНУ. Протягом року взято участь: в засіданні 
ректорату ЧНУ – 8, Вченої ради ЧНУ – 12; засіданні Науково-технічної ради – 14. 

Структура та штат 
У 2019 р. змін у структурі бібліотеки не відбулось.  
Відповідно до Типового штатного розкладу структура бібліотеки складається з 

адміністрації, 8 відділів та 6 секторів:  
Адміністрація 

- директор; 
- заступник директора з наукової роботи;  
- заступник директора з питань інформаційних технологій; 
- учений секретар. 

Підрозділи бібліотеки 
1. Відділ комплектування документів: 

- сектор комплектування та обліку документів. 
2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів: 

- сектор каталогізування; 
- сектор консультації користувачів. 

3. Відділ зберігання фондів. 
4. Відділ рідкісних книг та рукописів. 
5. Відділ обслуговування: 

-     сектор абонементів: 
 абонемент № 1; 
 абонемент № 2; 
 абонемент № 3 (з функцією читального залу, вул. Банкова, 1, навчальний корпус № 20); 
 абонемент № 5. 

-     сектор читальних залів: 
 читальний зал навчальної літератури; 
 читальний зал наукової літератури; 
 читальний зал періодичних видань; 
 Австрійська бібліотека. 

6. Інформаційно-бібліографічний відділ: 
- сектор наукової бібліографії. 

7. Науково-методичний відділ. 
8. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення. 

Кадрове забезпечення 
Працівники бібліотеки постійно працюють над підвищенням свого професійного 

рівня, беруть участь у семінарах, конференціях, нарадах. Підтримувати належний рівень 
самоосвіти бібліотекарям допомагають фахові періодичні видання: "Бібліотечна планета", 
"Бібліотечний форум", література та професійні сайти. 

 2017 % 2018 % 2019 % 
Усього штатних одиниць 58,5  58,5  58,5  
Фактично працюючих 57  59  53  
За освітою:       
з повною вищою 48 82 50 85,4 46 78,6 
у т. ч. бібліотечною   6 10 6 10,2 6 10,2 
з базовою вищою 2 3,4 2 3,4 2 3,4 
у т. ч. бібліотечною    - - - - - - 
з початковою вищою 7 11,9 7 11,9 5 11,9 
у т. ч. бібліотечною    4 6,8 4 6,8 2 3,4 
з повною заг. середньою - - - - - - 
Загальна кількість працівників з 
бібліотечною вищою освітою - - 12 20,5 10 17,1 
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За стажем бібліотечної роботи:       
до 3 років 2 3,4 1 1,7 1 1,7 
з 3-9 років 12 20,5 15 25,6 6 10,2 
з 10-20 років 15 25,6 16 27,3 18 18,8 
понад 20 років 28  47,9 27 46,1 28 47,9 
За віком:       
до 20-ти років - - - - - - 
від 20-ти до 30-ти - - 3 5,1 2 3,4 
від 30-ти до 40-ка 11 18,8 12 20,5 11 18,8 
від 40-ка до 55-ти 31 53,0 34 58,1 28 47,9 
понад 55 8 13,6 10 17,1 12 20,5 
понад 60 3 5,1 3 5,1 3 5,1 

 Аналізуючи таблицю кадрового забезпечення, спостерігаємо, що 78,6 % працівників 
бібліотеки з повною вищою освітою, однак тільки 10,2 % з повною бібліотечною освітою. 
17,1 % з бібліотечною повною і початковою освітою. Надто мало працюючої молоді (3,4 %). 
На це вплинула оптимізація в 2017 р. Основу складає 47,9 % вік від 40-ка до 55-ти. Звичайно 
важливо досвід роботи працівників, але потрібно і передати цей досвід молодшому 
поколінню.  

Спостерігається плинність кадрів через низький рівень заробітної плати працівників 
нижчої ланки. 

Штатний розпис 

Протягом року прийнято – 0, звільнилось – 10. 
Обслуговуючий персонал – 9. 
Аспіранти – 1 (В.М. Акатріні), здобувачі – 1 (Н.С. Бабюк). 
Всі працівники володіють навичками роботи на комп’ютері. 

НОВЕ У РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ 
- Вперше відбувся конкурс "Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ – 2018 року" 

(2019 р.). 
- Відзначено муніципальною відзнакою імені Антона Кохановського в номінації 

"Краєзнавча розвідка року" авторський колектив за видання англомовного 
бібліографічного покажчика: Nezhurbida S. Eugen Ehrlich : Bibliographic Index / Sergiy 
Nezhurbida, Maria Diachuk, Manfred Rehbinder. – [Wilmington] : Vernon Press, 2018. – 
376 p. – (Series in Law), (2019 р.). 

- У читальному залі наукової літератури розпочато аналітичний опис статей періодичних 
та наукових видань з колекції Аркадія Жуковського в ЕК (2019 р.). 

№  
з/п Посада Всього Загальний  

фонд 
Спеціальний  

фонд 
1.  Директор 1,0 1,0 - 
2.  Заст. директора 2,0 1,0 1,0 
3.  Учений секретар 1,0 1,0 - 
4.  Зав. відділу 8,0 6,0 2,0 
5.  Зав. сектору 6,0 3,0 3,0 
6.  Гол. бібліотекар 4,0 1,0 3,0 
7.  Пров. бібліотекар 11,0 8,0 3,0 
8.  Пров. бібліограф 2,0 - 2,0 
9.  Методист 1 кат. 1,0 1,0 - 
10.  Бібліотекар 1 кат. 10,0 5,0 5,0 
11.  Бібліограф 1 кат. 3,0 3,0 - 
12.  Бібліотекар 2 кат. 6,0 4,0 2,0 
13.  Бібліотекар 2,5 0,5 2,0 
14.  Палітурник 1,0 1,0 - 
 Всього: 58,5 35,5 23,0 
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- Придбано персональні комп’ютери – 10 комплектів (2019 р.). 
- Придбано акустичну систему (звуковий комплекс) – 1 шт. (2019 р.). 
- Для виконання робіт з утримання, збереження та розвитку об’єкту національного 

надбання "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" 
наукової бібліотеки ЧНУ" придбано 3 кондиціонери та стоверно веб-портал (2019 р.). 

- Впроваджено нову форму культурно-просвітницької роботи – Бібліо-кафе "Науково-
культурний фреш" (2018 р.). 

- Розпочато рекаталогізацію іноземних фондів бібліотеки, зокрема фонду російських і 
українських журналів, виданих до 1945 р. (2018 р.). 

- На сайті бібліотеки розроблено новий розділ "На допомогу науковцю" 
(http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07services/04helpsci), зокрема 
підготовлено матеріали з наукометрії (2018 р.). 

- На сайті бібліотеки створено нову сторінку "Інформація для першокурсника" 
(http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/01about/061kurs), (2018 р.). 

- Бібліотека підтримує сторінки в соцмережах: 
 Facebook "Наукова бібліотека ЧНУ імені Юрія Федьковича" – 

https://www.facebook.com/scientific.library.ChNU (2015 р.). 
 Facebook "Відділ рідкісних книг та рукописів НБ ЧНУ" –

https://www.facebook.com/Відділ-рідкісних-книг-та-рукописів-НБ ЧНУ-
259289171073642 (2017 р.). 

 Facebook "Інформаційно-бібліографічний відділ НБ ЧНУ" – 
https://www.facebook.com/bibliograf.chnu/ (2017 р.). 

- Рекаталогізація та штрих-кодування книжкового фонду інформаційно-біблографічного 
відділу (2017 р.).  

- Придбано книжковий сканер Metis EDS Alpha, який є одним із найшвидших у світі 
сканерів формату А-2 для оцифровки книг і документів з обмеженим кутом розкриття. 
Мета – забезпечення збереження та належного функціонування об’єкта НН "Фонд 
рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" НБ ЧНУ" (2017 р.). 

- Перевірка студентських робіт на плагіат в базі даних Unplag (2016 р.). 
- Участь у науково-дослідному корпоративному проекті Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського "Книжкові пам’ятки України" (2016 р.). 
- Участь у проекті Національної бібліотеки України імені Я. Мудрого зі створення 

електронної бібліотеки "Культура України" (2016 р.). 
- Впродовжено рекаталогізацію та штрих-кодування підсобного фонду читального залу 

періодичних видань відділу обслуговування (2015 р.). 
- ЧНУ став учасником консорціуму e-VERUM. Головною метою діяльності Консорціуму є 

покращення забезпечення електронними інформаційними ресурсами університетських та 
науково-дослідних установ України, підвищення продуктивності та ефективності 
діяльності вчених, сприяння збільшенню числа публікацій у провідних наукових 
виданнях, поліпшення показників української науки в міжнародних рейтингах (2015 р.). 

- Продовжено рекаталогізацію та штрих-кодування вітчизняного фонду відділу рідкісних 
книг та рукописів (2015 р.). 

- Введено в дію АРМ "Книговидача" (2015 р.): 
 абонемент № 2 відділу обслуговування; 
 абонемент № 3 відділу обслуговування. 

- Завершено рекаталогізацію основної частини фонду (2015 р.): 
 абонемент № 2 відділу обслуговування; 
 абонемент № 3 відділу обслуговування. 

- Законсервовано картковий каталог дипломних робіт (2015 р.). 
- Законсервовано картковий каталог авторефератів (2014 р.). 
- Віртуальна довідка (2014 р.). 
- Введено в дію АРМ "Книговидача" (2014 р.): 

 читальний зал наукової літератури відділу обслуговування; 
 читальний зал навчальної літератури відділу обслуговування. 
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- Атестація працівників бібліотеки (2014 р.). 
- Використання технологій Wі-Fі (2013 р.). 
- Продовжено рекаталогізацію та штрих-кодування книжкового фонду Австрійської 

бібліотеки (2013 р.). 
- Відкрито "Зал електронної інформації" (2012 р.). 
- Запущено інституційний репозитарій ЧНУ (ARRChNU Academic Research Repository at 

the ChNU) – arr.chnu.edu.ua. Інституційний репозитарій є відкритим науковим архівом, 
який розповсюджує та надає доступ до наукового надбання університету (2011 р.). 

- Прийом та видача в електронному варіанті дипломних та магістерських робіт (2010 р.). 

ВИСНОВОК 
Намагаючись досягти європейського рівня бібліотечного обслуговування, НБ ЧНУ 

прагне стати відкритою, доступною будь-якому користувачу. Доступ до світової мережі 
Інтернет, електронних баз даних, електронних бібліотек, кооперація з іншими закладами 
освіти і культури, спільна робота з факультетами університету – це основні ознаки відкритої 
бібліотеки. 

Нагальні проблеми в формуванні відповідного кількісного та якісного складу 
інформаційних ресурсів, бібліотеці доводилося співвідносити з фінансовими можливостями 
університету. Бібліотечні інформаційні ресурси поповнювались за рахунок придбання за 
кошти університету, видань видавництва ЧНУ, дарів від організацій та фізичних осіб, 
документів отриманих за міжбібліотечним книгообміном і документів отриманих від 
користувачів взамін загублених. 

Надалі спостерігається зменшення кількості основних показників роботи бібліотеки: 
користувачів за єдиним читацьким квитком, відвідувань. Щорічно зменшується кількість 
користувачів професорсько-викладацького складу. Коливання показника кількості 
користувачів студентів залежить від кількості набору студентів. Спостерігається зменшення 
відвідувань щорічно у всіх підрозділах бібліотеки. Однак незначно збільшилась кількість 
видачі документів. 

На жаль, за кошти університету навчальних видань у 2019 р. не надходило. 
У звітному році залишились не вирішені проблеми: 

- недостатність фінансування на придбання літератури, підписку, обладнання; 
- необхідність модернізації компʼютерів. 

Звичайно, є багато нововведень в роботі бібліотеки. Збільшився обсяг власних 
електронних БД. Вдосконалюється та поновлюється веб-сторінка бібліотеки. Продовжується 
рекаталогізація бібліотечного фонду, ведеться робота з упорядкування бібліографічних 
покажчиків, проводяться культурно-просвітницькі заходи та ін. 

Значно активізувалась науково-дослідна робота бібліотеки. Наукових публікацій – 29, 
з них у міжнародних виданнях – 4; публіцістичних публікацій – 7, публікацій про бібліотеку 
– 39, з них у міжнародних виданнях – 3. Виступів на конференціях, науково-практичних 
семінарах – 26, з них за межами України – 3. Бібліотека брала участь в зарубіжних 
бібліотечних заходах з підвищення фахового рівня. 

У подальшому робота бібліотеки буде направлена на сприяння розвитку та 
вдосконалення основних методів і форм бібліотечної та бібліографічно-інформаційної 
діяльності бібліотек, формування фондів бібліотеки, вдосконалення бібліотечних сервісів на 
допомогу науковій діяльності, організацію підвищення бібліотечної кваліфікації. 

Своїми здобутками бібліотека завдячує дружньому, професійно підготовленому 
колективу, спрямованому на інновації. 
 
 
 
Директор НБ ЧНУ       доц. Михайло ЗУШМАН 
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Додаток 2 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Ректор Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
_______ проф. Роман ПЕТРИШИН 
27  грудня   2019 р. 

 

 

ЗВІТ 
про наукові результати, 

отримані з використанням об’єкта національного надбання 
"Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" 

наукової бібліотеки Чернівецького національного університету  
імені Юрія Федьковича" 

(далі – об’єкт НН) 
 

1. Cтан виконання плану заходів на 2019 рік, необхідних для утримання, збереження 
та розвитку об’єкта НН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством 
Для підтримання наукового об’єкта проводилися роботи згідно "Плану заходів, 

необхідних для утримання, збереження та забезпечення належного функціонування 
наукового об’єкта, що становить національне надбання". 

З цією метою виконувалися роботи зі збереження та реставрації документів "Фонду 
рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду "Буковинензія" наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" (далі Фонду), заходи з 
їх дослідження та популяризації, а саме: 
 складався довідково-бібліографічний апарат (каталог) на Фонд. В електронному 

каталозі, в БД "Рідкісна книга", нараховується 23 146 записів. Продовжено 
рекаталогізацію вітчизняної частини Фонду. За поточний рік опрацьовано – 1 167 
документів. Внесено в електронний каталог, в БД "Рідкісна книга" – 821 MFN. На 
багатьох документах є печатки, автографи, помітки автора або інших осіб, дарчі 
підписи. Все описується і заноситься в базу даних. Серед описаних примірників: з 
колекції "Буковинензія" – 613 книг з історії Буковинського краю та 33 рукописи 
(305 арк.), (90-й систематичний відділ кріпосної класифікації), з іноземної частини 
фонду (стародруки – XVI-XVII ст.) – 1 711 прим. З вітчизняної частини фонду за 
поточний рік опрацьовано 383 прим. – це українська література кінця ХІХ – поч. ХХ 
століття з колекції В. Сімовича; 

 велося науково-дослідницьке опрацювання Фонду – досліджено і описано 
784 одиниці іноземного фонду, у тому числі на: екслібриси (145), дарунки (175), 
рукописи (33; 305 арк.), автографи (37), печатки (34), помітки в книгах (65), 
додаткові на персоналії, співавтора та інші (53), наприклад: 

1   U-43   IN 17882   Puter Johann Stephan (1725-1807) 
Elementa iuris germanici privati hodierni in usum auditorum / J. S. Puter. – Ed. 2 passim 
emendatior. – Goettingae (Göttingen) : Van den Hoeck, 1756. – 304, (15), 46 S. ; 8°. – 
ger. – Б. ц. 

Примірник - конволют. Ініц., заст., кінц., маргиналії. 
Провенієнції. Марка видавця - гравюра. 
Корінець примірника - шкіра. Обріз - червоного кол. 
Помітки власника колекції: Pour Joseph Woheimer 1772; Rosshirt. 



 2 

1   U-44   IN 17883   Walch Carl Friedrich (1734-1799) 
Das Näherrecht systematisch entworfen / C. F. Walch. – Jena : Cröker, 1766. – 367, 274 
S. ; 8°. – ger. – Б. ц. 

Примірник - конволют. Ініц., заст., кінц. Провенієнції. 
Помітки власника колекції: Pour Joseph Woheimer; 1770. 

 
1   V-34   IN 266914   Gerstlacher Carl Friedrich (1732-1795) 
Handbuch der teutschen Reichsgeseze nach dem möglichst ächten Text, in sistematischer 
Ordnung. Th. 1. Von den Reichsgesezen, Reichsordnungen, Reichsfriedenschlüssen, und 
andern Normalien des teutschen Reichs / C. Fr. Gerstlacher. – Carlsruhe : Schmieder ; 
Frankfurt : Hermann, 1786. – XXVI, 693 S. ; 8°. – ger. – Б. ц. 

Обкладинка - твердий картон, корінець і наріжники - шкіра. 
Обріз кн. блока - черв. Провенієнції. 
Помітки власника колекції: I-XI 16/IV 1885 Weiss Leipzig. 
Cat. 10 № 1336 6 M. +5 %. 
 

85   IN 36261   Neamul romănesc pentru popor 
Buletinul "Licei culturale". – An. 2, № 3 / fondator N. Iorga. – Bucureşti : Măgureanu, 
1932. – 65–97 p. – rum. – Б. ц. 

Екслібрис: Prof. Dr. Eugen Kozak. 
 
1   Y-29   IN 310058   [Benninck] [Jean] ([de] (1567-1632) 
Coûtumes générales des pays duche de Luxembour et Comte de Chiny /  
[J.] [Benninck]. – Luxembourg : Andre Chevalier, 1692. – 118, 42 p. ; 12°. –  
fre. – Б. ц. 

Примірник конволют. Провенієнції. Обкладинка - шкіра. 
Корінець - порваний. Обріз кн. блока - червоного кол. 
Екслібриси: Emanuel com. a. Törring et Gransfeld; 
Ex libris Joannis Petri Schmitt advocati Luxemburgi. 

 
1   IN 332046   Funke [Ludwig Philipp Karl] (1752-1807) 
Ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuche zum Nutzen und Vergnügen der Jugend : Ein 
Commentar für Ältern und Lehrer, welche sich jenes Werks bey dem Unterrichte ihrer 
Kinder und Schüler bedienen wollen. Th. 1 / L. Ph. Funke. – 2. Aufl. – Wien : Pichler, 
1804. – VIII, 640, [ 57] S. – ger. – Б. ц. 

Екслібрис: Bibliotheca c. r. gymnasii Czernoviensis. 
 протягом року систематизовано краєзнавчої літератури – 613 прим.; 
 до відділу наукової обробки документів і організації каталогів для бібліографічного 

опису передано 784 прим.; 
 проведено технічну обробку Фонду (розміщення, розстановка, обезпилення); 
 проведено ремонтно-реставраційні роботи Фонду (ремонт, заміна палітурок, 

виготовлення футлярів) – 320 прим. У тому числі: фонд В. Сімовича – 42, фонд 
"Буковинензія" – 87; за мовами: українською – 36, іноземними – 284; за століттями: 
ХІХ століття – 119; ХХ століття – 201. У 43-х екземплярах відремонтовано 
обкладинки. Серед них: 

90 
Bericht (№ 1186) des bukowinaer Landesausschusses über dessen Gesammthältigkeit 
seit 1. September 1869 bis Ende Juli 1870. – Czernowitz : [s. n.], 1870. – 57 S. 

 
90   K 110 
Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Herzogtum Bukowina. Jg. 1890. – Czernowitz 
: Eckhardtsche Buchdruckerei, 1891. – XII, 100 S. 
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90   K 110 
Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Herzogtum Bukowina. Jg. 1892. Czernowitz : 
Eckhardtsche Buchdruckerei, 1892. – X. – 82 S. 
 
90   A 45 
Czernowitzer Tagblatt. Jg. 14. – № 3725-3886. – Czernowitz, 1916. 
 
90   T 817 
Uebersicht der akademischen Behörden, Professoren, Privatdozenten, Lehrer, 
Beamten etc. an der k. k. Franz-Josephs-Universität zu Czernowitz im Studienjahre 
1892/93. – Czernowitz : Verl. des akademischen Senates [1892] (Eckhardtsche 
Universitats – Buchdruckerei (J. Mucha). – 17 S. 

Відібрано книги для повторної наукової обробки, оскільки мають неправильний 
бібліографічний опис та знаходяться зовсім в інших систематичних рядах, які не 
відповідають змісту книг. Ведеться робота із рукописами та виокремленням 
вищезазначених видань. 

Згідно з наказом ректора ЧНУ щороку створюється комісія для проведення 
щоквартальної звітності перед бухгалтерією та складання актів надходження документів у 
фонд відділу рідкісних книг та рукописів наукової бібліотеки, фонд якого внесений до 
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. 

За обліковими документами, станом на 01.01.2020 р., у відділі рідкісних книг та 
рукописів нараховується 70 889  прим. на суму 144 048 грн. 96 коп. 

Проведено щорічну інвентаризацію книжкових пам’яток з фонду відділу рідкісних 
книг та рукописів – видання до 1600 року та рукописів. Перевіркою встановлено, що 
всього виявлено книжкових пам’яток 559 прим. на суму 3 147,07 грн., з них: рукописів – 
232 прим., іноземних видань до 1600 року – 327 прим. Недостача відсутня. 

Кошти використані на заходи по забезпеченню збереження наукового об’єкту 
відповідно до річного плану і кошторису. Придбано матеріал для палітурних робіт (картон 
палітурний, матеріал палітурний, ледерін, клей ПВА), кондиціонери 
(Cooper&Hunter CH FTXLA18-NG(WI-FI), Cooper&Hunter CH-S09FTХ5) та проведено 
роботу зі створення веб-порталу цифрових матеріалів рідкісного фонду та інтеграції цих 
колекцій в європейські та світові системи і ресурси оцифрованої спадщини (отримано 
програмну продукцію – комп’ютерну програму "Система керування електронними 
колекціями "Digitized Content Visualizator" (DC-Visu, версія 3.1) та ліцензію на 
використання цієї комп’ютерної програми; послуги зі створення програмного 
забезпечення для функціонування порталу оцифрованих рідкісних фондів бібліотеки; 
управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями) – 314 466,00 грн. 

Ціна за Додатковою угодою № 6 від 17.12.2019 р. до договору № Н/74-2003 від 
22.05.2015 р. та відповідно до планової калькуляції кошторисної вартості робіт за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету в 2019 році складає – 320 000,00 грн.; 
плановий кошторис витрат на 2019 рік складає – 320 000,00 грн.; загальна сума виділених 
асигнувань складає – 320 000,00 грн.; загальний обсяг виконаних і оплачених робіт 
складає – 314 466,00 грн.; підлягає поверненню – 5 534,00 грн. (у зв’язку з тим, що 
ринкова вартість кондиціонерів виявилася меншою ніж планувалося). 

2. Нормативно-правове забезпечення 
"Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової 

бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" визнано 
науковим об’єктом, що становить національне надбання (Розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 472-р від 19 серпня 2002 р.). Міністерство освіти і науки України 
видало свідоцтво № 17, Серія МН від 14 січня 2009 р. "Про внесення фонду рукописів, 
стародруків, рідкісних видань та фонду "Буковинензія" наукової бібліотеки Чернівецького 
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національного університету імені Юрія Федьковича" до Державного реєстру наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання". 

Проведення робіт, спрямованих на збереження та забезпечення належного 
функціонування наукового об’єкта регламентуються річними планами роботи наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та окремих 
її підрозділів: відділу рідкісних книг та рукописів, відділу наукової обробки документів і 
організації каталогів, відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення та 
ін. Норми на виконання реставраційних та ремонтно-палітурних робіт встановлюються 
відповідно до норм роботи палітурної майстерні. 

Роботи проводились згідно "Додаткової угоди № 6 від 17.12.2019 р. до Договору № 
Н/74-2003 від 22.05.2015 р. на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного 
функціонування наукового об’єкта, що становить національне надбання" між 
Міністерством освіти і науки України та Чернівецьким національним університетом імені 
Юрія Федьковича, урядових документів: 

- Положення про державний реєстр національного культурного надбання – 
Постановa Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 р. № 466. 

- Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання – Постановa Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 174. 

3. Кадрове забезпечення 
У заходах щодо збереження та забезпечення належного функціонування Фонду 

приймають участь 9-ть осіб: 
- директор бібліотеки (здійснює загальне керівництво та координує роботу); 
- завідувач відділу рідкісних книг та рукописів та двоє працівників відділу 

(здійснюють технічну обробку фонду, науково-дослідницьке опрацювання фонду та 
рекаталогізацію вітчизняної частини фонду); 

- завідувач відділу наукової обробки документів і організації каталогів та один 
працівник відділу (ведуть довідково-бібліографічний апарат на фонд та здійснюють 
наповнення електронного каталогу); 

- завідувач відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення та 
один працівник відділу (відповідають за формування цифрової колекції повнотекстових 
документів відділу рідкісних книг та рукописів); 

- палітурник (здійснює ремонтно-реставраційні роботи фонду). 
4. Результати, отримані завдяки об'єкту НН 

Наукова бібліотека ЧНУ окрім студентів та викладачів університету обслуговує і 
сторонніх користувачів. У 2019 році фондом відділу рідкісних книг та рукописів 
скористалося 670 читачів, зареєстровано – 3 294 відвідування, видано – 11 168 документів, 
у тому числі – 3 209 старої періодики, з них: 1 941 одиниця в цифровому варіанті, 
неопублікованих документів – 11. Українською мовою – 5 690, іноземними мовами – 
5 478, у тому числі, російською мовою – 895. З колекції В. Сімовича – 1 081, з фонду 
"Буковинензія" – 3 841, з колекції К. Томащука – 113, з колекції І. Співака – 30, з колекції 
Є. Козака – 38, стародруків (видань до 1830 р.) – 248. 

Надано бібліографічних довідок – 3 005, у тому числі, довідки для: 
– Андрійців І. (асистента Дітмара Фрізенеґґера, австрійського науковця) – проводився 

пошук інформації для написання дисертації на тему: "Театральне та музичне життя 
Буковини за часів Австро-Угорської імперії"; 

– Безарова О. (доцента кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ) – проводився 
пошук інформації для написання дисертації; 

– Валявської К. (наукового співробітника Центру буковинознавства ЧНУ) – проводився 
пошук інформації для написання наукової роботи на тему: "Світське життя на 
Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1918)"; 
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– Вишпинської Я. (доцента кафедри музики ЧНУ) – проводився пошук інформації для 
написання наукової роботи про музичну культуру Буковини кінця ХІХ – початку ХХ 
століття; 

– Воронцова С. (кореспондента газети "Чернівці") – проводився пошук інформації для 
підготовки журналістських матеріалів для єврейського меморіального комплексу в 
м. Чернівці; 

– Довганюка А. (асистента кафедри архітектури та збереження об’єктів всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО ЧНУ) – проводився пошук інформації для написання наукової 
роботи "Мікрорайонування міста Чернівці"; 

– Івашка М. (студента філологічного факультету ЧНУ) – проводився пошук інформації 
для написання курсової роботи на тему: "Література і мистецтво на сторінках газети 
"Буковина" (1888-1889)"; 

– Кирилюк С. (доцента кафедри української літератури ЧНУ) – проводився пошук 
інформації для написання монографії про творчість Ольги Кобилянської; 

– Масана О. (доцента кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та 
музеєзнавства ЧНУ) – проводився пошук інформації для наукової роботи; 

– Масіян Н. (наукового співробітника-консультанта ПП "Архівні інформаційні 
системи") – проводився пошук інформації для написання доповіді на міжнародну 
конференцію на тему: "Історія та культура німців Бессарабії"; 

– Никирси М. (науковця, архівіста, дослідниці м. Чернівці) – проводився пошук 
інформації про місто Чернівці; 

– Піддубного І. (доцента кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ) – проводився 
пошук інформації для написання докторської дисертації; 

– Поп’юк І. (старшого викладача Київської академії декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну) – проводився пошук інформації для дисертації на тему: 
"Художній кований метал Буковини XX – початку XXI століття"; 

– Семенюка С. (викладача Чернівецького коледжу дизайну та економіки) – проводився 
пошук інформації для написання статті "Діяльність культурно-просвітницьких 
товариств у селі Рогізна"; 

– Фещук Н. (кореспондента газети "Молодий Буковинець") – проводився пошук 
інформації для написання наукової статті; 

– Фрізенеґґера Д. (аспіранта Корнель університету, США) – проводився пошук 
інформації для написання дисертації "Театральне та музичне життя Буковини за часів 
Австро-Угорської імперії"; 

– Фуштей Т. (студента філологічного факультету ЧНУ) – проводився пошук інформації 
для написання курсової роботи на тему: "Мовний образ Богородиці в українському 
фольклорі". 

Проведено 14 екскурсій (200 осіб) для студентів ЧНУ, коледжів міста, 
Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, учнів шкіл, для іноземних 
гостей і учасників міжнародних конференцій, науково-практичних семінарів, що 
проводилися в університеті та бібліотеці. 

Документи Фонду використовувалися при оформленні бібліотечних експозицій 
наукового та презентаційного характеру. Експонувалися видання, подаровані 
університетській бібліотеці авторами або власниками книг, видання з екслібрисами, з 
автографами відомих діячів, унікальні періодичні видання, календарі, гравюри, старовинні 
фотографії, листівки тощо. 

Оформлено 15 книжкових виставок, на яких представлено 405 документів: 
1. "Факсимільні видання у фондах відділу рідкісних книг та рукописів" [13 документів]. 
2. "Книги – зразки друкарського мистецтва" [18 документів]. 
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3. "Від Landes Bibliothek до НБ ЧНУ ім. Ю. Федьковича" [16 документів]. 
4. "Надія Бабич – український науковець, філолог, мовознавець, педагог, професор ЧНУ" 

[24 документа]. 
5. "Ти ж ввесь вік, увесь труд нам віддав У незламним завзяттю, Ми підемо в мандрівку 

століть З твого духа печаттю" (До 160-річчя від дня народження Степана Смаль-
Стоцького (1859-1938), українського вченого-філолога, педагога, культурного та 
громадського діяча), [43 документа]. 

6. "Якби ви вчились, так, як треба, то й мудрість би була своя" (До 205-ї річниці від дня 
народження Тараса Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, 
мислителя), [33 документа]. 

7. "Рогізні – 500" (міська історико-краєзнавча конференція), [25 документів]. 
8. "Жайворонок нової весни нашого народного відродження" (До 183-ї річниці від дня 

народження Сидора Воробкевича (1836-1903), українського письменника і 
композитора), [22 документа]. 

9. "Творці слов’янської азбуки" (До "Дня рівноапостольних Кирила і Мефодія"), 
[16 документів]. 

10. "Місто моєї любові" (До ювілею Марії Никирси, науковця, краєзнавця, перекладача, 
"Почесного громадянина міста Чернівці"), [43 документа]. 

11. "Народний співець Буковини Юрій Федькович" (До 185-річчя від дня народження 
Юрія Федьковича, громадського діяча, видатного українського письменника), 
[41 документ]. 

12. "Садгора туристична: "Рогізні – 500" (До "Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в 
Україні", 27 вересня), [20 документів]. 

13. "У храмі цім є місце всім – Хто пише і читає, Хто не лінується у нім, Той цілі досягає" 
(До "Всеукраїнського дня бібліотек"), [39 документів]. 

14. "З днем народження рідне місто Чернівці" (До 611-ї річниці з часу першої письмової 
згадки про місто Чернівці), [21 документ]. 

15. "Костянтин Томащук – юрист, політик, педагог, перший ректор Чернівецького 
університету" (До роковин смерті Костянтина Томащука, першого ректора 
Чернівецького університету (1875-1876), доктора права, професора), [31 документ]. 

Проведено 21 бібліографічний огляд – 10 тем / 210 присутніх. 
Надано матеріали з фонду відділу рідкісних книг та рукописів для експозицій 

книжкових виставок: 
- До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя. 
- До 190-річчя від дня народження Фердинанда Ціглауера фон Блюменталь 

(1829-1906), доктора історії та права, професора, ректора Чернівецького 
університету (1876-1877; 1899-1900). 

- До 185-річчя від дня народження Юрія Федьковича, українського поета, 
прозаїка, драматурга, фольклориста (1834-1888). 

- До 145-річчя від дня народження Оскара Ласке, австрійського живописця, 
графіка, архітектора (1874-1951). 

- До річниці з дня смерті Ольги Кобилянської (1863-1942). 
- До 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка (1949-1979), українського 

поета та композитора. 
- До "Міжнародного дня рідної мови". 
- До "Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць". 
- До "Всесвітнього дня книги і авторського права". 
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- До "Всесвітнього дня вишиванки". 
- До "Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні". 
- До "Всеукраїнського дня бібліотек". 
- До "Дня Чернівецького університету". 
- До "Дня міста Чернівці". 
У 2019 році зареєстровано 1 941 звернення користувачів до електронної копії 

газети "Буковина". 
Частково реалізовано комплекс заходів зі створення електронної копії Фонду та 

електронного каталогу на Фонд, що дозволяє забезпечувати науково-дослідні та 
інформаційні потреби користувачів, зокрема віддалених. 

Постійно ведеться робота з виявлення особливих видань з помітками, 
екслібрисами, автографами, печатками тощо. Складаються відповідні картотеки. 
Топографічний каталог поділено на колекції та виокремлено за систематичними відділами 
кріпосної класифікації: іноземні стародруки, вітчизняні видання до 1850 року, іноземні 
чернівецькі видання. 

Однією із важливих складових роботи – є оцифрування фонду відділу рідкісних 
книг та рукописів. За звітний рік оцифровано 65 прим. (6 663 ст.). З фонду бібліотеки 
В. Сімовича – 50, старої періодики – 8, з колекції "Буковинензія" (90 систематичний відділ 
кріпосної класифікації) – 7. 

Продовжено перевірку старих книг (до 1940-х рр.) іноземними мовами на 
відповідність кріпосній класифікації, яка зазначена на книжкових ярликах австрійського 
та румунського періодів існування бібліотеки. Книги, які мають ці ярлики, та книги, на 
яких немає ярликів із вказаним шифром, але вони зашифровані за УДК, відбираються для 
повторної наукової обробки, оскільки мають неправильний бібліографічний опис та 
знаходяться зовсім в інших систематичних рядах, які не відповідають змісту книг. 
Ведеться робота із каталогами з виявлення вищезазначених видань. 

Проведено роботу з опису конволютів (самостійних друкованих чи рукописних 
видань, об’єднаних, як правило, їх власником в одній палітурці). 

Участь у семінарах і конференціях 
1. "Науковий об’єкт, що становить національне надбання України: стан, використання, 

зберігання, перспективи": науково-практичний семінар за міжнародною участю 
(22.02.2019 р., наукова бібліотека ЧНУ). 

Доповідь: 
- "Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки ЧНУ: стан та перспективи" – 

Зушман Михайло Богданович, директор НБ ЧНУ. 
Виступи: 

- "Об’єкт національного надбання у фондах відділу рідкісних книг та рукописів 
Наукової бібліотеки ЧНУ" – Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, завідувач 
відділу рідкісних книг та рукописів НБ ЧНУ. 

- "Рукопис епохи Середньовіччя" – Чебан Галина Іванівна, головний бібліотекар 
відділу наукової обробки документів і організації каталогів НБ ЧНУ. 

- "Біля витоків створення об’єкту національного надбання "Фонд рукописів, 
стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" Наукової бібліотеки ЧНУ" – 
Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар НБ ЧНУ. 

- "Книжковий сторож та духовний світ власника – Ex libris" – Мурашевич Тетяна 
Дем’янівна, завідувач науково-методичного відділу НБ ЧНУ. 

2. "Інформаційні ресурси бібліотеки: формування і використання": науково-практичний 
семінар (30.10.2019 р., наукова бібліотека ЧНУ). 
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Доповідь: 
- "Інформаційні ресурси і сучасна бібліотека" – Зушман Михайло Богданович, 

директор НБ ЧНУ. 
Виступ: 

- "Становлення та розвиток цифрової складової інформаційних ресурсів Наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" – 
Шилюк Олег Іванович, заступник директора з питань інформаційних технологій 
НБ ЧНУ. 

3. "Рогізна: погляд крізь роки": міська історико-краєзнавча конференція з нагоди 500-
річчя з часу першої письмової згадки про (колишнє село) мікрорайон Рогізна 
Садгірського району м. Чернівці (20.03.2019 р., ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну 
та економіки", м. Чернівці). 

Виступи: 
- Загородна Н.М. "Іван Синюк – буковинський письменник і педагог" (з фондів 

НБ ЧНУ). 
- Мурашевич Т.Д. "Глибинна народна мудрість Софії Майданської". 

Експоновано книжкові виставки та проведено бібліографічні огляди: 
- "Люблю любити любов" – С. Майданська" (Мурашевич Т.Д.). 
- "Рогізні – 500" (Січкар-Цимбалюк О.Б., Бабюк О.І.). 

4. "Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації": ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція, присвячена пам’яті засновника кафедри музики ЧНУ, 
народного артиста України, професора Андрія Кушніренка (04-05.04.2019 р., 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці). 

Доповідь: 
- Акатріні В.М. "Громадсько-культурна та педагогічна діяльність Катерини 

Мандичевської на Буковині". 
5. "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 

дисциплін": ІІ Міжнародна науково-практична конференція (18-19.04.2019 р., 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

Доповідь: 
- Акатріні В.М. "Внесок Костянтина Мандичевського у розвиток бібліотекознавства 

Буковини". 
6. "Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери": Міжнародна науково-

практична конференція (19-21.06.2019 р., наукова бібліотека Одеського національного 
університету імені Іллі Мечникова, м. Одеса). 

Доповіді: 
- Шилюк О.І. "Наукова думка в Чернівцях кінця ХІХ – першої половини 

ХХ століття: аналіз публікаційної активності за базою даних Scopus". 
- Бабюк О.І. "Передумови створення об’єкту національного надбання "Фонд 

рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" Наукової 
бібліотеки ЧНУ". 

7. "Федьковичезнавство: ретроспективи і перспективи": наукові читання, присвячені  
185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича (22.10.2019 р., Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). 

Експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд 
літератури: "Юрій Федькович: багатогранність дослідницьких полів" 
(Мурашевич Т.Д., Косташ М.М.). 

8. "Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції": 
ХVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької 
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(28.11.2019 р., Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 
м. Київ). 

Доповідь: 
- Акатріні В.М. "Роль родини Мандичевських у розвитку освіти і культури 

Буковини: музейна експозиція". 
Міжнародна участь у наукових заходах 

1. "Канонічна спадщина – основа життєвої сили та культурного розмаїття": міжнародний 
колоквіум (05-06.04.2019 р., бібліотека Сучавського університету "Штефан чел Маре", 
м. Сучава, Румунія, за участі представників з України, Молдови та Грузії). 

Доповіді: 
- Зушман М.Б. "Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 

університету – роль і значення". 
- Загородна Н.М. "Часопис "Candela" у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ". 
- Січкар-Цимбалюк О.Б. "Краєзнавча колекція "Буковинензія" у фондах відділу 

рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки ЧНУ". 
2. "Alma Mater Librorum": 6-й Міжнародний книжковий форум. Працівники наукової 

бібліотеки ЧНУ презентували бібліографічні покажчики видавництва Чернівецького 
університету та книги чернівецького видавництва "Наші книги" (09-10.05.2019 р., 
бібліотека Сучавського університету "Штефан чел Маре", м. Сучава, Румунія, 
Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б., Маланчук С.І.). 

3. "Буковина – сторінки історії": симпозіум (28-29.11.2019 р., Музей Буковини, 
м. Сучава, Румунія). 

Доповідь: Acatrini V. Păstrarea patrimoniului spiritual: Muzeul Familiei Mandicevshi 
din şcoală şi funcțiile lui (Şcoala din Bahrineşti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți). 

Міжнародне співробітництво з: 
1. Сучавським університетом "Штефан чел Маре" (Румунія): 

– 22-23 лютого – в рамках виконання Угоди про співробітництво між університетами 
прийнято співробітників бібліотеки Сучавського університету "Штефан чел Маре", 
які прибули до університету для участі в науково-практичному семінарі "Науковий 
об’єкт, що становить національне надбання України: стан, використання, 
зберігання, перспективи", який проходив у науковій бібліотеці ЧНУ. 

– 9-14 червня – прийнято Олімпію Мітрік, професора Сучавського університету 
"Штефан чел Маре", яка прибула до університету для проведення наукових 
досліджень та роботи в науковій бібліотеці. 

– 14-18 серпня – прийнято Андріана Граура, професора Сучавського університету 
"Штефан чел Маре", який прибув до ЧНУ з метою роботи в науковій бібліотеці. 

– 3 жовтня – прийнято Штефана Пурича, проректора Сучавського університету 
"Штефан чел Маре" (подарував у фонд бібліотеки 10 книг). 

2. Лехом-Войцехом Шайдаком, доктором фармацевтичних наук, професором, іноземним 
членом Румунської академії, Головою польського національного міжнародного 
комітету торф’яного товариства, проводилася співпраця для укладання "Антології 
поезії поетичної групи "Волинь" ("Antoloġia Poezji Grupy Poetyckiej "Wołyń". – Poznań, 
2019. – 249 c., пол.). 

3. Ребіндером Манфредом, німецьким вченим, директором Інституту авторського права 
та інформаційного права в Мюнхені (Німеччина), президентом Європейського 
інституту правової психології, Почесним доктором ЧНУ (досліджує наукову спадщину 
Євгена Ерліха). 

4. Сандалом Яном-Урбаном, директором Приватного наукового інституту Яна-Урбана 
Сандала, Норвегія (досліджує наукову спадщину Йозефа Шумпетера). 
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5. Тетсутору Каватою, професором з Цюріхського університету, Швейцарія (досліджує 
наукову спадщину Євгена Ерліха). 

6. Фрізенеґґером Дітмаром, аспірантом Інституту буковинознавства при університеті 
м. Ауґсбурґ (Німеччина) та кандидатом музикознавства Корнелльського університету 
(м. Ітака, штат Нью-Йорк, США), (досліджує музичну спадщину Буковини та здійснює 
пошук матеріалів для написання дисертації на тему: "Театральне та музичне життя 
Буковини за часів Австро-Угорської імперії"). 

7. Томасом Неметом, науковцем з Німеччини (досліджує матеріали про Православну 
церкву на Буковині). 

Специфіка Фонду як інформаційного ресурсу наукової бібліотеки ЧНУ, як 
інформаційної установи, обумовлюють неможливість визначення точної цифри 
публікацій, які оформлені за використанням Фонду. 

Публікації працівників бібліотеки 
1. Акатріні В. Внесок Костянтина Мандичевського у розвиток бібліотекознавства 

Буковини / Володимир Акатріні // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності 
викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 
18-19 квіт. 2019 р. – Умань : УДПУ, 2019. – С. 7–12. 

2. Акатріні В. Громадсько-культурна та педагогічна діяльність Катерини Мандичевської 
на Буковині / Володимир Акатріні // Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, 
досвід, інновації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті 
засновника кафедри музики ЧНУ, нар. артиста України, проф. Андрія Кушніренка, 
м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 р. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С. 84–86. 

3. Акатріні В. М. Збереження духовної спадщини: музей родини Мандичевських при 
навчальному закладі та його функції (с. Багринівка Глибоцького району Чернівецької 
області) / Володимир Михайлович Акатріні // Музейна педагогіка – проблеми, 
сьогодення, перспективи : матеріали VІІ наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 жовтня 2019 р. 
– Київ : НКПІКЗ, 2019. – С. 11–13. 

4. Акатріні В. Культурний осередок родини Мандичевських / Володимир Акатріні, 
Світлана Акатріні // Буковинський журнал. – 2019. – № 2 (112). – С. 267–269. 

5. Акатріні В. Ще раз про походження Євсевія Мандичевського (До 90-річчя від дня 
смерті) // Буковинський журнал. – 2019. – № 4 (114). – С. 141–144. 

6. Бабюк Н. Топос Коломиї у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" / Наталія Бабюк // 
Буковинський журнал. – 2019. – № 3 (113). – С. 161–172. 

7. Бабюк О. Передумови створення об’єкту національного надбання "Фонд рукописів, 
стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" Наукової бібліотеки ЧНУ" / 
Оксана Бабюк // Науковий вісник Одеського національного університету імені Іллі 
Мечникова : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Наукова еволюція досліджень 
бібліо-інформаційної ноосфери" (19-21 черв. 2019 р., м. Одеса). 

8. Бабюк О. Туристична Буковина – 2018 / Оксана Бабюк // Буковинський журнал. – 2019. 
– № 1 (111). – С. 223–248. 

9. Загородна Н. Іван Синюк – буковинський письменник і педагог / Настасія Загородна // 
Рогізна: погляд крізь роки : матеріали міської іст.-краєзнав. конф., м. Чернівці, 20 
берез. 2019 р. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 18–22. 

10. Загородна Н. Бібліографія праць Івана Синюка та література про нього / Настасія 
Загородна, Валентина Ряба, Надія Балахтар // Рогізна: погляд крізь роки : матеріали 
міської іст.-краєзн. конф., м. Чернівці, 20 берез. 2019 р. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 
С. 65–69. 
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11. Мурашевич Т. Глибинна народна мудрість Софії Майданської / Тетяна Мурашевич // 
Рогізна: погляд крізь роки : матеріали міськ. іст.-краєзн. конф., м. Чернівці, 20 берез. 
2019 р. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 41–47. 

12. Шилюк О. Наукова думка в Чернівцях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: аналіз 
публікаційної активності за базою даних Scopus / Олег Шилюк // Науковий вісник 
Одеського національного університету імені Іллі Мечникова : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. "Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери", м. Одеса, 
19-21 черв. 2019 р. 

13. Acatrini V. Date noi despre preotul Vasile Mandicevschi, tatăl compozitorului Eusebie 
Mandicevschi / Vladimir Acatrini // Mesager bucovinean. – 2019. – № 3–4, аn. 16. – P. 122–
125. 

14. Acatrini V. Câteva observații privind situația cărților româneşti în bibliotecile publice din 
regiunea Cernăuți / Vladimir Acatrini // Mesager bucovinean. – 2019. – № 1–2, аn. 16. – 
P. 34–35. 

15. Akatrini V. Influența activității lui Eusebie şi Gheorghe Mandicevschi asupra dezvoltării 
educației muzicale şi culturii în Bucovina / Volodymyr Akatrini // Естетика і етика 
педагогічної дії : збірник наукових праць / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. 
Зязюна НАПНУ ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2019. – 
Вип. 20. – С. 106–119. 

Публікації працівників бібліотеки у міжнародних виданнях 
1. Acatrini V. Originile Româneşti ale compozitorului bucovinean Eusebie Mandicevschi / 

Vladimir Acatrini // Scriptum (Biblioteca Bucovinei "I.Gg. Sbiera" Suceava). – 2019. – № 1–
2, аn. 25. – P. 13–16. 

2. Загородна Н.М. Часопис "Candela" у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ // Patrimoniul 
canonic-suport al vitalității și diversității culturale : Colocviul Internațional / Universitatea 
"Ștefan cel Mare" din Suceava, 4–6 aprilie 2019. 

3. Зушман М.Б. Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 
університету – роль і значення // Patrimoniul canonic-suport al vitalității și diversității 
culturale : Colocviul Internațional / Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, 4–6 aprilie 
2019. 

4. Січкар-Цимбалюк О.Б. Краєзнавча колекція "Буковинензія" у фондах відділу рідкісних 
книг та рукописів Наукової бібліотеки ЧНУ // Patrimoniul canonic-suport al vitalității și 
diversității culturale : Colocviul Internațional / Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, 
4–6 aprilie 2019. 

Науково-пошукова робота 
1. Здійснено науково-пошукову роботу для видання книги "Портрет із віршів і пам’яті. 

Поетична група "Волинь", за представництва "Польської академії наук" у Києві, а 
саме, про творчість В. Подмайстровича. 

2. На запит Інституту енциклопедичних досліджень НАН України здійснено науково-
пошукову роботу про альманах "Назустріч волі" та серію "Народна бібліотека" для 
видання 22-го тому Енциклопедії Сучасної України на літеру "Н". 

3. На запит Інституту енциклопедичних досліджень НАН України здійснено науково-
пошукову роботу про "Науковий вісник Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича" для видання 22-го тому Енциклопедії Сучасної України на 
літеру "Н". 

4. Для підготовки доповіді на тему: "Рукопис епохи Середньовіччя" проведено 
дослідницьку роботу із встановлення точної назви та дати написання рукопису 
"Rechteboeck der Stadt Lübeck" ("Право міста Любека"), за 1541 рік, на 
нижньосаксонському діалекті, шрифт – готичний мінускул (Чебан Г.І.) 
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Участь у презентаціях книг 
1. Презентація бібліографічного покажчика "Надія Бабич" (16.01.2019 р., наукова 

бібліотека ЧНУ). 
2. Презентація книги Бориса Бунчука "Чернівецькі елегії" (10.09.2019 р., Чернівецький 

національний університет). 
3. Презентація книги "Легенди Австрії" (17.09.2019 р., Буковинський медіа-центр "Belle 

Vue"). 
4. Презентація 7 тому "Зібрань творів Ольги Кобилянської" (26.09.2019 р., в рамках 

роботи Обласного книжкового фестивалю "Бук-фест"). 
5. Презентація тритомного видання Мирослава Мороза "Літопис життя і творчості Івана 

Франка" (18.10.2019 р., Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського). 
6. Презентація книги Мирона Кордуби "Ілюстрована історія Буковини" (23.10.2019 р., 

Чернівецька гімназія № 4). 
7. Презентація книги Тамари Марусик та Ірини Коротун "Архітектурне диво Чернівців" 

(29.10.2019 р., Чернівецький національний університет). 
Прийнято участь у ІІ Всеукраїнському бібліотечному "Біографічному рейтингу", 

конкурсу який проводить Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. На конкурс представлено бібліографічний покажчик 
"Надія Бабич", упорядник Настасія Загородна. 

Взято участь у відкритому майстер-класі з реставрації книг, за участі Уляни 
Романів, завідувача лабораторії реставрації паперових носіїв Державного меморіального 
музею Михайла Грушевського (м. Львів), який проводився на базі Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, в рамках роботи Обласного 
книжкового фестивалю "Бук-фест" (27.09.2019 р., Зушман М.Б., Шилюк О.І., Січкар-
Цимбалюк О.Б.). 

Журналістка Інформаційного агентства АСС, Марина Шварцман, взяла інтерв’ю у 
Січкар-Цимбалюк О.Б., завідувача відділу рідкісних книг та рукописів, про колекцію 
Габсбургів, яка зберігається в науковій бібліотеці ЧНУ (09.10.2019 р.). 

Функціонує Інтернет-сторінка бібліотеки – www.library.chnu.edu.ua, з окремим 
розділом "Національне надбання – фонд цінних та рідкісних книг". 

Робота відділу також висвітлюється на сторінці в соціальній мережі "Facebook" – 
"Відділ рідкісних книг та рукописів". 

5. Участь об'єкта НН в дослідницьких інфраструктурах 
Продовжено участь у науково-дослідному корпоративному проекті Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Книжкові пам’ятки України". Мета проекту: 
надати можливість спеціалістам відділів рідкісних книг бібліотек України розподілено 
формувати записи для спільного реєстру книжкових пам’яток. 

Продовжено роботу з наукового вивчення фонду відділу рідкісних книг та 
рукописів та створення колекцій видань кінця XV – поч. XIX століття: зарубіжних 
стародруків, українських та російських стародруків. Продовжено відбір і поповнення 
колекцій чернівецьких видань, кириличних видань, видань всесвітньовідомих типографів, 
друкарень та інших книжкових зібрань. Здійснено відбір і відокремлення даної літератури 
із загального систематичного ряду. Створено відповідні картотеки. Складено реєстр 
рукописних та стародрукованих книг XV-XVI ст. 

Бібліотека готує до друку науково-довідкові бібліографічні покажчики: 
1. Серія "Вчені Чернівецького університету": 

- Костянтин Томащук. 
- Віктор Конрад. 

2. Серія "Буковина": 
- Діяльність товариства "Іконар". 
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- Іван Труш. 
- Марія Никирса. 
- Наукова бібліотека ЧНУ. 

3. Василь Сімович. 
Продовжено співпрацю з Сучавським університетом "Штефан чел Маре" (Румунія) 

та бібліотекою вишу щодо просування наукової інформації національного і міжнародного 
рівнів, організації заходів, подій, конференцій та виставок, які представляють взаємний 
інтерес. Необхідність співпраці та кооперації між бібліотеками ЧНУ та Сучавського 
університету зумовлена вагомими історико-культурними чинниками. Історія Північної 
Буковини тісно пов’язана з Південною Буковиною, Сучавою та місцевим університетом. 

Продовжено співпрацю з чернівецькими музеями: Чернівецьким обласним 
краєзнавчим музеєм, Чернівецьким обласним художнім музеєм, Чернівецьким музеєм 
історії та культури євреїв Буковини, музеєм газети "Буковина" та ін. 

Зокрема, надано матеріали з фонду відділу рідкісних книг та рукописів для 
презентації міні-виставки на тему: "І віру, і любов, надію Буковинов скрізь посію" 
(Педагогічна і публіцистична діяльність Юрія Федьковича)", присвяченої 185-й річниці 
від дня народження Юрія Федьковича, яка експонувалася в Чернівецькому обласному 
художньому музеї з 24 жовтня по 11 листопада 2019 року. 

Протягом року прийнято участь у циклі масштабних історико-краєзнавчих заходів 
з нагоди 500-ліття від часу першої писемної згадки про поселення у мікрорайоні Рогізна 
Садгірського району м. Чернівці, а саме: 

– 14 лютого – в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулося 
відкриття виставки "Рогізна 500: від минулого до сучасності" (на виставці 
представлялися матеріали з фонду відділу рідкісних книг та рукописів наукової 
бібліотеки ЧНУ). 

– 20 березня – в ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та економіки" проходила 
Міська історико-краєзнавча конференція "Рогізна: погляд крізь роки". 

– 7 жовтня – в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
Михайла Івасюка відбувся вечір-діалог "Про Рогізну з любов’ю" (представлено 
електронну презентацію про історію та сучасність мікрорайону Рогізна). 

– 7 жовтня – у відділі рідкісних книг та рукописів наукової бібліотеки ЧНУ 
експоновано книжкову виставку "Рогізні 500". 

6. Вагомі результати 
За використанням документів Фонду щорічно захищаються кандидатські та 

докторські дисертації, бакалаврські та магістерські роботи; видаються монографії, книги; 
пишуться наукові статті; готуються доповіді на конференції і семінари; виконуються 
бібліографічні письмові довідки на запити науковців та інших бібліотек. Щорічно 
проводиться робота з пропаганди фонду, організовуються презентації книжкових виставок 
тощо. 

За використанням Фонду написано понад 100 бакалаврських та магістерських 
робіт, близько 20 кандидатських та докторських дисертацій. Зокрема, захищенні 
дисертації: 
1. Безаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-

1917 рр.) : дисертація. – Чернівці, 2019. – 487 с. 
2. Зазубик Н. В. Віршування Петра Карманського (метрика, ритміка, строфіка, 

римування, особливості рими) : дисертація. – Чернівці, 2019. – 208 с. 
3. Зварич Р. В. Суд і судочинство в національній політиці Другої Речі Посполитої (на 

прикладі Станіславівського воєводства) : дисертація. – Чернівці, 2019. – 227 с. 
4. Карпіна О. О. Комунікативна поведінка депресивної мовної особистості : дисертація. – 

Чернівці, 2019. – 280 с. 
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5. Костюк Д. А. Таємна дипломатія у зовнішній політиці Німеччини (1871-1945) : 
дисертація. – Чернівці, 2019. – 282 с. 

6. Коцан Р. І. Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921-1939 
рр. : дисертація. – Чернівці, 2019. – 551 с. 

7. Тесліцька Г. І. Семантика та синтагматика простих речень з напівпредикативними 
ад’єктивними компонентами в українській мові : дисертація. – Чернівці, 2019. – 242 с. 

Протягом звітного року з використанням матеріалів з фонду відділу рідкісних книг 
та рукописів вийшли друком видання, що стосуються питань історії, культури, релігії та 
мистецтва краю та України, зокрема: 
1. Марусик Т. Архітектурне диво Чернівців / Тамара Марусик, Ірина Коротун. – Чернівці 

: Букрек, 2019. – 324 с. 
2. Немет Т. М. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за лаштунками 

віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. – Чернівці : Наші 
книги, 2019. – 312 с. 

3. Осачук С. Чернівці : антикварні нариси / Сергій Осачук, Микола Салагор. – Чернівці : 
Книги – ХХІ, 2019. – 368 с. 

4. Піддубний І. А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів 
політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. : монографія. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 
912 с. 

5. ФТФ – осередок філософсько-богословської освіти: культурно-просвітницька місія 
(1875-1940, 1994-2019) : наукове видання. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – 288 с. 

6. Antoloġia Poezji Grupy Poetyckiej "Wołyń" = Антологія поезії поетичної групи "Волинь". 
Lech-Wojciech Szajdak, Przeklad O. Stadnyk. – Poznań, 2019. – 249 c. 

7. Im Buchenland = У Буковому краї = În Țara fagilor : [кантата для солістів, хору і 
оркестру (лібрето – Йозеф Відманн) / упоряд. Дітмар Фрізенеґґер. – Чернівці : Книги – 
ХХІ, 2019. – 311 с. 

8. Lienemeyer J. Stadtentwicklung und Architektur in Czernowitz / Julia Lienemeyer. – Berlin : 
Dom publischers, 2019. – 264 S. 

У жовтні 2019 року отримано Муніципальну відзнаку імені Антона Кохановського в 
номінації "Краєзнавча розвідка року" за видання унікального англомовного 
бібліографічного покажчика праць Євгена Ерліха, упорядник Марія Дячук. 

7. Стан фінансування 
У звітному році проблем, при реалізації визначеного плану заходів по збереженню 

та належному функціонуванню об’єкта НН, не виникало. Коштів виділених із загального 
фонду державного бюджету достатньо для здійснених заходів з утримання та збереження 
об’єкта.  

Проте, намічені заходи з підтримки Фонду та забезпечення його використання не 
реалізовані в повній мірі. 

Необхідно провести заходи за комплексами: 
- забезпечення умов збереження та розміщення Фонду (обладнання приміщень, 

в яких зберігається Фонд, стелажами, охоронною сигналізацією; проведення ремонту 
приміщень та освітлювальної мережі); 

- створення електронної копії Фонду (оцифровка документів Фонду, розміщення 
та зберігання цифрових копій на виділеному сервері, створення електронного каталогу на 
документи Фонду з посиланням на цифрові копії); 

- представлення доступу до Фонду користувачам (обладнання комп’ютерних 
місць в читальному залі, де читачі зможуть працювати з цифровими копіями документів 
Фонду; розміщення цифрових копій документів та пошукового апарату в мережі Інтернет 
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для доступу віддалених користувачів) та продовжити роботи технічної та наукової 
обробки Фонду; 

- проведення ремонтно-реставраційних робіт Фонду (ремонт, заміна палітурок, 
виготовлення футлярів тощо). 

Оскільки "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" 
наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" 
становить національне надбання і є унікальним у науковому, історичному і культурному 
аспектах, він потребує для належного функціонування та збереження подальшого 
продовження терміну цільового фінансування і підтримки з боку держави. Обґрунтування 
необхідності продовження терміну підтримки наведені в орієнтовному плані заходів на 
2020 рік. 

8. Відповідність статусу національного надбання 
Колекція зібрань документів, цінних та рідкісних книг, дарунків особистих 

бібліотек, краєзнавчих видань – є унікальною серед інших бібліотек України. Збереження 
та належне функціонування даного Об’єкту дозволить розвиватися науковим 
дослідженням, особливо в галузі історіографії краю, України, Центральної і Східної 
Європи. Створення цифрової копії Фонду дозволить значно розширити коло науковців і 
водночас зберегти від фізичного зношення та пошкодження документів. Можлива втрата 
даного об’єкту значно зупинить історичні дослідження в краю та дослідження в суміжних 
областях знань. Крім того, будуть недоступними ті раритети книжкової справи (рукописні 
та першодруки), які є в одиничних примірниках у світі і являють собою експонати 
книжкового мистецтва. 

 
 
 
Науковий керівник      Михайло ЗУШМАН 
 
Начальник планового відділу    Наталія КОБІТОВИЧ 
 
Головний бухгалтер      Юрій РОМАНІВ 
 



Додаток 3 
 

КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ 
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, експоновані у 2019 році 
 

 

№ 
з/п 

Дата 
проведення Назва книжкової виставки 

Науково-методичний відділ 

1. 01.01. "Святкуємо разом": Новорічне свято. 

2. 04.01. 70 років від дня народження, доцента кафедри міжнародних 
відносин ЧНУ Владислава Струтинського (1949). 

3. 08.01. 
"Я наш нарід цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його 
велика доля жде": 145 років від дня народження австрійського 
живописця, графіка, архітектора Оскара Ласке (1874-1951). 

4. 11.01. 
"Дивосвіт гуцулів у творчості Ю. Федьковича": день пам'яті Юрія 
Федьковича (1834-1888), українського поета, прозаїка, драматурга, 
перекладача, фольклориста. 

5. 18.01. 
"Вітаємо ювіляра!": 60 років від дня народження Олександра 
Добржанського (1959), декана факультету історії, політології та 
міжнародних відносин ЧНУ. 

6. 22.01. "Соборній Україні – слава!": День соборності України. 

7. 27.01. "Були часи чорні…": Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

8. 27.01. 
"Син своєї держави": 180 років від дня народження Павла 
Чубинського (1839-1884), українського етнографа, фольклориста, 
поета, автора слів Гімну України. 

9. 29.01. "Пам'ятай Героїв Крут": День пам'яті героїв Крут (1918). 

10. 08.02. "Геніальне відкриття": 185 років від дня народження Дмитра 
Менделєєва (1834-1907), відомого вченого хіміка. 

11. 11.02. 

190 років від дня народження Фердинанда Ціглауера фон 
Блюменталь (1829-1906), доктора історії та права, професора, 
ректора ЧНУ (1876-1877, 1899-1900 рр.), дослідника історії Австрії, 
Трансільванії. 

12. 15.02. "Війна наосліп": 30 років (1989) від дня виведення обмеженого 
контингенту військ із Афганістану. 

13. 20.02. "Вшануймо подвиг": День героїв Небесної Сотні. 

14. 21.02. "Вивчай та шануй рідну мову": Міжнародний день рідної мови. 

15. 02.03. "Єврейський письменник та драматург": 160 років від дня 
народження Шолом-Алейхема (1859-1916). 

16. 04.03. "Пісня буде поміж нас": 70 років від дня народження Володимира 
Івасюка (1949-1979), українського поета та композитора. 

17. 14.03. 
"Назавше двадцятип'ятилітній": 120 років від дня народження 
Остапа Вільшини (1899-1924), українського письменника і 
журналіста. 

18. 21.03. 
"Світ давньої української поезії": Всесвітній день поезії. Річниця 
від дня смерті Ольги Кобилянської (1863-1942), української 
письменниці, громадської діячки. 
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19. 29.03. 75 років з часу звільнення Чернівців від німецько-фашистських 
окупантів (1944). 

20. 11.04. "Аушвіц – табір смерті": Міжнародний день визволення в'язнів 
фашистських концтаборів. 

21. 18.04. "Творці слов’янської азбуки": Міжнародний день пам'ятників та 
історичних місць. День пам'яток історії та культури України. 

22. 21.04. "Ім'я, що об’єднує народи": 120 років від дня народження Георга 
Дроздовського (1899-1987), німецькомовного письменника. 

23. 22.04. "Мати Земля": Всесвітній день Матері-Землі (Міжн. день Землі). 

24. 23.04. "Головні аспекти авторського права": Всесвітній день книги та 
авторського права. 

25. 26.04. "Заборонена зона": Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних 
аварій та катастроф. День Чорнобильської трагедії (1986). 

26. 08.-09.05. "Пам'ять непереможна": Дні пам’яті та примирення, присвячені 
пам’яті жертв Другої світової війни. 

27. 16.05. "Вишиванка – оберіг українців": Всесвітній день української 
вишиванки. 

28. 16.05. "Сила нації через призму вишиванки": День пам'яті жертв 
політичних репресій. 

29. 16.05. "Сучасна наука – проблеми, перспективи": День науки. 

30. 01.06. Міжнародний день захисту дітей. Міжнародний день безвинних 
дітей-жертв агресії (04.06.). 

31. 06.06. "Гостре слівце": до Дня журналіста. 

32. 22.06. "День скорботи": День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 
в Україні. Початок Великої Вітчизняної війни. 

33. 28.07. "Погляд через віки": до Дня хрещення Київської Русі-України. 

34. 04.08. "Окраса національної сцени": 165 років від дня народження Марії 
Заньковецької (1854-1934), української актриси. 

35. 16.08. 
160 років від дня народження Теодора Тарнавського (1859-
невідомо), доктора теології, професора, декана теологічного 
факультету, ректора ЧНУ (1904-1905). 

36. 23.08. "Прапор, що пройшов через віки": до Дня Державного Прапора 
України. 

37. 01.09. "Вища освіта як система і процес": до Дня знань. 

38. 01-02.09. Цикл книжкових виставок під загальною назвою: "Друга світова: 
трагедія, подвиг, пам'ять".  

39. 08.09. "Пишемо грамотно!": до Міжнародного дня письменності. 

40. 23.09. "Туризм, як наука та дозвілля", "Світ туризму": до Всесвітнього 
дня туризму. 

41. 25.09. "Багатомовність та освіта в Україні": до Європейського дня мов. 

42. 27.09. "Туристична Україна", "Оглядова екскурсія Чернівцями",    
"Подорож  Буковиною": до Дня туризму в Україні. 

43. 30.09. "Цей дивосвіт бібліотека": до Всеукраїнського дня бібліотек. 

44. 01.10. "З музикою в серці": до Міжнародного дня музики. 

45. 04.10. "Архітектурний ансамбль та освітній центр": до 144-ї річниці з 
часу заснування ЧНУ. 
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46. 05.10. "Чернівці – європейське місто": до Дня міста. 

47. 07.10. "Прижиттєві видання І. Синюка з фондів НБ ЧНУ": до 500-річчя 
мікрорайону "Рогізна" Садгірського району м. Чернівці. 

48. 09.10. "Країна книжкових забав і розваг". 

49. 15.10. 
"Фактів не існує є тільки інтерпретації": 175 років від дня 
народження Фрідріха Ніцше (1844-1900), німецького філософа, 
поета. 

50. 24.10. "Свобода яка єднає": до Дня Організації Об'єднаних Націй. 

51. 30.10. "Бібліотека. Інформація. Читач". 

52. 03.11. "Буковинському віче – 101": Буковинське народне віче (1918). 

53. 04.11. Вітчизняне мовознавство: китайсько-російська та китайсько-
українська довідкова література. 

54. 17.11. "Свято молодості і романтики": до Міжнародного дня студента. 

55. 21.11. "Україна – територія гідності і свободи!": до Дня Гідності та 
Свободи. 

56. 22.11. "Запали свічку пам’яті!": до Дня пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій. 

57. 27.11. 
"Славна квітка Буковини": до річниці від дня народження Ольги 
Кобилянської (1863-1942), української письменниці, громадсько-
культурної діячки. 

58. 02.12. "Дитяча література з фондів НБ ЧНУ". 
59. 05.12. "Я волонтер!": до Міжнародного дня волонтерів. 

60. 16.12. 160 років від дня народження Василя Тарнавського (1859-1945), 
доктора теології, професора, ректора ЧНУ (1918-1920). 

61. 19.12. 
"Майстер слова": 100 років від дня народження Миколи Лукаша 
(1919-1988), українського перекладача, літературознавця, 
лексикографа. 

62. 19.12. "Вона в її слові": 60 років від дня народження Марії Матіос (1959), 
українського прозаїка, публіциста, поетеси. 

63. 21.12. "Передбачити свою долю…" – Г. Ходоровський: до Дня 
працівників дипломатичної служби. 

Відділ зберігання фондів (фонд зарубіжних видань) 

64. 22.02. "Від Landesbibliothek до бібліотеки Чернівецького університету".  

65. 26.09. "Архітектура Австрійської доби" . 

66. 26.09. "З архівних документів Landesbibliothek".  

67. 13.11. Йозеф Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії.   

Відділ рідкісних книг та рукописів 

68. 08.01. 

"Ти ж ввесь вік, увесь труд нам віддав у незламним завзяттю…": 
160 років від дня народження Степана Смаль-Стоцького (1859-
1938), українського вченого-філолога, педагога, культурного та 
громадського діяча. 

69. 09.03. 
"Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя": 
205 років від дня народження Тараса Шевченка (1814-1861), 
українського поета, художника, мислителя. 
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70. 20.03. "Рогізні – 500" (міська історико-краєзнавча конференція). 

71. 05.05. 
"Жайворонок нової весни нашого народного відродження": річниця 
від дня народження Сидора Воробкевича (1836-1903), українського 
письменника, композитора. 

72. 17-29.05. "Творці слов’янської азбуки": День рівноапостольних Кирила і 
Мефодія. День слов'янської писемності та культури. 

73. 10.06. "Місто моєї любові": до ювілею Марії Никирси, науковця, 
краєзнавця, перекладача, "Почесного громадянина міста Чернівці". 

74. 19-23.09.19. 
"Народний співець Буковини Юрій Федькович": до 185-ї річниці 
від дня народження громадського діяча, видатного українського 
письменника (1834-1888). 

75. 23.09. Садгора туристична: "Рогізні – 500": до Всесвітнього дня туризму 
та Дня туризму в Україні. 

76. 26.09. "У храмі цім є місце всім – Хто пише і читає, Хто не лінується у 
нім, Той цілі досягає": до Всеукраїнського дня бібліотек. 

77. 27.09. "З днем народження – рідне місто Чернівці": до 611-ї річниці 
першої письмової згадки про місто Чернівці. 

78. 22.10. 
"Костянтин Томащук – юрист, політик, педагог, перший ректор 
ЧНУ": до роковин смерті першого ректора ЧНУ (1875-1876), 
доктора права, професора Костянтина Томащука. 

Відділ обслуговування 

79. 01.01. "Україна більше за життя": присвята героям 
Небесної Сотні. 

чит. зал 
періодичних 

видань 

80. 07.03. "Вічний як народ": до дня народження 
Т. Шевченка, українського Кобзаря, письменника. 

абонемент 
№ 5 

81. 29.03. "Казки для всіх!": Міжнародний день дитячої 
книги. 

абонемент 
№ 5 

82. 20.04. 120 років від дня народження Георга 
Дроздовського. 

Австрійська 
бібліотека 

83. 26.04. "І знову свято Великоднє…" абонемент 
№ 1 

84. 02.05. День матері. Міжнародний день родини. 
Всеукраїнський день сім’ї. 

чит. зал 
періодичних 

видань 

85. 17.05. День Європи в Україні. 
чит. зал 
наукової 

літератури 

86. 28.06. День Конституції України. 
чит. зал 

навчальної 
літератури 

87. 07.08. 

"Пантелеймон Куліш": 200 років від дня 
народження П. Куліша (1819-1897), українського 
письменника, поета, драматурга фольклориста, 
етнографа. 

абонемент 
№ 5 

88. 24.08. День незалежності України та День державного 
прапора. 

чит. зал 
наукової 

літератури 

89. 08.09. Міжнародний день грамотності. "Мова – духовне 
багатство народу". 

абонемент 
№ 3 
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90. 09.09. 
250 років від дня народження І. Котляревського 
(1769-1838), українського письменника, поета, 
драматурга. 

чит. зал 
навчальної 
літератури 

91. 10.09. "Зачарований Десною": до дня народження  
О. Довженка. 

чит. зал 
періодичних 

видань 

92. 27.09. "Подорожі привчають до толерантності". абонемент 
№ 1 

93. 27.09. Тиждень туризму в Чернівцях. 
чит. зал 

навчальної 
літератури 

94. 01.10. "У цім краю, де серця рідна пристань". День міста. 
Чернівцям – 611. 

абонемент 
№ 3 

95. 15.10. День козацтва. абонемент 
№ 2 

96. 07.11. "Літ минулих повість": до Дня української 
писемності. 

чит. зал 
періодичних 

видань 

97. 09.11. "Рідна мова моя": до Дня української мови та 
писемності. 

абонемент 
№ 3 

98. 20.11. "Увага! Нові надходження! абонемент 
№ 3 

99. 25.11. "Художнє дозвілля": література пригодницького 
спрямування. 

абонемент 
№ 3 

100. 26.11. Виставка одного жанру. "Вічно молодий 
детектив". 

абонемент 
№ 3 

101. 04.12. Виставка одного жанру "Відкрий свій роман". абонемент 
№ 3 

102. 10.12. До Дня прав людини. 
чит. зал 
наукової 

літератури 
Інформаційно-бібліографічний відділ 

103. 01.07. День архітектури України. 

104. 17.07. 
170 років від дня народження Олени Пчілки (1849-1930), 
української письменниці, драматурга, публіциста, громадського та 
культурного діяча, перекладача, етнографа. 

105. 15.10. 175 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900), 
німецького філософа, поета. 

106. 13.11. 130 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), 
українського письменника, сатирика і гумориста. 

107. 24.11. 135 років від дня смерті Григорія Воробкевича, українського 
письменника, громадського діяча. 

Постійно діючі експозиції 

108. протягом  
року 

2019 рік – оголошено Міжнародним роком 
періодичної системи хімічних елементів 
Д. Менделєєва. 

науково-
методичний 

відділ 

109. протягом  
року 

2019 – оголошено роком Китаю в Україні. 
"Українська мова як іноземна" (для студентів з 
Китаю). 

науково-
методичний 

відділ 
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110. протягом  
року 

"…вони в наших серцях навіки": увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

науково-
методичний 

відділ 

111. протягом  
року 

Методична скарбничка бібліотечного 
працівника. 

науково-
методичний 

відділ 

112. протягом  
року 

"Воїни янголи-охоронці України": вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності. 

відділ 
обслуговування 

113. протягом  
року 

"Факсимільні видання у фондах відділу 
рідкісних книг та рукописів". 

відділ рідкісних 
книг та 

рукописів 

114. протягом  
року "З архіву LANDES-BIBLIOTHEK". 

відділ рідкісних 
книг та 

рукописів 

115. протягом  
року "Книги – зразки друкарського мистецтва". 

відділ рідкісних 
книг та 

рукописів 

116. протягом  
року 

Документи з колекції Костянтина Томащука 
(1875-1889), першого ректора Чернівецького 
університету (1875-1876). 

відділ рідкісних 
книг та 

рукописів 

117. протягом  
року 

"Люди є тіло нації, а мова є дух": з нагоди 
200-річчя від дня народження Арона Пумнула, 
румунського філолога, педагога, письменника, 
культурного діяча, одного з фундаторів 
духовного життя румунів Буковини, редактора 
газети "Буковина" з часу її заснування, одного з 
фундаторів Чернівецької "Landes-Bibliothek".  

відділ 
зберігання 

фондів  
(фонд зарубіжних 

видань) 

118. протягом  
року Виставка одного жанру "Поезія єднає серця!". абонемент  

№ 3 

119. протягом  
року 

"Будьмо обізнані – СНІД: треба знати, щоб 
жити". 

абонемент  
№ 3 

120. протягом  
року "Бібліотека і суспільство: рух у часі та просторі". абонемент  

№ 3 

121. протягом  
року 

На допомогу науковцям. Введення в дію нового 
стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 "Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання". 

інформаційно-
бібліографічний 

відділ 

122. протягом  
року 

Архівні документи бібліотеки Чернівецького 
університету. 

відділ 
зберігання 

фондів 

123. протягом  
року 

Європейський Союз-Україна: плідне 
співробітництво. 

чит. зал 
навчальної 
літератури 

 
Завідувач науково-методичного відділу                                   Тетяна МУРАШЕВИЧ 
 



Додаток 4 
 

З В І Т 
про діяльність Інформаційного центру Європейського Союзу 

в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 
за 2019 рік 

 
У 2019 році в читальному залі наукової літератури Наукової бібліотеки 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (НБ ЧНУ) продовжив 
свою роботу Інформаційний центр Європейського Союзу (ІЦ ЄС). 

За звітний період в ІЦ ЄС було зареєстровано 740 відвідувачів, яким видано 
625 примірників різноманітних публікацій. Відвідувачі Центру скористалися вільним 
доступом до інформаційних ресурсів ЄС через Інтернет, таких як: Інтернет сайт "Європа", 
Сайт Представництва ЄС в Україні, Офіційний портал законодавства ЄС (в електронному 
вигляді наявні усі види правових актів ЄС, Офіційний бюлетень ЄС та інша 
документація), Інформаційна служба наукових досліджень ЄС – CORDIS (наявні 
результати десятків тисяч наукових досліджень, профінансованих ЄС), Книжковий 
магазин ЄС (більшість публікацій безкоштовно завантажуються в pdf форматі) та багато 
інших. 

Студентам ЧНУ та інших закладів вищої освіти України, Польщі, Румунії, 
Німеччини надано допомогу в написанні наукових робіт, тематика яких стосується ЄС, 
зокрема: підбір літератури, складання бібліографічних списків літератури, надання усних 
та письмових тематичних довідок, надання консультацій з використанням матеріалів, що 
налічуються в базі ІЦ. 

У 2019 році ІЦ ЄС продовжував отримувати публікації та матеріали офіційних 
установ ЄС – Європейської Комісії, Ради Європи, Євростату, Представництва ЄС в 
Україні, а також здійснювалось поточне комплектування монографіями, підручниками, 
довідниками, стосовно життя та соціальних стандартів в ЄС, освіти в країнах 
Європейського Союзу, питань співпраці України та ЄС та ін. За звітний період 
Інформаційний центр отримав 110 примірників різноманітних публікацій щодо діяльності 
ЄС. 

Протягом року в ІЦ  ЄС було розгорнуто книжкові виставки: "Європейська 
ідентичність України"; "Єдність у різноманітності" (до Дня європейських мов); "Усе про 
спільні політики Європейського Союзу"; "Європейські столиці"; "Екологічна політика 
ЄС". На виставках представлено 142 друкованих документа. 

Упродовж року в Інформаційному центрі ЄС проведено/реалізовано різноманітні 
заходи та проекти. Всього у заходах взяло участь 865 учасників. 

1. 18 січня 2019 року – на базі Інформаційного центу Європейського Союзу 
відбулися посиденьки з агентами волонтерства. Захід організували Лариса Ворнік, 
координаторка Інфоцентру ЄС, Сніжана Бурденюк і Валерія Мартинюк, учасниці 
програми "Агенти волонтерства" від UkrainianVolunteerService, аби створити команду 
зацікавлених та вмотивованих людей, які прагнуть розвивати волонтерську спільноту. 
У заході взяли участь 18 молодих людей з м. Чернівці. Учасники обмінювались своїм 
досвідом волонтерства та розповіли, що для них це означає. Волонтерство – це 
можливість доєднатися до всеукраїнської спільноти, отримувати відео-матеріали із лекцій 
і стати учасником завершальної конференції програми "Табір змін", на якому зберуться 
всі учасники проекту "Агенти волонтерства", їх новостворені та активні команди і 
експерти, тренери, натхненники громадського сектору. 

2. 8 березня 2019 року – Інформаційний центр Європейського Союзу відчинив свої 
двері для учасників 36-го візиту до міста Чернівці, в рамках Всеукраїнського руху "Твоя 
країна". Учасники проекту, молодь від 18 до 27 років, вперше навідалися до Чернівців, 
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щоб познайомитися з містом, з активними людьми, які живуть, навчаються та працюють 
тут. 

Для учасників візит розпочався зі знайомства та тренінгу із командоутворення. 
Молоді люди мали змогу познайомитися один з одним, зіграти в ігри, які дозволили краще 
здружитися учасникам та організаторам між собою. 

Візити Всеукраїнського руху "Твоя країна" – це кількаденні подорожі молоді до 
різних міст України, які сприяють розвитку внутрішнього туризму в нашій державі, 
популяризації здорового способу життя серед молоді. Візит до Чернівців відбувся за 
сприяння управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. 

3. 28 березня 2019 року – в Інформаційному центрі Європейського Союзу відбувся 
прес-тур для регіональних журналістів у рамках проекту "Підтримка Представництва ЄС в 
Україні в його медіа-діяльності". Мета проекту – висвітлення в регіональних медіа 
тематики євроінтеграції, європейських реформ та змін на локальному рівні. 

Лариса Ворнік, координаторка ІЦ ЄС в ЧНУ, розповіла журналістам про його 
діяльність та можливості, які існують для студентів (програми обміну, стипендії, 
волонтерські програми тощо). Перелічила найуспішніші заходи та проекти центру, а саме: 
День кар’єри ЄС, Єврошкола "EU For You", захід до Міжнародного дня захисту прав 
людини "Європейські стандарти захисту прав людини", "Дай відповідь на запитання про 
ЄС – отримай подарунок", захід до Дня Європи в Чернівецькому вищому комерційному 
училищі КНТЕУ та ін. 

Важливою темою було висвітлення європейських освітніх програм та проектів. 
Сергій Луканюк, начальник відділу міжнародних зв’язків ЧНУ, розповів про міжнародні 
проекти університету, укладені угоди з країнами-партнерами, успішну участь студентів та 
працівників університету в масштабних грантових програмах мобільності (Erasmus 
Mundus, Erasmus+). Так, у період з 2012 по 2018 роки було здійснено понад 60 відряджень 
у країни Євросоюзу. 

Юрій Халавка, керівник Національного контрактного пункту рамкової програми 
ЄС "Горизонт 2020" в ЧНУ, розповів про можливості для малого та середнього бізнесу. 

 Студенти та учасники міжнародних програм обміну Анастасія Сенчук, Олександр 
Ткачук та Анастасія Драпак, які свого часу навчалися в Австрії, Румунії та Словаччині, 
спілкувалися з журналістами та ділилися своїми враженнями та досвідом про перебування 
та навчання за кордоном. 

4. 11-19 квітня 2019 року – на базі Інформаційного центру Європейського Союзу в 
співпраці з представниками управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної 
адміністрації проведено цикл симуляційно-навчальних настільних ігор "Світ Громад" для 
студентів ЧНУ.  

Гра "Світ Громад" – це перша українська кооперативна настільна стратегія для 
керівників та лідерів змін у жанрі соціального стимулятора, яка вчить логіці розбудови 
територіальних громад у процесі децентралізації нашої країни. Перемогу можна здобути 
лише усім гравцям разом. Гра задумана і розроблена як інструмент навчання (в тому числі 
і самонавчання) для людей, яким не байдужий розвиток своїх територіальних громад, і 
тому розвиває навички, які необхідні будь-якому громадянину/ці у XXI столітті. 

Участь у симуляційній грі для кожного учасника – це гарна можливість зрозуміти 
за якими умовами може розвиватись громада, в якій він проживає, адже гра "Світ громад" 
моделює життєві ситуації та події, з якими стикаються гравці, які максимально наближені 
до сучасних українських реалій. 

Кожен з учасників відіграючи свою ігрову роль вчився планувати свій бюджет та 
кооперуватися в плануванні бюджету громади загалом, усвідомлювати вплив кожного з 
учасників на розвиток своєї громади, планувати індивідуальні та колективні цілі розвитку, 
критично та аналітично мислити, проявляти ініціативу та реалізовувати свої лідерські 
задатки та ін. Гра приносить розуміння того, що особистий успіх дуже часто залежить від 
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успіху твоєї громади, і навпаки, що спонукає перейматися її розвитком та реалізовувати 
себе як небайдужого громадянина. 

5. З 15 квітня по 17 травня 2019 року – Інформаційним центром Європейського 
Союзу, в співпраці з управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної державної 
адміністрації, реалізовано проект "Youth English Club" з метою підвищення рівня 
володіння англійською мовою серед державних службовців. Заняття проводила 
випускниця Програми обміну майбутніх лідерів "FLEX" Марія Пилипюк. 

6. 11 травня 2019 року – на базі Інформаційного центру Європейського Союзу 
відбулися підготовчі тренінгові інтенсиви для волонтерів-амбасадорів, в рамках проекту 
від ЮНІСЕФ "World's largest lesson" (Найбільший урок у світі), за сприяння 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації "АІЕSEC" в Чернівцях. 

У проекті взяли участь 80 учасників – студенти, викладачі, вчителі, бібліотекарі 
м. Чернівці та області. Захід спрямований на навчання волонтерів, які 16 травня проведуть 
урок в школах Буковини, щоб якнайбільше молоді та дітей дізналися про цілі сталого 
розвитку. 

В якості спікерів з лекціями виступили: практичний психолог Єлена Ефімова "Діти. 
І як з ними працювати?", молодіжний делегат України до ООН Віталій Яремчук "Цілі 
сталого розвитку. А що це?". 

Надзвичайно цікаво для учасників пройшли тематичні воркшопи: "Найбільший 
урок зі споживання", "Пом’якшення наслідків зміни клімату", "Партнерство заради 
стійкого розвитку". Учасники заходу отримали нові знання, практичні навики та 
натхнення до роботи. 

7. 16 травня 2019 року – для читачів Чернівецької обласної бібліотеки для дітей, 
координаторка ІЦ ЄС Лариса Ворнік, провела захід "Відкриваємо Європу разом". 
Спілкування пройшли у формі гри "Що ви знаєте про ЄС?". В ігровій формі учасники 
заходу дізнались про країни ЄС, що з ними пов'язано та відомих людей. За вірні відповіді 
школярі отримали подарунки від Представництва ЄС в Україні: футболки та кепки з 
емблемою ЄС, блокноти, ручки, книги про Євросоюз, олівці та ін. 

8. До Дня Європи в Україні Інформаційним центром ЄС підготовлений та 
реалізований проект "EU for You" (Європейський Союз для тебе), з метою формування та 
підвищення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію України у сільської молоді  
Чернівецької області. Захід проходив 17 травня 2019 року на базі Банилово-Підгірнівської 
гімназії Сторожинецького району Чернівецької області, для старшокласників. Програма 
заходу передбачала застосування різних методик та підходів, щоб максимально легко і 
просто учасники засвоїли справді складний матеріал. В інтерактивний спосіб учні 
дізналися про історію та засади функціонування Європейського Союзу, про міжнародні 
організації першої половини ХХ століття, які були покликані забезпечити мир і безпеку у 
світі, про передумови та початок євроінтеграційних процесів. Також учні взяли участь у 
вікторинах "Цікаві факти про країни Європейського Союзу" та "Знавці європейського 
футболу". 

Результати анонімних опитувань учасників "до" та "після" проведення заходу 
показали, що такі проекти є вкрай необхідними. Кожен із них отримав подарунки та 
заохочувальні призи від Представництва ЄС в Україні. Переможці вікторин та 
найактивніші учасники отримали призи та подарунки з європейською символікою від 
Представництва ЄС в Україні. 

9. 2-3 вересня 2019 року – делегація Представництва Європейського Союзу в 
Україні відвідала Чернівці з офіційним візитом. На базі Інформаційного центру 
Європейського Союзу в ЧНУ проведено інформаційні заходи для молоді: "Що? Де? Коли? 
Для кого?"; "Євросесію"; публічну презентацію "Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і 
можливостей, а також інформаційних ресурсів Представництва ЄС"; дискусію-тренінг 
"European Projects Lab for NGOs"; семінар "Участь у європейських торговельних форумах 
і виставках: можливості для українського бізнесу". 
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10. 25 вересня 2019 року – до "Європейського дня мов" Інформаційним центром 
Європейського Союзу, за сприяння ЧФ "Інституту модернізації змісту освіти", проведено 
інформаційний діалоговий захід "Єдність у різноманітності". У заході взяли участь 
студенти, учні чернівецьких ліцеїв, гімназій та шкіл, члени євроклубів. 

Інформаційний діалоговий захід включав: мінілекцію-презентацію "Європейський 
день мов"; вікторину "Цікаві факти про європейські мови"; виступ-розповідь "Мовна 
політика ЄС"; презентацію європейських мов (англійської, німецької, польської, 
румунської, української, французької); інтерактивну гру "Єдність у різноманітності"; 
флешмоб. 

11. 3-4 жовтня 2019 року – координаторка Інформаційного центру ЄС в ЧНУ взяла 
участь у "Форумі мереж ЄС" та Єврошколі, які організовані Представництвом ЄС в 
Україні у м. Києві, в рамках проекту Представництва ЄС в Україні "Інформаційна 
підтримка молоді та мереж ЄС в Україні". Учасники Форуму взяли участь у панельних 
дискусіях "Україна-ЄС в епоху змін" та "Євроінтеграція через призму професійної 
діяльності", на яких поспілкувалися з Головою Представництва ЄС в Україні, Й. Послом 
Матті Маасікасом; Міністром освіти і науки України Ганною Новосад; Міністром 
культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським; Радником Віце-прем’єр-
міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою 
Стефанишим та іншими офіційними особами та експертами. 

Лариса Ворнік презентувала доповідь "Діяльність Інфоцетру в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича та найуспішніші проекти за 2019 рік". 
Представництво ЄС в Україні визнало роботу ІЦ ЄС в ЧНУ в 2019 році успішною. 

12. 8 жовтня 2019 року – в Науковій бібліотеці ЧНУ відбувся День кар’єри ЄС 
"Робота для молоді". Захід організували Інформаційний центр Європейського Союзу в 
ЧНУ та управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, за 
підтримки Представництва ЄС в Україні. 

Буковинські студенти мали нагоду: ознайомитись зі шляхами професійного 
зростання та кар’єрними можливостями (фахівці Чернівецького обласного центру 
зайнятості провели для молоді майстер-клас: "Бути успішним та зайнятим – бути в 
тренді"); взяти участь у вікторині "EU FOR YOU", за підсумками якої отримати 
заохочувальні призи; як не потрапити у халепу, застерегти себе від торгівлі людьми; 
дізнатись як отримати стипендію на навчання за програмою Erasmus+; які необхідні кроки 
подачі успішної заяви; побачити книжкові новинки для саморозвитку. 

Також студенти взяли участь у тренінгу "StartUP: від ідеї до власного бізнесу" та 
поспілкувались з лідерами молодіжних громадських організацій. 

13. 12 жовтня 2019 року – Інформаційний центр Європейського Союзу прийняв 
учасників Всеукраїнського руху "Твоя країна", які навідалися до Чернівців, щоб 
познайомитися з містом, з активними людьми, які тут живуть, навчаються та працюють. 
Візити Всеукраїнського руху "Твоя країна" – це кількаденні подорожі молоді до різних 
міст України, які сприяють розвитку внутрішнього туризму в нашій державі, 
популяризації здорового способу життя серед молоді. 

14. 22 жовтня 2019 року – відбувся безкоштовний семінар-тренінг "Мікробізнес для 
внутрішньо переміщених осіб" для студентів та учнів з числа внутрішньо переміщених 
осіб, які проживають у Чернівецькій області. 

Організатори заходу: Інформаційний центр Європейського Союзу в ЧНУ, 
управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, спільно з 
Центром громадської активності "Синергія". У заході взяли участь студенти ЧНУ, 
Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та учні вищого професійного 
художнього училища № 5. Учасники отримали роз’яснення та пропозиції щодо пошуку 
ідей і ресурсів для започаткування власної справи. 

15. 6-8 листопада 2019 року – у Науковій бібліотеці ЧНУ за підтримки 
Інформаційного центру Європейського Союзу та управління молоді та спорту 
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Чернівецької обласної державної адміністрації відбувся цикл семінарів-тренінгів 
"Профорієнтація учнівської молоді з сільської місцевості", для школярів 10-11 класів, які 
навчаються в селах Чернівецької області. Участь у заході взяли школярі з усіх районів 
Чернівецької області. 

У ході проведення семінару-тренінгу відбулася низка цікавих заходів, зокрема: 
мінілекція-презентація "Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 
один з найстаріших класичних університетів України" (від координаторки ІЦ ЄС в ЧНУ 
Лариси Ворнік); воркшоп "Відповідальне ставлення до вибору професії" (від викладачки 
кафедри психології та соціології БДМУ Олесі Павлюк); семінар "Можливості для молоді" 
(від амбасадорки фонду Кличка "Klitschko Foundation" Софії Король); семінар 
"Неформальна освіта в Україні" (від випускниці Української академії лідерства Поліни 
Звізди); семінар "Шляхи залучення молоді до державної молодіжної політики" 
(від головного спеціаліста управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної 
адміністрації Вадима Ткача). По завершенні семінару-тренінгу учнівська молодь отримала 
на згадку пам'ятні сувеніри. 

16. 4-6 грудня 2019 року – управління молоді та спорту Чернівецької обласної 
державної адміністрації спільно з Інформаційним центром Європейського Союзу в ЧНУ, 
на базі Наукової бібліотеки ЧНУ, провели школу майбутніх лідерів для молоді із сімей 
учасників бойових дій з усіх районів Чернівецької області. 

У ході проведення семінару-тренінгу відбулася низка цікавих заходів: мінілекція-
презентація "Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один з 
найстаріших класичних університетів в Україні" (спікер – Лариса Ворнік, координаторка 
ІЦ ЄС в ЧНУ); тренінг "Всебічне та патріотичне самовиховання української молоді у 
ПЛАСТі" (спікер – Андрій Канак, представник Чернівецького осередку "ПЛАСТ"); 
тренінг "Молодіжні центри. Можливості та перспективи розвитку громади" (спікер – 
Олександр Гуляєв, голова громадської організації "Центр молоді Чернівців"); виступ 
"Особистісний та суспільний розвиток молоді в Українській академії лідерства" (спікер – 
Анна Чернецька, випускниця Української академії лідерства); тренінг з розвитку 
комунікативних умінь і навичок (спікер – Олеся Павлюк, викладач кафедри психології та 
соціології Буковинського державного медичного університету). Після завершення 
семінару-тренінгу учасники отримали сертифікати та пам'ятні сувеніри. 

17. 10 грудня 2019 року – координаторка ІЦ ЄС в ЧНУ Ворнік Лариса взяла участь 
у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція України в час 
нових викликів і загроз", яка проходила на базі ЧНУ. Представила виступ на тему: 
"Діяльність Інформаційних центрів ЄС в Україні в контексті реалізації інформаційної 
політики Європейського Союзу". 

Згідно з угодою, підписаною між Представництвом Європейського Союзу в 
Україні та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, 
координаторка ІЦ ЄС Лариса Ворнік підготувала "Звіт про роботу Інформаційного центру 
Європейського Союзу в ЧНУ за 2019 рік" та надіслала Голові Представництва 
Європейського Союзу в Україні, м. Київ. 
 
 
 
Координатор ІЦ ЄС, 
головний бібліотекар  
Наукової бібліотеки ЧНУ      Лариса ВОРНІК 
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Пор. 
№ Назва показника Звіт

за 2019 рік
План

на 2020 рік

I.

1.1
1.2 E-mail бібліотеки
1.3
1.4 E-mail ректора
II. Група за оплатою праці II II
III.

3 Всього примірників власних ресурсів 2 723 564 2 727 564
у т. ч., рідкісних та цінних документів 70 889 70 889

3.1
3.1.1 Книг 1 901 127 1 903 627
3.1.2 Періодичних видань 646 664 648 164
3.1.2.1 у т. ч., журналів - примірників 645 384 645 384
3.1.2.2 у т. ч., газет - річних комплектів 1 280 1 280
3.1.3 Неопублікованих документів 175 270 175 270
3.1.4 Електронних носіїв із записом 503 503

3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні 
користувачам бібліотеки (не службові)

3.1.6 Інших документів 
3.2
3.2.1 Державною мовою 396 176 397 000
3.2.2 Іноземними мовами 2 327 388 2 330 564
3.2.2.1 у т. ч., російською мовою 1 894 474 1 895 000
3.3
3.3.1 Наукових видань 2 282 751 2 284 361
3.3.2 Навчальних видань 298 144 300 000

3.3.2.1 у т. ч., в електронній формі (дискети, оптичні диски + 
локальні мережні документи) 503 503

3.3.3 Літературно-художніх видань 142 669 142 700
IV.

4.1 Мережні віддалені ресурси 
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені (придбані )  
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 3 3
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 1 1
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 
4.1.2.1 Кількість тестових БД 4 4
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.
4.1.3 Ресурси відкритого доступу 

4.1.3.1 Кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-
ресурси, які б-ка внесла до свого онлайн-каталогу або БД 

4.2 Бази даних (власні)
4.2.1 К-ть власних БД 11 11
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 771 499 821 499
4.2.2.1 з них: записів у Електронному каталозі 771 499 821 499
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 53 176 50 000
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 19,5 млн. 19,5 млн.
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 64 50
4.2.3.1 у т. ч., сторінок 10 648 10 000

4.3 Бібліотечний веб-сайт 
(вказати власний чи на сайті ЗВО) власний власний

rector@chnu.edu.ua

За видами

За мовами  

ТАБЛИЦЯ
 основних статистичних показників роботи Наукової бібліотеки ЧНУ за 2019 рік

Наукова бібліотека 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ПІБ керівника бібліотеки                                               Зушман Михайло Богданович

ПІБ ректора ЗВО                                                               Петришин Роман Іванович
library@chnu.edu.ua

Бібліотечні фонди (власні)

Електронні ресурси

За цільовим призначенням 



4.3.1 URL веб-сайту
4.3.2 К-сть звернень 20 164
4.4

4.4.1 Назва репозитарію

4.4.2 URL репозитарію
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 912 912
4.4.4 К-сть звернень 2 122 2 122
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки
4.5.2 Кількість звернень

V.
5 Всього примірників 8 848 9 000
5 Всього назв 5 295 5 000
5.1
5.1.1 Книг - примірників 4 797 5 500
5.1.2 Книг - назв 2 583 2 500
5.1.3 Періодичних видань 1 562 1 500
5.1.3.1 у т. ч., журналів - примірників 1 526 1 470
5.1.3.2 у т. ч., газет - річних комплектів 36 30
5.1.4 Неопублікованих документів - примірників 2 472 2 000
5.1.5 Електронних носіїв із записом - примірників / назв 17
5.1.6 Мережних локальних документів 
5.1.7 Інших документів 
5.2
5.2.1 Державною мовою - примірників 7 176 7 500
5.2.2 Іноземними мовами - примірників 1 672 1 500
5.2.2.1 у т. ч., російською мовою - примірників 388 400
5.3
5.3.1 Наукових видань - примірників 6 375 6 500
5.3.2 Навчальних видань - примірників 1 897 2 000

5.3.2.1 у т. ч., в електронній формі (дискети, оптичні диски + 
локальні мережні документи)

5.3.3 Літературно-художніх видань - примірників 576 500
VI.

6 Всього примірників
6.1 у т. ч., надійшло примірників
6.2 у т. ч., передано примірників

VІI. Вибуло примірників з власного фонду 4 695 5 000
VІIІ.

8.1 Всього читачів за єдиним обліком 11 808 12 087
у т. ч., віддалених авторизованих користувачів 

8.1.1 Студентів 10 879 11 197
8.1.2 Сторонніх 491 450
8.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 26 193 30 823

ІX.
9 Всього 126 376 130 145
9.1 у т. ч., к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 20 164 20 000
9.2 у т. ч., к-сть відвідувань масових заходів 3 544 3 000

Х.
10 Всього примірників 333 369 337 649

у т. ч., рідкісних та цінних документів 11 168 10 000
10.1
10.1.1 Книг 190 001 203 449
10.1.2 Періодичних видань 121 417 122 000
10.1.2.1 у т. ч., журналів - примірників 109 283 109 800
10.1.2.2 у т. ч., газет - примірників 12 134 12 200

1 (web-каталог)

За мовами 

ARRChNU 
(Academic Research Repository 

at the ChNU)

Інституційний репозитарій

За видами

Кількість відвідувань

Видано документів із власного фонду

За цільовим призначенням 

За видами

Надійшло документів (власний фонд)

arr.chnu.edu.ua

Обмінний фонд

Користувачі

http://www.chnu.edu.ua



10.1.3 Неопублікованих документів 278 200
10.1.4 Електронних носіїв із записом 2 961 2 000
10.1.5 Мережних локальних документів 18 712 10 000
10.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)
10.2
10.2.1 Державною мовою - примірників 242 843 246 649
10.2.2 Іноземними мовами - примірників 90 526 91 000
10.2.2.1 у т. ч., російською мовою - примірників 56 458 55 000
10.3
10.3.1 Наукових видань 205 945 209 149
10.3.2 Навчальних видань 103 110 104 000

10.3.2.1 у т. ч., в електронній формі (дискети, оптичні диски + 
локальні мережні документи) 20 653 20 000

10.3.3 Літературно-художніх видань 24 314 24 500

XI.

11.1 Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)  16 198 16 198
11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 2 514 2 514

ХII.
12.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 2 2
12.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек
12.2.1 у т. ч., сторінок електронних копій
12.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам 7 50
12.3.1 у т. ч., сторінок електронних копій 17 50

ХIІI.
13.1
13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 123 91
13.1.2 Представлено документів 3 228 3 000
13.2
13.2.1 Загальна кількість віртуальних виставок 8 8
13.2.2 Представлено документів 287 287
13.3
13.3.1 Тем 34 35
13.3.2 Прочитано 48 38
13.4 Кількість масових заходів 377 300

ХІV.
14.1.1 К-сть абонентів ВРІ
14.1.2 К-сть тем ВРІ
14.1.3 К-сть абонентів ДОК 2 2
14.1.4 К-сть тем ДОК 2 2
14.2 Виконано довідок, всього 19 761 25 810
14.2.1 у т. ч., тематичних 9 652 13 010
14.2.2 у т. ч., заіндексовано документів (УДК, ББК) 589 620
14.3 Виконано в автоматизованому режимі 1 414 50
14.3.1 у т. ч., віртуальною довідковою службою 15 15
14.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби
14.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 1 1
14.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 2 4
14.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 3

14.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в 
електронній формі 1

XV.
15.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 152 138
15.2
15.2.1 у т. ч., для студ. молодших курсів: теорет. 92 70
15.2.2 у т. ч., для студ. молодших курсів: практ. 10 10
15.2.3 у т. ч., для студ. старших курсів: теорет. 10 20
15.2.4 у т. ч., для студ. старших курсів: практ. 8 10

Довідково-інформаційне обслуговування

За цільовим призначенням 

Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами 
електронних документів (файлів)

Програма навчального курсу в академічних годинах: 

За мовами 

Бібліографічні огляди:

МБА та ЕДД (електронна доставка документів)

Культурно-просвітницька робота

Формування інформаційної культури

Тематичні виставки, перегляди:   

у т. ч., віртуальні виставки:                   



15.2.5 у т. ч., для наук.-пед. працівників: теорет. 2 4
15.2.6 у т. ч., для наук.-пед. працівників: практ. 30 24

XVI.
16.1 Кількість тем наукових робіт 1 1

16.2 Назви тем наукових робіт

16.3 Проведено конференцій
16.4 Проведено семінарів у бібліотеці 2 1
16.5 Проведено інших заходів
16.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 26 10
16.7 К-сть публікацій 24 10

XVII.
17.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв. м.) 6 293,6 6 293,6
17.1.2 у т. ч., площа для зберігання фондів (кв. м.) 3 820,3 3 820,3
17.1.3 у т. ч., площа для обслуговування користувачів (кв. м.) 801,4 801,4
17.2 Кількість абонементів 5 5
17.3 Кількість читальних залів 6 6
17.4 Місць для читачів 500 500

XVІII.
18.1 Потребує капітального ремонту (кв. м.) 0 0
18.2 Перебуває в аварійному стані (кв. м.) 0 0

XІX.
19.1 Кількість комп'ютерів 91 91
19.1.1 у т. ч., к-ть серверів 2 2
19.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 61 61
19.2.1 у т. ч.: АРМ для співробітників 39 39
19.2.2            АРМ для користувачів 22 22
19.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 76 76
19.3.1 у т. ч., для користувачів 22 22

19.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), 
всього 26 26

19.4.1 у т. ч.: сканерів 2 2
19.4.2            принтерів 20 20
19.4.3            копірів 1 1
19.4.4            БФП (багатофункціональні пристрої) 3 3
19.5 Кількість телефонних номерів 30 30
19.6 Кількість факсів 1 1
19.7 Використання технологій Wі-Fі так/ні так так

19.8 Наявність ліцензованої бібліотечної системи 
(вказати назву)

ХХ.
20.1 Придбання книг 10 520,21 10 520,21
20.2 Передплату періодичних видань 88 043,13 88 043,13
20.3 Передплату баз даних
20.4 Інші витрати 581,08 581,08

ХХI.
21.1 Книг (примірників) 1 628 1 628
21.2 Книг (на суму) 112 916,52 112 916,52
21.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)
21.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)
21.5 Інше (сума)

ХХІI.
22.1 Кількість штатних одиниць 58,5 58,5
22.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 53 53

22.3
22.3.1 Повна вища освіта 46 46

АБІС "ІРБІС-64"

Науково-дослідна та науково-методична робота

Фінансові витрати на:

Матеріально-технічна база (МТБ)

Технічна характеристика приміщень

Кількість технічних засобів

"Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань та фонд 
"Буковинензія" НБ ЧНУ"

Отримано дари

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)

з них за освітою (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти 
визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)



22.3.1.1 у т. ч., вища спеціальна 6 6
22.3.2 Базова вища освіта 2 2
22.3.2.1 у т. ч., базова спеціальна
22.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 5 5
22.3.3.1 у т. ч., початкова спеціальна 2 2
22.3.4 Повна загальна середня освіта
22.4
22.4.1 До 3 років 1 1
22.4.2 3-9 років 6 6
22.4.3 10-20 років 18 18
22.4.4 Понад 20 років 28 28
22.4.5 Працюють повний робочий день 53 53

ХХIІІ.
23.1 Обертаність 0,12 0,12
23.2 Книгозабезпеченість 230,6 225,7
23.3 Читаність 28,3 27,9
23.4 Відвідуваність 10,7 10,7

за стажем

Відносні показники

Директор НБ ЧНУ                                                      доц. Михайло ЗУШМАН
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