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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. НАПРЯМИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ  
Головним завданням Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (далі – НБ ЧНУ) було забезпечення інформаційних, науково-
дослідних, освітніх, культурних потреб спільноти університету з урахуванням карантинних 
обмежень.  

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України "Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19" № 406 від 16.03.2020 р.,  рекомендацій  
щодо організації дистанційного навчання в Університеті,  наказу ректора "Про режим роботи 
університету у зв’зку оголошенням надзвичайної ситуації у Чернівецькій області" № 90 від 
16.02.2020 р. університет перейшов на дистанційну форму навчання. Бібліотека закрилися 
для користувачів на карантин 17 березня і перейшла на режим роботи в одну зміну за літнім 
графіком і в повному обсязі виконувала свої функції. Для читачів бібліотека відкрила двері 
10 червня 2020 року відповідно до Постанови Уряду України від 20 травня 2020 року № 392 
здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволено відновити діяльність 
установ культури, зокрема з прийомом відвідувачів. 

Початок навчального року бібліотека організовувала роботу відповідно до наказу 
ректора № 239 від 21.09.20 р. "Про освітній процес в університеті". Навчання в університеті 
розпочалося з 28 вересня по змішаній формі: в аудиторіях (не більше 20 чоловік) і 
дистанційному режимі.  

На період карантинних заходів бібліотека розширила діапазон послуг та ресурсів, які 
можна отримати віддалено – онлайн чи на телефон. Ми пропонуємо доступ до 
повнотекстових зовнішніх наукових баз даних, та електронних бібліотек ("Науковий вісник 
ЧНУ", газета "Буковина"). Дистанційно надаємо віртуальні довідки та консультуємо всіх, 
хто має в тому потребу, визначаємо УДК, здійснюємо електронну доставку документів та ін. 
(Додаток 1). 

Бібліотека активно працює задля інтегрування університету у глобальний світовий 
науково-освітній простір, бере участь у національних та глобальних програмах зі збереження 
культурного надбання, є членом проєкту ELibUkr "Електронні бібліотеки України", 
Асоціації "Інформатіо-Консорціум" (Україна). На території НБ ЧНУ  працює 
"Інформаційний центр Європейського Союзу"  та Інформаційний стенд "Україна-НАТО". 

Протягом року  бібліотека активно співпрацювала з структурними підрозділами 
університету в т.ч. новоствореним музеєм історії Чернівецького університету (передано в 
музей більше 200 ретроекспонатів), вітчизняними і зарубіжними колегами. Продовжуємо 
формувати позитивний імідж бібліотеки як інформаційного і культурного центру 
університету, міста і краю. 

Бібліотека розташована в 2-х приміщеннях: основна будівля (вул. Лесі Українки, 23) та 
корпус № 20 (абонемент № 3, вул. Банкова, 1). Загальна площа приміщень – 6 291,5 м2. 
Абонементів – 5, читальних залів – 6 (500 місць).  

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. 
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ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
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.  

НБ ЧНУ має колекцію вітчизняних і зарубіжних видань в друкованому та 
електронному форматах, розвинутим довідково-бібліографічним апаратом, базами даних та 
іншими видами інформаційних ресурсів, до яких організовує доступ користувачів. 
Бібліотечний фонд складає (на 01.01.2021 р.) – 2 729 365 екз. друкованих і електронних 
видань. Фонд періодичних видань складає більше 600 тис. примірників. 

Протягом року списано 605 видань за причиною заміна загублених. Іншого списання 
не проводилось.   

Протягом двох років було фактично незадовілим фінансування на комплектування 
бібліотечних фондів. Всього в 2020 р. витрачено 102 0260,10 грн. Два роки поспіль виділено 
мізерні кошти на придбання книг. За бюджетні кошти придбано всього 800 прим. на суму 
12 797,10 грн. За ці кошти отримано 709 прим. з видавництва університету та 91 прим. по 
закупівлі. Були придбані "Статистичні збірники" Головного управління статистики у 
Чернівецькій області та видання Всеукраїнського Товариства "Просвіта". І лише в кінці року 
перерахували кошти на закупівлю деяких документів: 25 прим. придбано у КП 
"Чернівецький облбібколектор"; 50 прим. – ПП Кейван І. І. (науково-дослідницьке видання 
"Ельзевіри"), які отримаємо у січні 2021 року. Всього за звітний рік надійшло 6 406 прим. З 
них: 2 842 книг (подарунки – 1 289; книгообмін – 171; заміна загублених – 607;  видавництво 
ЧНУ – 709; закупівля – 91). Вартість примірника придбаного за бюджетні кошти 15,99 грн. 
Основна доля надходжень припадає на подарунки 45,4 %, заміна загублених 21,4 %, за 
бюджетні кошти придбано 28,2 % видань.  

Всього на 2020 р. передплачено 160 назв видань: для бібліотеки – 135 назв; для 
підрозділів університету – 25 назв. Передплата періодичних видань оформлена через АС 
Медіа м. Київ на 2 півріччя 2020 р. Також мали змогу оформити предплату періодичних 
видань на 1 півріччя 2021 року через Чернівецький поштамт Чернівецької дирекції АТ  
"Укрпошта" на суму 47 042,00 грн. Однак кошти на передплату періодичних видань 
зменшуються два роки поспіль. 

Склад фонду бібліотеки 

Бібліотечні фонди НБ ЧНУ 2019 рік 2020 рік 
Бібліотечні фонди, всього: 2 723 564 2 729 365 

        рідкісних та цінних документів 70 889 70 996 
за видами: книг 1 901 127 1 903 373 

        періодичних видань 646 664 647 512 
        у т. ч., журналів – примірників 645 384 646 216 
        у т. ч., газет – річних комплектів 1 280 1 296 

        електронних носіїв з записом 503 511 
                    мережних локальних документів   

        неопублікованих документів 175 270 177 969 
за мовами: українською 396 176 401 242 
                    іноземними мовами 2 327 388 2 328 123 
                    у т. ч., російською 1 894 474 1 894 500 
за цільовим призначенням: наукових видань 2 282 751 2 336 529 

                                   навчальних видань 298 144 244 322 
        у т. ч., в електронній формі 503 337 

        літературно-художніх видань 142 669 148 514 
Вибуло, всього: 4 695 605 
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за причинами: зношені 3 590 - 
 заміна загублених 1 081 605 
 дипломні роботи 24 - 

Характеристика надходжень до фонду бібліотеки 

 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Надійшло документів, всього прим.: 8 153 8 166 8 848 6 406 
назв 4 728 5 355 5 295 4 375 
за мовами: українською 7 471 6 181 7 176 5 465 
                   іноземними мовами 682 1 985 1 672 941 
                   у т. ч., російською 105 860 388 225 
за видами: книг – примірників 3 219 4 609 4 797 2 842 

       періодичних видань  1 671 1 377 1 562 848 
       у т. ч., журналів – примірників 1 638 1 336 1 526 832 
       у т. ч., газет – річних комплектів 33 41 36 16 

     неопублікованих 
документів 3 263 2 159 2 472 2 716 

електронних носіїв із 
записом – прим. / назв - 21 / 21 17  

за цільовим призначенням:     
                  наукових видань 1 289 6 133  6 375 5 186 
                  навчальних видань – прим. 1 710 1 293 1 897 881 
     у т. ч., в електронній формі – 
прим. - -  -  

               літературно-художніх 
видань 220 740 576 339 

за джерелами постачання:     
      подарунки 1 097 2 992 1 628 1 289 
      книгообмін 284 261 238 171 
      заміна загублених 231 690 1 084 607 
      закупівля 942 65 291 91 
      видавництво ЧНУ 478 674 833 709 
      інші види джерел    
      (автореферати, дипломні,         
       дисертації, період. видання) 

5 121 3 484 4 000 3 539 

Придбано за бюджетні кошти книг 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Придбано за бюджетні 
кошти (прим.) 1 110 942 65 774 800 

Середня вартість одного 
примірника книг (грн.) 82,37  209,18 76,03 13,59 15,99 

Витрачено коштів на комплектування бібліотечних фондів 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Витрачено коштів на 
комплектування (грн.) 303 635,28 348 143,79 276 479,23 99 144,42 102 260,10 

у т. ч.: книги (грн.) 201 671,67 197 052,72 155 631,04 10 520,21 12 797,64 
передплата періодичних  
видань (грн.) 101 963,61 151 091,07 120 848,19 88 043,13 89 462,46 
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Розміщення фонду за підрозділами: 
Відділ обслуговування 454 514 

у т. ч.: 
- абонемент № 1       67 445 
- абонемент № 2             51 351 
- абонемент № 3                    87 612 
- абонемент № 5 (художньої літератури)      36 705 
- читальний зал навчальної літератури      70 931 
- читальний зал наукової літератури      25 931 
- читальний зал періодичних видань    105 081 
- Австрійська бібліотека          9 458 

Відділ рідкісних книг та рукописів   70 996 
Інформаційно-бібліографічний відділ   31 315 

Рекаталогізація підсобних фондів підрозділів бібліотеки – 20 627 
Відділ обслуговування  
у т. ч.: 

- абонемент № 1                                                                       6 689 
- абонемент № 3                                                                          457 
- абонемент № 5 (художньої літератури)                                     5           
- читальний зал періодичних видань                                   12 006  

Відділ рідкісних книг та рукописів                                          1 061              
Відділ зберігання фондів                                                       1 409                  
 Щорічно створюється "Комісія з прийняття та виключення творів друку, інших 
документів з фонду НБ ЧНУ".  

Збереження книжкового фонду 
Протягом року здійснено перевірки – 3 (119 458 прим.): 

у т. ч.:  
- абонемент № 2 – 51 006 прим. (1.06.-14.08.2020 р.); 
- читальний зал наукової літератури – 25 475 прим. (20.01.-14.002.2020 р.); 
- відділ зберігання фондів (частина фонду формату "Б") – 42 977. (01.06.-

07.08.2020 р.); 
Проведено щорічну інвентаризацію книжкових пам’яток з фонду відділу рідкісних 

книг та рукописів (3.12.2020 р.). 
Основу бібліотеки, найголовнішу її частину, складає фонд, який розміщений у відділі 

зберігання фондів. Фонд відділу зберігання фондів розташований на восьми поверхах, де 
зберігається понад 1 млн. 600 тис. видань. Вони поділяються на два фонди: фонд зарубіжних 
видань (понад 600 тис.) та фонд вітчизняних видань (понад 1 млн). Фонд зарубіжних видань 
розміщений  на 4-х поверхах (з 1-го по  4-й), який складається з двох частин. Перша – 
література мовами народів світу з 40-х років і до наших днів, друга – книжкові і періодичні 
видання, зібрані в часи перебування краю в складі Австро-Угорської імперії та Румунського 
королівства. Тут збережена систематично-форматно-кріпосна система розстановки фонду. 
Всі видання розділено на 97 відділів за галузями знань, котрі в свою чергу, за змістом 
поєднані в декілька основних груп: право, філософія, філологія, історія, теологія, медицина і 
т. п. Фонд вітчизняних видань розміщений з 5-го по 8-й поверх. Весь фонд, за винятком 
невеликої його частини, розташований за форматно-інвентарною розстановкою, тут 
представлені формати А, Б, В, Г та С. До його складу входять наукові видання, довідкова, 
навчальна та художня література. Також у фонді вітчизняних видань зберігаються:  
автореферати – 174 тис. прим.; періодичні видання – понад 130 тис. журналів та газет; 
підручники "Уч" – 28 тис. прим. ; дисертації – 2 188 прим. ; стара література – понад 40 
відділів. 
 У 2020 р. здійснювалося наукове дослідження іноземного фонду бібліотеки з метою 
виявлення зарубіжних видань для бібліографічних покажчиків, інших наукових видань, 
публікацій наукових статтей. 
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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".  

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 
Обслуговування читачів відбувається шляхом видачі документів користувачам для 

роботи вдома чи в 6 читальних залах (500 робочих місць) бібліотеки. Е-ресурси доступні з 
будь-якого робочого місця на території університету, а також – з поза меж університету.  

Підрозділи, у яких здійснюється обслуговування читачів: відділ обслуговування, 
відділ рідкісних книг і рукописів, інформаційно-бібліографічний відділ. 

Для обслуговуння користувачів в читальних залах і абонементах застосовується 
автоматизована книговидача. Автоматизація технологічних бібліотечних процесів  
здійснюється АБІС ІРБІС. Відділи обслуговування скеровують роботу на обслуговування 
читачів різних категорій: студентів денної та заочної форми навчання, професорсько-
викладацького складу, аспірантів, магістрантів та інших. 

В бібліотеці створені умови, необхідні для роботи з електронними ресурсами. 
Читальні зали оснащені комп’ютерною технікою з доступом до Інтернет і з використанням 
WI-Fi. 

Слід зазначити, що у зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу 
COVID-19 та оголошенням карантину, розпочато дистанційне обслуговування користувачів, 
використовуючи для комунікації телефон, електронну пошту та популярні месенджери. 
Зареєстровано робочу електронну пошту: lib-prof@chnu.edu.ua, lib-vobs@chnu.edu.ua, lib-
abon3@chnu.edu.ua, lib-peri@chnu.edu.ua, oeb-chernivtsi@chnu.edu.ua.  

Віддалені користувачі мають можливість отримати електронну копію статей, уривків 
з книг, фрагментів документів, які зберігаються на електронних носіях, документів з 
повнотекстових баз даних із документного фонду Наукової бібліотеки ЧНУ. 

На період карантину складено графік підписання обхідних листів. Студенти-
випускники 4-х та 6-х курсів ЧНУ, які проживають за межами міста Чернівці, можуть 
повернути книги в Наукову бібліотеку ЧНУ – "Новою поштою", оплативши всі послуги, 
включаючи кур’єрську доставку в бібліотеку. Окрім книг, в посилку необхідно вкласти лист 
(вказати: П.І.Б. студента, курс, факультет, спеціальність, номер групи, номер читацького 
квитка, номер телефону, електронну пошту) та читацький квиток.  

За звітний період книговидача становила 317 910, відвідування – 153 263, кількість 
користувачів за єдиним обліком – 10 003, обслужено всіма структурними підрозділами  –
25 175. Враховуючи карантинні обмеження основні показники роботи незначно зменшились. 
 

Читачі Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. Динаміка 

Всього за єдиним обліком: 12 790 11 808 10 003 - 1 805 
у т. ч.:     
студентів 11 632 10 879 9 397 - 1 482 
викладачів, співробітників 799 438 222 - 216 
сторонніх користувачів 359 491 384 - 107 
Обслуговано всіма структурними 
підрозділами 37 718 26 193 25 174 - 1 019 

Загальна кількість студентів у ЗВО 13 171 12 449 11 742 - 707 
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Обслуговано всіма структурними підрозділами 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. Динаміка 

Обслуговано всіма структурними 
підрозділами: 37 718 26 193 25 174 - 1 019 

відділ обслуговування:  36 668 25 209 24 713 - 496 
відділ рідкісних книг та рукописів 589 670 322 - 348 
інформаційно-бібліографічний відділ 407 255 77 - 178 
науково-методичний відділ 54 59 62 - 03 

Відвідувань 

Загальні показники обслуговування Виконано  
в 2018 р. 

Виконано  
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. Динаміка 

Відвідувань 139 350 126 376 153 263 + 26 887 
у т. ч.:     
відділ обслуговування:  100 412 89 918 111 180 + 21 262 
відділ рідкісних книг та рукописів 2 715 3 294 2019 - 1 275 
інформаційно-бібліографічний відділ 3 815 4 050 887 - 3 163 
науково-методичний відділ 84 87 62 - 25 
зал каталогів 7 692 5 319 2 380 - 2 939 
кількість звернень на веб-сайт 
бібліотеки 21 237 20 164 35 988 + 15 854 

кількість відвідувань масових заходів 3 395 3 544 747 - 2 797 

Видано документів із власного фонду 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. Динаміка 

Видано документів: 311 906 333 369 317 910 - 15 459 
у т. ч., рідкісні та цінні документи 7 710 11 168 11 149 - 20 
за видами: книги  187 593 190 001 200 946 - 10 945 
                   періодичні видання 122 066 121 417 113 684 - 7 733 
у т. ч., журнали – примірники 114 030 109 283 103 759 - 5 524 
у т. ч., газети – річні комплекти 8 033 12 134 9 925 - 2 209 
                   неопубліковані документи 355 278 237 - 41 
                   електронні видання  
                   (електронних носіїв з 
записом) 

1 892 2 961 3 043 + 82 

за мовами: українською 229 724 242 843 241 559 - 1 284 
                   іноземними мовами 82 182 90 526 76 351 - 14 175 
                   у т. ч., російською  68 970 56 458 55 967 - 491 
за цільовим призначенням: 
                   наукові видання 183 180 205 944 182 752 - 23 192 

                   навчальні видання 106 642 103 110  109 049 + 5 939 
                   літературно-художні 
видання 22 084 24 314 26 109 

 
+ 1 795 

 



 8 

Видано документів у підрозділах 

Загальні показники обслуговування Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. Динаміка 

Видано документів, всього: 311 906 333 369 317 910 - 15 459 
відділ обслуговування: 301 008 300 005 305 444 + 5 439 
відділ рідкісних книг та рукописів 7 710 11 168 11 049 - 119 
інформаційно-бібліографічний відділ 2 645 2 941 852 - 2 089 
науково-методичний відділ 543 543 565 + 22 

Мережні віддалені ресурси 

Мережні віддалені ресурси – кількість 
завантажених користувачами електронних 

документів (файлів) 

Виконано 
в 2018 р. 

Виконано 
в 2019 р. 

Виконано 
в 2020 р. 

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)   174 395 16 198 8 695 
Ліцензійні ресурси тестового доступу  543 2 514 1 154 

 Факультетські, кафедральні бібліотеки – 41 
Обслужено користувачів –     501 
Кількість відвідувань –     741 
Видано документів           –  1 887 
Відносні показники: 
- відвідуваність   –    15,3 
- читаність    –    31,8 
- обертаність   –    0,11 
- книгозабезпеченість  –  373,4 

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). 

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. 

    Продовжено в ЕК аналітичний опис статей періодичних та наукових видань з колекції 
Аркадія Жуковського.  

Графіки запису студентів до бібліотеки 1-го курсу узгоджувались з кураторами груп.  
При реєстрації нового читача обов’язково проводилось ознайомлення з правилами 
користування бібліотекою та бесіда про дбайливе ставлення до книг. Однак в умовах 
карантину не вдалося вчасно провести запис студентів.  

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



 9 

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Протягом звітного року продовжувалась робота з формування баз даних (далі – БД) 

власної генерації. В електронний каталог (далі – ЕК), який налічує 813 925 записів, було 
внесено 42 426 записів.  

Робота інформаційно-бібліографічного відділу та залу каталогів у 2020 році була 
спрямована на довідково-інформаційне обслуговування користувачів, яке здійснювалося в 
основному дистанційно.  

Зали каталогів і картотек відвідало 3 267 користувачів: 2 380 – зал каталогів, 887 – зал 
картотек.  

Виконано – 10 011 довідок (зал картотек – 2 118; зал каталогів – 5088, ВРК – 2 422), у 
т. ч.: 2 933 тематичних, 28 письмових. Виконано в автоматизованому режимі – 224 довідки, у 
т.ч. віртуальних довідок – 40.  

Електронна доставка документів: к-сть абонентів МБА, ЕДД – 43; к-сть виданих 
документів іншим бібліотекам – 377, у т. ч., сторінок електронних копій – 709. 

Відділом наукової обробки документів і організації каталогів на запити науковців 
університету та інших установ проіндексовано за таблицями УДК 383 наукові статі. 
Визначено авторських знаків – 277. 

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 БД "Краєзнавча картотека", БД "Конференції і 
вісники".  Протягом 2020 р. в краєзнавчу картотеку було розставлено 343 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  42 426 
у т. ч., генеральний книжковий каталог 3 416 

Засистематизовано творів друку 2 403 
Засистематизовано творів друку науковцям ЧНУ 383 
Визначено авторських знаків 277 
Розставлено карток в читацькі каталоги: 3 847 

у т. ч.:  
- алфавітний 1 483 

- алфавітний іноземний 700 
- систематичний 1 126 

- систематичний іноземний 521 
- авторефератів 2 

- дисертацій 15 
Розставлено карток в службові каталоги 2 266 
Розставлено карток в картотеки 343 
Електронна бібліотека   

- кількість оцифрованих документів за рік / у т. ч. сторінок 36 / 9 242 
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Інституційний репозитарій  
- кількість представлених документів (записів) 912 

- кількість звернень 2 122 
Електронна доставка документів (копій сторінок) 13 982 

відділ обслуговування 12 978 
відділ рідкісних книг та рукописів 505 

інформаційно-бібліографічний відділ 377 
науково-методичний відділ 122 

Своєчасно поповнювались каталоги і картотеки. ДБА (читацький картковий) 
бібліотеки поповнився 4 190 картками. 

У зв’язку з веденням ЕК значно зменшуються обсяги таких процесів як індексація та 
розстановка. Картотеки поповнились всього 343 аналітичними описами статей. В основному 
поповнюється картками "Краєзнавча картотека" та АПП.  

Списки дипломних робіт виставлені на веб-сайті бібліотеки. 
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). 

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

2003 році. ЕК складається з окремих БД. Загальний обсяг становить 813 925 записів. За рік 
внесено – 42 426 одиниць записів.  

Доступ до ЕК здійснюється з мережі Інтернет та локальної мережі університету.  

Перелік баз даних  

№ 
з/п 

Назва  
баз даних 

Кількість 
MFN  
2018 

Кількість 
MFN  
2019 

Кількість 
MFN  
2020 

Внесено 
за рік 

1.  GEN – Генеральний каталог 93 544 
(8 003) 107 057 110 473 3 416 

2.  A-REF – Автореферати 82 746 85 418 87 909 2 491 
3.  KK – Краєзнавча картотека 75 247 78 436 81 091 2 655 
4.  KIV – Конференції і вісники 85 423 89 826 94 357 4 531 

5.  RK – Рідкісна книга 21 021 
(+535) 22 018 22 563 545 

6.  SKS – Систематична картотека статей 271 533 283 739 299 719 15 980 
7.  PVDOC – Повнотекстові документи 887 890 896 6 
8.  AULIB+CB – Австрійська бібліотека 8 624 9 197 9 265 68 
9.  FPV – Фонд відділу періодичних видань 78 812 94 417 107 149 12  732 
10.  FZV – Фонд зарубіжних видань 460 472 472 - 
11.  SCIENW – Праці викладачів ЧНУ 26 29 31 2 

 ВСЬОГО: 718 323 771 499 813 925 42 426 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
Користувачі мають можливість скористатись ЕК в мережі Інтернет, залі електронної 

інформації бібліотеки, інформаційно-бібліографічному відділі та залі каталогів.  
Проводиться рекаталогізація фондів, тобто внесення до ЕК документів, що надійшли 

в бібліотеку до 2003 року. Одночасно з формуванням традиційного фонду в бібліотеці 
формується фонд електронних ресурсів та доступу до баз даних. З метою забезпечення  
збереженості оцифровано україномовну газету "Буковина". Перші два роки видання (1885-
1886) виставлено на сайті бібліотеки в мережі Інтернет для інформації та популяризації 
ресурсу. Доступ до оцифрованої колекції за період з 1887 до 1910 рр. здійснюється в 
читальному залі відділу рідкісних книг та рукописів. У локальній інтранет-мережі та у 
глобальній інтернет-мережі бібліотекою репрезентовано повнотекстові документи 
"Наукового вісника ЧНУ". 

Проводиться також оцифровка цінних та рідкісних книг в рамках збереження 
наукового об’єкта, що становить національне надбання України.  

 Продовжується корпоративна робота в області каталогізації. Щорічно бібліотека 
отримує до свого ЕК від партнерів більше 10 тис. одиниць записів та передає біля 3 тис. 
одиниць записів. 

Автоматизована інформаційно-бібліотечна система "ІРБІС" охопила всі бібліотечні 
процеси, автоматизувала всі пункти обслуговування користувачів.  

Протягом 2020 року сайт НБ ЧНУ відвідали понад 31,2 тис. користувачів (унікальних 
адрес 19,9 тис., переглянуто сторінок – 45, 3 тис.). В порівнянні з 2019 р.: відвідувачів – 
15,7 тис., унікальних адрес – 20 тис., переглянуто сторінок – 41 тис.). Менше 90% - 
відвідувачі з України, в т.ч. з Чернівців та області – від 30 до 40 % (Додаток 2). 

У 2020 році Чернівецький університет продовжив отримувати доступ до 
реферативних, наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. Бібліотекою проведена 
робота по налагодженню доступу в локальній мережі університету, організовано навчання та 
консультування викладачів та студентів стосовно можливостей та особливостей 
користування наукометричними базами даних. 

Проведено пошуково-аналітичну роботу для факультетів (підрозділів університету) 
стосовно профільних наукових журналів у різних базах даних, уточнено інформацію 
стосовно публікацій науковців ЧНУ в наукометричних базах даних. 

Проведена робота з упорядкування профілю університету та окремих профілів 
науковців ЧНУ в наукометричній БД «Scopus». 

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

Проводиться організаційно-консультативна робота по впровадженню системи 
UNICHECK (перевірки на наявність текстових запозичень «антиплагіат») в навчально-
науковій роботі, зокрема функціонує 3 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. 
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 електронного каталогу на 01.01.2021 р. складає 813 925 тис. примірників. Серед 

них майже 93,405 тис. статей із наукових збірників. До записів електронного каталогу 
додаються цифрові копії автографів. За рік внесено – 42 426 од. записів.  

Продовжено формування повнотекстової електронної копії документів. Оцифровано 
36 прим. Наукового вісника ЧНУ (9 242 сторінок) та виставлено на сайт.  Крім того 
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оцифровано: 214 зображень сторінок; 18 печаток; 5 приміток та написів; 8 екслібрисів; 
15 типографських знаків / марок "Elsevier".  

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

За допомогою ПЗ antiplagiat.ru перевірено – 1393 файли.   
Технічний парк бібліотеки: 93 комп’ютери, у т. ч., 2 сервери. Копіювально- 

розмножувальної техніки – 27 (сканерів – 4, принтерів – 16, копірів – 1, 
багатофункціональних пристрої – 3). 

Кількість АРМ – 491 (для співробітників – 36, для користувачів – 13). 
Продовжує працювати "Зал електронної інформації" на 10 посадкових місць.  

 Протягом року користувачам надавався доступ до сучасних БД наукових ресурсів 
Scopus та Web of Science. Доступ та використання БД: 

- SpringerLink – використано понад 500 статей та понад 1400 книг та розділів книг. 
- Scopus – понад 5,7 тис. пошуків, переглянуто документів понад 9,6 тис. 
- WoS – понад 1,1 тис. пошуків, переглянуто документів понад 1,4 тис. 

Доступ до інформаційних ресурсів 
Протягом року для студентів та викладачів університету були організовані тестові 

доступи до інформаційних ресурсів: 
- Бази даних правових досліджень HeinOnline. База охоплює понад 150 мільйонів 

сторінок та 200 000 найменувань з історії права та державних документів, понад 
2 500 журналів, пов'язаних з юриспруденцією. 

- Macmillan International Higher Education - це високоякісний та відомий видавець 
підручників і навчальних ресурсів для студентів університетів. Видавництво 
засноване у 1843 р. 

- 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. (до 1 травня 2020 р.). 

- Журналів видавництва Wiley.John Wiley & Sons (скорочене найменування – Wiley) – 
одне з найдавніших академічних видавництв у світі, яке має багату історію та 
захоплюючу колекцією контенту та рішень для науки, вищої освіти та бізнесу 
(1 травня 2020 р.). 

- Відкритий доступ до журналів: Karger Publishers. Станом на 2021 рік видавництво 
Karger Publishers (Швейцарія) публікуватиме третину свого портфоліо із повністю 
Відкритим Доступом (36 назв із загальної кількості 106 журналів). Контент 
доступний на сайті видавництва. Karger Publishers (Швейцарія), - це видавництво в 
галузі наук про здоров'я. Karger прагне обслуговувати інформаційні потреби 
наукового співтовариства публікаціями високоякісного змісту, що охоплюють усі 
галузі медичної науки. 

- Сервіс для оформлення списків літератури Grafiati. Відкрито тестовий доступ до 
сервісу Grafiati, що автоматично допомагає оформлювати бібліографічні списки. 

- Доступ до журналів JSTOR Archive Journals. Міжнародна організація EIFL 
(Electronic Information for Libraries) відновила угоду з JSTOR стосовно безкоштовного 
доступу до журналів JSTOR Archive Journals. EIFL працює з бібліотеками по всьому 
світу, щоб забезпечити доступ до наукової інформації у країнах, що розвиваються та 
країнах з перехідною економікою. Україна входить в число країн-партнерів EIFL. 

- До повних текстів журналів та книг Springer. Міністерство освіти і науки України 
забезпечило передплату за кошти держбюджету до повнотекстових публікацій 
відомого міжнародного видавництва Springer Nature, а саме: журналів Springer 1997-
2020 рр.; електронних книг Springer 2017 р. 
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. 
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Всього в бібліотеці створено 20 електронних адрес з них: 8 у 2020 р.  
Сайт бібліотеки, створення інформаційних ресурсів  
Статистика сайту НБ ЧНУ в 2020 р.: 35 988 відвідування. Всього за звітний рік 

функціонувало 9 тематичних віртуальних виставок. Статистика користування віртуальними 
виставками на порталі CALAMEO за 2013-2020 рр. Представлено документів: 287; Всього 
переглядів: 1678, в т.ч. за 2020 р. – 183. 

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/ 

- Facebook "Абонемент 3 наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича" –
https://bit.ly/3pT92zo 

КОРПОРАТИВНІ ПРОЕКТИ 
Наукова бібліотека є членом корпоративних бібліотечних об’єднань:  

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

бібліотекою імені Михайла Івасюка та Науковою бібліотекою ЧНУ. 
З метою прискорення процесів бібліографічної обробки документів, виключення 

дублювання процесів, та отримання реальних переваг сумісного використання ресурсів з 
2007 р. НБ ЧНУ є учасником ЦУКК. 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", "Образотворче 
мистецтво", "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 2020 р. внесено 959 записів в краєзнавчу картотеку. 

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

За звітний період передано 937 описів журналів в ЦУКК та 705 опис періодичних 
видань, у тому числі, Наукових вісників ЧНУ, в ЧОУНБ згідно спільного проекту 
"Краєзнавча картотека". 

На сьогодні БД налічує 475 167 статей з періодичних видань, що дає можливість 
користувачам бібліотеки учасниці прєкту, відшукати необхідну статтю за останні 14 років. 

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 5 засідань Методичної ради. 
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Виробнича практика та практичні заняття на базі бібліотеки: 
- Організаційно-управлінська практика студента 4-го курсу філософсько-теологічного 

факультету ЧНУ, спеціальність "Культурологія", Рожкова Данила Станіславовича. 
(03-16.02.2020 р., керівник практики: Мурашевич Т.Д.). 

- Організаційно-управлінська практика студентки 4-го курсу філософсько-теологічного 
факультету ЧНУ, спеціальність "Культурологія", Тімофеєнкової Олени Сергіївни (03-
16.02.2020 р., керівник практики: Мурашевич Т.Д.). 

- Проведено практичне заняття для студентів 2 курсу, Гордей Ю. С., Костащук Ю. М., 
Скрипничук А. С., факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ, 
спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Студенти ознайомилися 
з фондами та інформаційними ресурсами бібліотеки (12.11.2020 р., Мурашевич Т.Д.). 
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. 
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. 

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 3). 

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

імені В. Вернадського "Книжкові пам’ятки України" (2016). 
2. Участь у проекті "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України" (2009). 
3. Інформаційний центр Європейського Союзу (2008).  
4. Інформаційний стенд "Україна-НАТО" (2006). 
5. 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 НБ ЧНУ (створення спільного банку даних 
аналітичних описів статей краєзнавчого характеру). 

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

- Костянтин Томащук. 
2. Серія "Буковина": 
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- Діяльність товариства "Іконар"; 
- Наукова бібліотека Чернівецького університету; 
- Іван Труш; 
- Осип Безпалко. 

3. Серія "Скарби університетської книгозбірні" 
- "Ельзевіри" 

4. Василь Сімович. 
Публікації працівників НБ ЧНУ (всього – 30) 

Публікації у Енциклопедії Сучасної України  (всього – 4) 
1. Загородна Н. М. "На зустріч волі" – альманах / Н. М. Загородна // Енциклопедія 

Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – Т. 22.  
2. Загородна Н. М. "Народна біблїотека" – серія популярних книг для трудового населення 

/ Н. М. Загородна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – 
Т. 22.  

3. Загородна Н. М. "Народна біблїотека" – просвітницько-популярний місячник / 
Н. М. Загородна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – 
Т. 22.  

4. Зушман М. Б. Науковий вісник Чернівецького університету / М. Б. Зушман, 
Н. М. Загородна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – 
Т. 22.  

Публікації (всього – 7) 
1. Акатріні В. Розвиток освіти в селі Багринівка (до 135-річчя заснування школи) / 

Акатріні В., Акатріні С. // Буковинський журнал. – 2020. – № 1 (115). – С. 253–260. 
2. Бабюк О. Туристична Буковина – 2019 // Буковинський журнал. – 2020. – № 1 (115). – 

С. 261–284. 
Публікації у закордонних виданнях (всього –  5) 

1. Acatrini V. Grigorie cavaler de Pantazi / Vladimir Acatrini // Ofranda Literară. – 2020. – 
Nr. 1. – P. 120–124. 

2. Acatrini V. Leon Cav. de Goian / Vladimir Acatrini // Scriptum (Suceava). – 2020. – №. 1–2, 
an. 26. – P. 18–19. 

3. Acatrini V. Restaurarea mormintelor familiei Mandicevschi / Vladimir Acatrini // Scriptum 
(Suceava). – 2019. – Nr. 3–4, аn. 25. – P. 17–18. 

4. Sichkar-Tsymbaliuk O. Колекція "Буковинензія" у колекції рідкісних книг та рукописів 
бібліотеки Національного університету "Юрій Федькович" у Чернівцях (Україна) / 
O. Sichkar-Tsymbaliuk   // EISHÉtudes Interdisciplinaires en Sciences humaines. 2020. – 
Nr. 7. – S. 82–93. 

5. Zushman M. Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича – роль і значення / M. Zushman  // 
EISHÉtudes Interdisciplinaires en Sciences humaines. – 2020. – Nr. 7. – S. 107–119. 

Публіцистика   (всього – 19) 
1. Акатріні В. Ераст Мандичевський – забутий представник села Багринівка / 

Володимир Акатріні // Новий День. – 2020. – № 13 (2 квіт.). – С. 2. 
2. Акатріні В. Костянтин Мандичевський – видатний просвітитель Буковини / 

Володимир Акатріні // Новий день. – 2020. – № 49 (17 груд.). – С. 6. 
3. Акатріні В. Повернути втрачені імена: Катерина Мандичевська / Володимир 

Акатріні // Новий День. – 2020. – № 25  (2 лип.). – С. 2. 
4. Акатріні В. Призабуте ім’я Георгія Мандичевського – буковинського композитора 

та музикознавця / Володимир Акатріні // Новий День. – 2020. – № 21 (4 черв.). – 
С. 6. 

5. Акатріні В. Цікаві факти про походження Євсевія Мандичевського / Володимир 
Акатріні // Новий День. – 2020. – № 25 (2 лип.). – С. 2. 
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6. Acatrini V. Criză acută de carte românească în regiunea Cernăuți (Câteva observații privind 
situația cărților românești în bibliotecile publice din regiunea Cernăuți) / Vladimir Acatrini // 
Crai Nou (Suceava). – 2020. – Nr. 8173 (6 ian.). – P. 16. 

7. Acatrini V. Ecaterina Mandicevschi – o activistă a mișcării muzicale din Cernăuți / Vladimir 
Acatrini // Crai Nou (Suceava). – 2020. – Nr. 8202 (17 febr.). – P. 11. 

8. Acatrini V. Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc comemorat la Cernăuți la 85 de ani la 
moarte / Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 26 (9 iul.). – P. 3. 

9. Acatrini V. Comemorare la Cernăuți: 100 de anu de la moartea lui George Tofan / Vladimir 
Acatrini // Crai Nou (Suceava). – 2020. – Nr. 8202 (7 aug.). – P. 11. 

10. Acatrini V. Comemorarea lui George Tofan la Cernăuți / Vladimir Acatrini // Monitorul 
Bucovinean. – 2020. – Nr. 30 (6 aug.). – P. 3. 

11. Acatrini V. Dragoș Olaru, cetățean de onoare al satului Ropcea / Vladimir Acatrini // Crai 
Nou (Suceava). – 2020. – Nr. 8180 (15 ian.). – P. 6. 

12. Acatrini V. Erastr Mandicevschi – fiul al satului Bahrinești / Vladimir Acatrini // 
Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 12. (26 mart.). – P. 3. 

13. Acatrini V. Glasul adevărului: 22 Iunie 1941 – o pată neagră în istoria familie Ionuță și 
Acatrini / Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 25 (2 iul.). – P. 3. 

14. Acatrini V. În satul Bahrinești a fost renovate momâmtul preotului Ioan Mandicevschi / 
Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 17 (7 mai.). – P. 3. 

15. Acatrini V. O Familie de români bucovineni dată uității – familia preotului George 
Mironovici din Bahrinești / Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 25 
(6 febr.). – P. 3. 

16. Acatrini V. Parastas pentru un renumit teolog român di Cernăuți. 80 de anu dela moartea 
lui Valerian Șesan / Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 20 
(28 mai.). – P. 3. 

17. Acatrini V. Preotul Ioan Gramatovici – dat uitării timpului / Vladimir Acatrini // 
Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 28 (23 iul.). – P. 2. 

18. Acatrini V. Un manuscris al lui Aron Pumnul descoperit în biblioteca universității din 
Cernăuți / Vladimir Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 2 (16 iun.). – P. 2. 

19. Acatrini V. Vrednici de Bucovina: Leon cavaler de Goian (1843–1911) / Vladimir 
Acatrini // Monitorul Bucovinean. – 2020. – Nr. 44 (12 noi.). – P. 3. 

Про бібліотеку (всього – 1) 
1. Акатріні Володимир Михайлович // Наукова еліта України / упоряд. Г. І. Захарченко, 

Р. В. Захарченко. – Київ : Галактика, 2020. – С. 36. 
Газетні статті в мережі Інтернет (всього – 16) 

1. До 175-річчя з дня народження Омеляна Калужняцького у бібліотеці ЧНУ відкрили 
виставку [Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 15 лют. – Режим доступу : 
https://bit.ly/38HVEFS 

2. Наукова бібліотека ЧНУ отримала у подарунок унікальні книги [Електронний ресурс] // 
Погляд. – 2020. – 4 груд. – Режим доступу : https://bit.ly/2IOtm4O 

3. Науковій бібліотеці ЧНУ передали повне видання Літопису Самійла Величка 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 30 груд. – Режим доступу : 
https://bit.ly/3hEm1BO 

4. Не стало колишнього директора Наукової бібліотеки ЧНУ [Андрія Яковича Волощука] 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 3 листоп. – Режим доступу : 
https://bit.ly/37h1C2i 

5. Олійник, Галина. Невідома Буковина: 12 фактів про Ґрегора фон Реццорі : [в т.ч. про 
встановлення пам’ятника перед НБ ЧНУ] [Електронний ресурс] / Галина Олійник. – 
Молодий буковинець. –2020. – 28 листоп. – Режим доступу : https://bit.ly/3nmpN52 

6. У науковій бібліотеці ЧНУ експоновано виставку, присвячену пам’яті героїв 
Крут [Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 30 січ. – Режим доступу : 
https://bit.ly/32TX665 
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7. У науковій бібліотеці ЧНУ представили книжкову виставку з нагоди ювілею Ю. Макара 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 5 лют. – Режим доступу : https://bit.ly/2PRo8FS 

8. У Науковій бібліотеці ЧНУ розгорнули книжкову виставку до 175-річчя І. Пулюя 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 7 лют. – Режим доступу : https://bit.ly/2HCX1tt 

9. Професор Ярема Тевтуль подарував у фонди Наукової бібліотеки ЧНУ дві праці 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 6 берез. – Режим доступу : 
https://bit.ly/2PPHE5q 

10. У науковій бібліотеці ЧНУ відбудеться творча зустріч з Віталієм Демченком 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 18 лют. – Режим доступу : 
https://bit.ly/2T0VFOI 

11. У Науковій бібліотеці ЧНУ відкрили книжкову виставку до Дня Героїв Небесної Сотні 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 19 лют. – Режим доступу : 
https://bit.ly/2wprVTR 

12. У науковій бібліотеці ЧНУ презентували видання Віталія Демченка [Електронний 
ресурс] // Погляд. – 2020. – 22 лют. – Режим доступу : https://bit.ly/2VNJ4Bh 

13. У Чернівцях відкрили пам’ятник Грегору фон Реццорі [Електронний ресурс]. – Версії. 
2020. –27 листоп. – Режим доступу : https://bit.ly/3afd1l4 

14. У Чернівцях з’явився пам’ятник письменнику Ґреґору фон Реццорі [Електронний 
ресурс]. Національна спілка письменників України. – Режим доступу : 
https://bit.ly/3npunPO 

15. У Чернівцях раптово померла працівниця Наукової бібліотеки ЧНУ [Алла Аурелівна 
Нагірняк] [Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 24 листоп. – Режим доступу : 
https://bit.ly/3npIm8y 

16. Фонд Наукової бібліотеки ЧНУ поповнився літературою від Володимира Шаповала 
[Електронний ресурс] // Погляд. – 2020. – 7 лют. – Режим доступу : 
https://bit.ly/2PMvCKj 

Подяки 
1. Acatrini V. Ṣkoala din Bahrineṣti = Школа села Багринівка / Vladimir Acatrini. – Drobeta-

Turnu Severin : Dandes Editory, 2020 – 86 c. – рум., укр. [Вдячність за допомогу в 
написанні книги колективу Наукової бібліотеки ЧНУ та її директору М. Зушману. – 
С. 81]. 

Участь в наукових, науково-практичних конференціях,  
симпозіумах, семінарах  (всього – 7) 

1. "Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя" : ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція (м. Київ, 27.11.2020 р., Акатріні В.М.). Доповідь: 
Акатріні В. М. "Постать Митрополита Петра Могили у фондах Наукової бібліотеки 
ЧНУ імені Юрія Федьковича". 

2. "Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції": 
ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання, присвячені пам’яті професора 
О. П. Рудницької, яка відбулася в онлайн-режимі (Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, 01.12.2020 р., 
Акатріні В.М.). Доповідь: Акатріні В. М. "Джерелознавча основа дослідження родини 
Мандичевських". 

Участь у закордонних заходах 
3. "Історія, мистецтво та освіта": міжнародна конференція яка відбулася на базі 

Національного університету мистецтв "Джордж Енеску" (м. Ясси, Румунія, 19-21.11. 
2020 р., Акатріні В.М.). Доповідь: Preservation of the spiritual heritage: Mandicevschi 
family Museum within the school and its functions (School in Bahrinesti, Hliboca district, 
Cernauti region) / Păstrarea patrimoniului spiritual: Muzeul familiei Mandicevschi din 
cadrul școlii și funcțiile lui (Școala din Băhrinești, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți). 
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4. "Буковина – сторінки історії": онлайн-симпозіум який відбувся на базі Сучавського 
університету Штефан чел Маре та Музею історії Буковини (м. Сучава, Румунія, 
27.11.2020 р. Акатріні В.М.). 

Участь у вебінарах та онлайн-семінарах 
5. "Використання GOOGLE DRIVE в освітньо-науковій діяльності: практичний огляд": 

вебінар. (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, м. Київ, 15.04.2020 р.,  Акатріні В.М.). 

6. "Корпоративна культура в закладах освіти": вебінар. (Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, 12.05.2020 р., 
 Акатріні В.М.). 

7. "Буковина – сторінки історії": онлайн-симпозіум який відбувся на базі Сучавського 
університету Штефан чел Маре та Музею історії Буковини (м. Сучава, Румунія, 
27.11.2020 р. Акатріні В.М.). 

ВИДАВНИЧА РОБОТА 

1. Марія Никирса : бібліогр. покажч. / уклад. :  Т. Д. Мурашевич, М. І. Махмутова ; ред. 
О. Добржанський. Чернівці : Чернів. нац. у-т, Наук. б-ка.  – 2020. – 100 с. 

2. Ельзевіри : каталог видань з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. Вип.1 / упор. О. І. Шилюк. – Чернівці : Книги – 
ХХІ, 2020. – 104 с. – (Серія "Скарби університетської книгозбірні"). 

3. Acatrini V. Ṣkoala din Bahrineṣti = Школа села Багринівка / Vladimir Acatrini. – Drobeta-
Turnu Severin : Dandes Editory, 2020. – 86 c. – рум., укр. 

Бібліотека долучилася до підготовки видань: 
1. Серце  Логосу: присвяти Ліні Костенко і пісні на її слова / упоряд. : В. Джуран, 

Н. Джуран-Гладиш : учасники проєкту : Нац. спілка письм. України, Чернів. обл. 
організ. НСПУ, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка Чернів. нац. ун-ту 
ім. Ю. Федьковича та [ін.]. – Чернівці : Букрек, 2020. – 192 с.: іл.  

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / гол. ред. Петришин. – 
Чернівці : ЧНУ, 2020. – 392 с. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. СТАЖУВАННЯ 

З 2008 р. НБ ЧНУ є обласним методичним центром бібліотек закладів вищої освіти 
Чернівецької області. В рамках роботи Чернівецького обласного методичного об’єднання 
проведено науково-практичний семінар "Краєзнавство в умовах інформаційного 
суспільства"– (21.10.2020 р., НБ ЧНУ) (Додаток 4, 4.1). 

Виступи: 
1. "Біобібліографічний покажчик "Життя, присвячене медицині. Пям’ятаймо… – 

краєзнавче дослідження про вчених-медиків" – Хитик  Валентина Іванівна, завідувач 
відділу комплектування та наукової обробки документів  Буковинського державного 
медичного університету.  

2. "Церковно-літературний журнал "Candela" у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича" – Загородна Настасія Миколаївна, 
заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

3. "Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі (на прикладі Наукової бібліотеки ЧНУ)" 
– Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича.  

4. "Краєзнавчі документи у відділі зберігання фондів Наукової бібліотеки ЧНУ" – 
Гоменюк Ніна Миколаївна, завідувач відділу зберігання фондів Наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

5. "Книга книг у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 
(Всесвітній рік Біблії – 2020)" – Мурашевич Тетяна Дем’янівна, завідувач науково-
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методичного відділу Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича.  

6. Скарби краєзнавства у фонді відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки 
ЧНУ" – Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, завідувач відділу рідкісних книг та 
рукописів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. 

Участь у закордонних заходах – (всього 1) 
1. Обмін досвідом. Наукова бібліотека університету "Штефан чел Маре". Укладено угоду 

про співробітництво між бібліотеками. (м. Сучава, Румунія, 24-26.02.2020 р., 
Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б.). 

Участь у вебінарах та онлайн-семінарах (всього – 16) 
1. "Бібліотекарі: хто ми є?" ХІ Львівський міжнародний бібліотечний форум (15-

20.09.2020 р., в онлайн-форматі на платформі Zoom, Шилюк О.І.). 
2. "Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток 

бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації". (Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського. 6–8 жовтня 2020 р., у форматі онлайн, 
Шилюк О.І.). 

3. V Міжнародній конференції "UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL 
COMMUNICATIONS DEVELOPMENT". Тема 2020 р. – "Відкрита наука, відкритий 
доступ і відкриті освітні ресурси: нові можливості для бібліотек". (8–9 жовтня 2020 р., 
Шилюк О.І.). 

4. "Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення". (щорічна конференція 
бібліотечної Асоціації, 19-20 листопада 2020 р. у форматі онлайн, Шилюк О.І.). 

5. "Джерела наукової інформації: що ми знаємо про коронавіруси», де лектор на прикладі 
інфекційного захворювання висвітлила основний принцип роботи із методикою 
глобального та вузького пошуку інформації на ресурсі "Web of Science". (Онлайн 
семінар, 21.04.2020 р., Акімова Н.А., Горюнова М.О.). 

6. Сертифікат за успішне проходження базового курсу із цифрової грамотності 
(початковий рівень) для державних службовців "Цифрова грамотність державних 
службовців 1.0. на базі інструментів Google". (21.04.2020 р., Акімова Н.А., 
Горюнова М.О.). 

7. Можливості ресурсів Web of Science Group Clarivate Analytics для успішної грантової 
заявки, де спікером та слухачами вебінару обговорювалися реалії отримання гранту 
науковцями, поради та рекомендації щодо участі. (Онлайн семінар,  22.04.2020 р. 
Акімова Н.А., Горюнова М.О.).  

8. "Публікації у виданнях, що індексуються у Web of Science: міфи та реальність". 
(Онлайн семінар, 23.04.2020 р. Акімова Н.А., Горюнова М.О.).  

9. "Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и 
Антиплагиат". (Онлайн семінар, 24.04.2020 р. Акімова Н.А., Горюнова М.О.).  

10. Серія семінарів: 1. Джерела наукової інформації: що ми знаємо про корона віруси; 2. 
Можливості ресурсів Web of Science Group Clarivate Analytics для успішної грантової 
заявки; 3. Публікації у виданнях, що індексуються у Web of Science: міфи та реальність, 
отримано сертифікат. (Онлайн семінар, 21–23 04. 2020 р., Акімова Н.А., 
Горюнова М.О.).  

11. Libraries and COVID-19: Town Hall Recap, Evolving Resources, New Research Project. 
(Вебінар 06.05.2020 р., Акімова Н.А., Горюнова М.О.).  

12. "Швидко та просто: як перевіряти роботи на плагіат за допомогою UNICHECK", 
отримала сертифікат за проходження майстер-класу "Основи роботи з системою 
перевірки текстів на плагіат". (Семінар 12.05.2020 р., Акімова Н.А.).  

13. "Нові технології та платформи віддаленого обслуговування читачів на базі АС ГПНТБ 
Росії та САБ ІРБІС". (Семінар, 21.05.2020 р., Акімова Н.А.). 

14. "Як організувати віддалену роботу колективу університетської бібліотеки в умовах 
невизначеності?" (Вебінар. Організатори:  Науково-технічна бібліотека Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 
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спільно з Секцією університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації, 
29.05.2020 р., Акімова Н.А.).  

15. "Академічна доброчесність онлайн. Реальний досвід". (Вебінар. Наукова бібліотека 
ЧНУ імені Петра Могили від наших партнерів – компанії Unicheck, м. Миколаїв, 
04.06.2020 р., Акімова Н.А.). 

16.  Створення універсального сховища наукових даних з автоматичною індексацією 
матеріалів авторів в одній з найбільших світових баз за допомогою "Figshare" 
(англійською мовою). (Онлайн семінар, 23.06.2020 р., Акімова Н.А.). 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ, 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТА ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЄКТИ 

Бібліотека є комунікативним центром, активно включаючись в систему суспільних 
зв'язків університету, культурних і соціальних ініціатив. У бібліотеці проводяться: 

- книжкові виставки; 
- бібліографічні огляди літератури; 
- відкриті перегляди літератури; 
- презентації книг, зустрічі з видатними людьми краю, письменниками. 
Другий рік поспіль в НБ ЧНУ відбулося нагородження переможців конкурсу 

"Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ – 2019 року". Переможцями конкурсу стали: у 
номінації "найкращий викладач" – Безаров О. Т. – доктор історичних наук, доцент кафедри 
історії нового та новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних відносин 
ЧНУ; у номінації "найкращий студент" – Рослякова О. В. – студентка філологічного 
факультету ЧНУ; у номінації "сторонній читач" – Халус І. І. – краєзнавець, приватний 
підприємець м. Чернівці.  

Всього проведено 202 заходи. З них: культурно-просвітницьких заходів – 16, науково-
практичних семінарів – 1, бібліографічних оглядів – 22, Днів інформації – 1, тематичних 
виставок – 108, віртуальних виставок – 9, екскурсій – 33, заходи Інформаційного центру 
Європейського Союзу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – 
9, іших заходів проведених на базі бібліотеки – 3. 

Організовано і представлено 108 тематичних книжкових виставок (3 330 дж.). Всього 
функціонує 9 тематичних віртуальних виставок (287 дж.) (Додаток 5, 5.1). 

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 66 годин занять, що на 86 год. 
менше порівняно з 2019 роком.  

 

№  
з/п Назва заходу Кількість 

1. Загальна к-сть проведених занять (в годинах): 66 
2. у т. ч., для студ. молодших курсів: теорет. 26 
3. у т. ч., для студ. молодших курсів: практ. 6 
4. у т. ч., для студ. старших курсів: теорет. 2 
5. у т. ч., для студ. старших курсів: практ. 2 
6. у т. ч., для наук.-пед. працівників: теорет.  
7. у т. ч., для наук.-пед. працівників: практ. 30 

 

Не зважаючи на карантинні обмеження бібліотека намагалась бути а майданчиком 
для різноманітних мистецьких заходів.  

Заходи, проведені НБ ЧНУ – 11 / 847 присутніх 
1. Презентація вибраних творів в 25-ти томах поета, перекладача, публіциста та 

мандрівника – Віталія Григоровича Демченка. (читальний зал періодичних видань, 
20.02.2020 р.). (Додаток 6). 

2. Всеукраїнська тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні "Ангели пам'яті" 
(19.02.2020 р., НБ ЧНУ). 
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3. Всесвітній день вишиванки. Бібліографічні огляди та книжкові виставки: "Вишиванка – 
оберіг українців" [23 дж.], "Родина Івасюків – життя у цвіті та в тернах" [18 дж.]. – до 
Всесвітнього дня вишиванки (цього року присвячений родоводу та українській родині 
(21.05.2020 р., НБ ЧНУ). 

4. Нагородження переможців конкурсу "Найкращий читач року Наукової бібліотеки ЧНУ 
– 2019". (20.10.2020 р., НБ ЧНУ). 

5. Мистецький захід Бібліо-кафе "Літературно-культурний фреш". В рамках заходу 
відбулася презентація бібліографічного покажчика "Марія Никирса"  (читальний зал 
навчальної літератури, 30.09.2020 р.). (Додаток 7). 

6. Онлайн-міст Хмельницьк – Чернівці. Зустріч з відомими письменниками з 
Хмельниччини – Василем Івановичем Горбатюком та Миколою Антоновичем 
Мачківським, працівниками Старобільської центральної районної бібліотеки, а також з 
письменниками, науковцями Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича: д.ф.н., професором Богданом Івановичем Мельничуком, д.ф.н., 
професором Володимиром Івановичем Антофійчуком, директором НБ ЧНУ, к.ф.н. 
доцентом Михайлом Богдановичем Зушманом, к.ф.н., доцентом  Ларисою Василівною 
Маркуляк, к.ф.н., доцентом Ольгою Василівною Меленчук, яка була модератором 
зустрічі. (22.10.2020 р. 12:00 – 1:00, НБ ЧНУ, Онлайн формат). 

7. "Нас вбивали – бо ми українці…" (29 дж.) – презентація подарованих у фонди 
бібліотеки книжкових екземплярів кращих проектів присвячених Голодомору, за 
сприяння Центру актуальних місцевих ініціатив. В заході взяли участь: Михайло 
Павлюк, голова Центру актуальних місцевих ініціатив; Аанна Скорейко, доцент 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. (27.11.2020 р., 
чит.зал період.видань НБ ЧНУ). 

8. Флешмоб "Ой хустино, хустиночко! Мережана, шита" Т. Шевченко. З нагоди "Дня 
української хустки". (НБ ЧНУ, 07.12.2020 р.). 

9. "Андрій Мельник – голова ОУН (М) і борець за незалежність України". (Захід 
проведено спільно з Чернівецьким фаховим коледжом технологій та дизайну, 
читальний зал періодичних видань.12.12.2020 р.)  

10. Відкриття виставки ретроекспонатів "Історія розвитку обчислювальної техніки: від 
рахівниці до комп’ютера" та "Історія розвитку оптичної техніки"(НБ ЧНУ, жовтень-
листопад 2020 р.).  

11. Відкриття погруддя    перед НБ ЧНУ видатному німецькомовному письменнику, 
сценаристу, журналісту, мемуаристу, арт-критику і актору Ґреґору фон Реццорі, в рамках 
проєкту "Буковинсько-Галицький літературний маршрут", ініціаторами й кураторами 
якого є берлінська художниця Гельґа фон Льовеніх і професор ЧНУ Петро Рихло та за 
фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. 
(22.11.2020 р.) (Додаток 8).  

Діяльність Інформаційного центру Європейського Союзу (Додаток 9). 
Різне – 5: 

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

Взято участь у традиційних акціях: "Запали свічку пам’яті!" – з нагоди "Дня пам'яті 
жертв голодоморів в Україні"; Всеукраїнській тихій акції вшанування Героїв Небесної Сотні 
"Ангели пам'яті" (20.02.2020 р., "День Героїв Небесної Сотні"). 

Взято участь у циклі заходів з нагоди 145-річчя ЧНУ (Додаток 10). 
Заходи, проведені на базі НБ ЧНУ – 3 

1. І круглий стіл "Чи потрібен Чернівцям Інститут міста?". Організатор: Чернівецький 
ІТ Кластер "Cluster dit" (11.12.2020 р., читальний зал періодичних видань). 

2. ІІ круглий стіл "Чернівці 20/21: підсумки та очікування". Організатор: Чернівецький 
ІТ Кластер "Cluster dit" (23.12.2020 р., читальний зал періодичних видань). 
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3. "Всеукраїнський радіо-диктант національної єдності". Цьогоріч обрана тема – "Наші 
пісні"  (НБ ЧНУ). 

Взято участь у заходах, проведених на базі ЧНУ – 1 
1. VII Главківські читання, присвячені 189-ій річниці від дня народження архітектора 

Йозефа Главки, автора перлини Буковини і надбання світової культури зі списку 
ЮНЕСКО – архітектурного комплексу колишньої Резиденції митрополитів Буковини 
та Далмації. "Творець архітектурних шедеврів" [31 дж.] : бібліографічний гляд. 
(20.02.2020 р., Блакитна зала ЧНУ). 

Протягом року  колектив бібліотеки активно долучився до створення музею історії 
Чернівецького університету. Віднайдено та передано більше 200 раритетних експонатів 
(Кожукар Г.В., Бабюк О.І.).  

Конкурси 

1. У лютому 2020 року проведено загальноуніверситетський конкурс "Найкращий читач 
Наукової бібліотеки ЧНУ – 2019 року". Участь у конкурсі взяли студенти, 
професорсько-викладацький склад університету та сторонні читачі. 21 жовтня 
2020 року відбулося офіційне нагородження переможців конкурсу:  
 серед професорсько-викладацького складу ЧНУ: Безарова Олександра  

Трояновича – доктора історичних наук, доцента кафедри історії нового та 
новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних відносин; 

 серед студентів ЧНУ: Рослякову Олександру Віталіївну – студентку 
філологічного факультету; 

 серед сторонніх користувачів: Халуса Івана Ігнатовича – краєзнавця, приватного 
підприємця міста Чернівці. 

2. НБ ЧНУ долучилася до Третього Всеукраїнського фестивалю "Читач року – 2019", який 
проводить Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного 
університету імені Т. Шевченка. Подано кандидатуру Безарова Олександра  
Трояновича – доктора історичних наук, доцента кафедри історії нового та новітнього 
часу факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (05.02.2020 р.). 

Робочі зустрічі 
1. Володимиром Гамалем, відомим українським скульптором, графіком, художником 

монументально-декоративного мистецтва, есеїстом, членом Національної спілки 
художників України (11.01.2020 р.). 

2. Мирославом Лазаруком, письменником, журналістом, критиком, мистецтвознавцем, 
головним редактором "Буковинського журналу" (28.01.2020 р., 03.02.2020 р., 
21.10.2020 р.). 

3. Дмитром Танащиком, завідувачем Музею історії університету, щодо відбору і передачі 
бібліотечних експонатів у музей (протягом року). 

4. Сестрою Петра Затолочного, калінінградського поета, буковинця (04.02.2020 р.). 
5. Василем Кукульняком, буковинцем, членом НСПУ, автором віршів, повістей, 

оповідань, легенд та казок для дітей молодшого та середнього шкільного віку 
(03.03.2020 р.). 

6. Яремою Тевтулем, доктором хімічних наук, професором ЧНУ (04.03.2020 р.). 
7. Валентиною Кривко, співробітницею Чернівецького обласного художнього музею, яка 

передала у фонд бібліотеки книгу мистецтвознавця Тетяни Дугаєвої "Мої митці. 
Художня культура Чернівців" (09.06.2020 р.). 

8. Лесею Горжою, чернівчанкою, яка подарувала у фонд книгозбірні видання з бібліотеки 
родини Клавдії Пігуляк, насліддя від Богатирця Касіяна Димитровича (16.07.2020 р.). 

9. Ярославою Мельничук, доценткою кафедри української літератури філологічного 
факультету ЧНУ, яка подарувала у фонд бібліотеки бібліографічний покажчик 
"Мельничук Богдан Іванович" (15.09.2020 р.). 

10. Миколою Семенюком, викладачем Чернівецького фахового коледжу технологій та 
дизайну, краєзнавцем, випускником Чернівецького національного університету імені 
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Юрія Федьковича, лауреатом Чернівецької відзнаки імені Антона Кохановського 
(13.11.2020 р.; 09.12.2020 р.). 

11. Михайлом Павлюком, головою правління Центру актуальних місцевих ініціатив, на 
передодні Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні передав у 
фонд бібліотеки 48 книг: наукові розвідки, історичні дослідження, художню та 
публіцистичну літературу патріотичного характеру та видання, присвячені Голодомору. 
Акція відбулася в рамках регіональної просвітницької роботи спільно з Національним 
музеєм Голодомору-геноциду, з метою розкриття геноцидної природи Голодомору 
(27.11.2020 р.). 

12. Дмитром Ліщуком, кандидатом історичних наук, щодо спільного видання публікації 
"Степан Дропан: загадкова постать в історії українського книгодрукування" 
(09.12.2020 р.). 

13. Людмилою Ткач, професоркою кафедри сучасної української мови філологічного 
факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  
Подарувала бібліотеці 3 книги та передала від видавництва "Кліо" книгу "Величко С. 
Літопис", видану з нагоди 300-річчя з часу написання основної частини "Літопису", 
пам’ятки козацької історичної думки та барокового письменства першої половини 
XVIII ст. (24.12.2020 р.). 

Відеозйомки 

1. Чернівецька ГО "Пам’ять нації" проводила в бібліотеці відеозйомку студентів, які 
читали вірші Тараса Шевченка, для участі в конкурсі з нагоди "Шевченківських днів" 
(29.02.2020 р.). 

2. Взято участь в програмі Діалог дня: "Як функціонують бібліотеки в період карантину в 
Чернівецькій області?", яка відбулася на радіо "Суспільне: Буковини" (29.05.2020 р., 
Акатріні В. М.). 

3. Взято участь у зйомках мотиваційного відеоролика #ЩастиНаЗНО. Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича долучився до щорічного флешмобу 
#ЩастиНаЗНО. Кожен випускник дуже ретельно готується до цього важливого іспиту. 
Студенти пам’ятають, що ЗНО – це не лише оцінювання рівня знань, але й рівня 
емоційної витривалості. Тому за допомогою мотиваційного відео студенти, викладачі 
та співробітники ЧНУ підтримали всіх, хто складає ЗНО в цей складний період і дали 
декілька корисних порад. Зйомки відбулися і в НБ ЧНУ, головний бібліотекар відділу 
обслуговування Лариса Ворнік, закликала випускників приходити до бібліотеки, адже 
тільки в книгах можна знайти ту інформацію, якої немає в Інтернеті (15.06.2020 р.). 

4. Працівники відділу з питань інформаційної політики та комунікацій ЧНУ знімали 
сюжет для фільму до 145-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (22.09.2020 р.). 

5. У День української писемності та мови в бібліотеці організовано написання ювілейного 
ХХ всеукраїнського радіо-диктанту національної єдності за назвою: "Виклики 
книжкової ери". Трансляція відбулася на ТРК "Буковина" (09.11.2020 р.). 

6. Інформаційне агентство АСС взяло інтерв’ю у Січкар-Цимбалюк О. Б., завідувачки 
відділу рідкісних книг та рукописів, про колекцію Євгена Козака, яка зберігається в 
НБ ЧНУ (25.11.2020 р.). 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
Міжнародні проекти та угоди 

1. Підписано угоду щодо продовження співробітництва між НБ 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 (2020 р.). 

2. В рамках створення Центру порівняльної румунської філології імені Григорія Бостана 
на базі ЧНУ підписано угоду про співпрацю між Чернівецьким національним 
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університетом імені Юрія Федьковича, Центром порівняльної румунської філології 
імені Григорія Бостана, НБ ЧНУ 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.). 

3. 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.). 

4. 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.)  

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

6. 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.). 
Колектив бібліотеки привітав Санду-Марію Арделяну, директора бібліотеки 

Сучавського університету Штефан чел Маре з отриманням найвищої нагороди Франції – 
Орденом Почесного легіону. Це оцінка значного особистого внеску за просування 
французької мови та франкомовних цінностей (18.11.2020 р.). 

Взято участь 
1. Обмін досвідом. Наукова бібліотека університету "Штефан чел Маре". (м. Сучава, 

Румунія, 24-26.02.2020 р., Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б.). 
2. У бібліотеці Сучавського університету "Штефан чел Маре" відбулися зустрічі членів 

Асоціації бібліотекарів Буковини (м. Сучава, Румунія, 20.01.2020 р., 11.02.2020 р., 
Акатріні В.М.). 

3. "Історія, мистецтво та освіта", міжнародна конференція яка відбулася на базі 
Національного університету мистецтв "Джордж Енеску" (м. Ясси, Румунія, 19-21.11. 
2020 р., Акатріні В.М.).  
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4. "Буковина – сторінки історії", онлайн-симпозіум який відбувся на базі Сучавського 
університету Штефан чел Маре та Музею історії Буковини (м. Сучава, Румунія, 
27.11.2020 р. Акатріні В.М.). 

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 
93 комп’ютери, об’єднані в локальну мережу.  
Кількість серверів – 2.  
Копіювально-розмножувальної техніки – 27. З них: сканерів – 2, принтерів – 19, 

копірів – 1, БФП – 3.  
Телефонних номерів – 30, факсів – 1. 
Автоматизованих робочих місць – 49: для співробітників – 36, для користувачів – 13. 
Для створення ЕК використовується програмне забезпечення "ІРБІС-64", версія 12 

(інтегрована бібліотечно-інформаційна система), з робочими місцями "Адміністратор", 
"Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача". 

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 – 
70 000,00 грн. Використано – 70 000,00 грн.   

Придбано: 
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (картон палітурний, матеріал 

палітурний, клей ПВА, послуги з підготовки і друку науково-дослідницького видання 
"Ельзевіри") – 20 000,00 грн; 

- послуги, пов’язані із системами та підтримкою  (модернізація веб-порталу цифрових 
колекцій "Буковинензія" на платформі комп’ютерної програми "Система керування 
електронними колекціями "Digitized Content Visualizator" (DC-Visu) у поточні версії) 
– 30 000 грн; 

- послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (послуги з оновлення 
програмного забезпечення порталу "Буковинензія" на платформі комп’ютерної 
програми "Система керування електронними колекціями "Digitized Content 
Visualizator" (DC-Visu) додатковим функціоналом версії v. 3.1 "Digitized Heritage" – 
20 000 грн. 
Важливою умовою ретельного догляду за книжковим фондом є ремонт і реставрація 

пошкоджених документів. 
За 2019 р. палітурною майстернею виконано палітурних робіт: 

- книг        564 
- брошур          19 
- журналів          22 
- комплектів газет (в оправі)        11 
- папок            7 
- нарізано карток    52 500 
- книжкових формулярів    28 200 
- кишеньок    30 000 
- роздільників      3 000 
- коробок             2 

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

Придбано 
1. Аптечка універсальна АВ-Фарма – 1 шт / 198,85 грн. 
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2. Бензин А-95 (для здійснення покосів) – 40 л / 1 031,60 грн. 
3. Дезінфікуючі засоби – 12 шт / 2 620,00 грн. 
4. Дошка магнітна переносна фліпчарт з штативом-триногою – 1 шт / 1 169,34 грн. 
5. Засоби особистої гігієни (мило господарське, мило рідке, пакети для сміття, папір 

туалетний, рушники паперові) – 2 377,65 грн. 
6. Захисні маски – 200 шт / 1 000,00 грн. 
7. Канцелярські товари – 4 373,97 грн. 
8. Картки каталожні неліновані без отворів – 28 уп / 2 968,00 грн. 
9. Крісло офісне – 3 шт / 3 304,44 грн. 
10. Лопата снігова – 2 шт / 174,80 шт. 
11. Миючі засоби, технічний інвентар, технічна сіль для зимового періоду – 5 949,54 грн. 
12. Олива напівсинтетична (для бензокосарки) – 2,5 л / 440,00 грн. 
13. Папір з клейким шаром – 13 шт / 1 345,00 грн. 
14. Папір офісний формату А-3 – 10 пач / 1 479,60 грн. 
15. Папір офісний формату А-4 – 25 пач / 1 849,50 грн. 
16. Стелаж 9 полиць (1000х500х2800h) з боковими обмежувачами – 7 шт / 26 950,00 грн. 
17. Стрічка клейка – 10 шт / 380,00 грн. 
18. Термометр інфрачервоний безконтактний – 1 шт / 1 012,00 грн. 
19. Фотопапір глянцевий А-4 (502 л) – 2 шт / 620,00 грн. 

Виготовлено бланки у видавництві ЧНУ 
1. Замовлення читача – 2 000 шт / 122,16 грн. 
2. Картка реєстрації користувача – 2 000 шт / 276,36 грн. 
3. Картка реєстрації читача – 2 000 шт / 157,26 грн. 
4. Обхідний лист – 2 000 шт / 96,90 грн. 
5. Формуляр читача – 2 000 шт / 411,93 грн. 
6. Читацький квиток – 2 000 шт / 230,20 грн. 

Дари 
1. Штампи на автоматах для потреб бібліотеки – 16 шт / 2 400,00 грн. 

Кошти 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" 
виділено кошти урозмірі  70 000,00 грн : 
1. Палітурні матеріали (картон палітурний, матеріал палітурний на тканині, матеріал 

палітурний на паперовій основі, клей ПВА) – 10 000,00 грн. 
2. Послуги з підготовки і друку науково-дослідницького видання "Ельзевіри" – 50 прим / 

10 000,00 грн. 
3. Послуги, пов’язані із підтримкою веб-порталу цифрових колекцій "Буковинензія" на 

платформі комп’ютерної програми "Система керування електронними колекціями 
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu) у поточні версії – 30 000,00 грн. 

4. Послуги з оновлення програмного забезпечення порталу "Буковинензія" на платформі 
комп’ютерної програми "Система керування електронними колекціями "Digitized 
Content Visualizator" (DC-Visu) додатковим функціоналом версії v. 3.1 "Digitized 
Heritage" – 20 000,00 грн. 

Списано 
1. Аптечка універсальна АВ-Фарма – 1 шт / 198,85 грн. 
2. Бензин А-95 (для здійснення покосів) – 50 л / 1 323,00 грн. 
3. Корд тримерний 3,0/240м Penta Spool Red п'ятикутний червоний (для бензокосарки) – 

0,200 шт / 139,27 грн. 
4. Малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок № 1812) – 55 найменувань / 

635 одиниць / 9 036,04 грн. 
5. Миючі засоби, засоби особистої гігієни, дезінфікуючі засоби – 9 435,19 грн. 
6. Олива напівсинтетична (для бензокосарки) – 2,5 л / 447,50 грн. 
7. Основні засоби (рахунок № 1113) – 20 найменувань / 37 предметів / 11 442,00 грн. 
8. Основні засоби (рахунок № 1113) – 95 найменування / 710 одиниць / 16 581,00 грн. 
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9. Палітурні матеріали – 10 000,00 грн. 
10. Папір офісний формату А-3 – 5 пач. / 739,80 грн. 
11. Папір офісний формату А-4 – 22 пач. / 1 627,23 грн. 
12. Печатки металеві для опломбування приміщень – 6 шт / 240,00 грн. 
13. Предмети довготривалого використання (рахунок № 1014) – 8 найменувань / 8 одиниць 

/ 7 664,00 грн. 
14. Предмети довготривалого використання (рахунок № 1016) – 5 найменувань / 5 одиниць 

/ 2 014,00 грн. 
15. Штампи на автоматах – 12 шт / 850,00 грн.  

Проведено передачу матеріальних цінностей 
1. Від Кожукаря Г. В. до Сухар М. І., в Музей історії університету: столи – 6 шт, крісло 

м’яке – 1 шт, книжкова вітрина – 1 шт, книжкова етажерка – 1 шт, нумератор  – 1 шт, 
картина – 1 шт, прилад з золотим пером – 1 шт. Всього: 12 одиниць на суму 368,00 грн. 

2. Від Кожукаря Г. В. до Сухар М. І., в Музей історії університету: читальні апарати – 
3 шт; кабінетні таблички – 7 шт; прапор УРСР – 1 шт; трибуна для виступів – 1 шт; 
плита для преса – 1 шт. Всього: 13 одиниць на суму 2 336,00 грн. 

3. Від Кожукаря Г. В. до Сухар М. І., в Музей історії університету: гучномовець – 1 шт; 
мікрокалькулятор – 1 шт; кабінетна табличка – 1 шт; лічильник лабораторний – 1 шт; 
апарат телефонний – 1 шт. Всього: 5 одиниць на суму 189,00 грн. 

4. Від Кожукаря Г. В. до Танащика Д. Д., в Музей історії університету: читальні апарати – 
5 шт; годинник настінний з маятником – 1 шт; діапроєктори – 4 шт; гучномовець – 
1 шт; калькулятор – 1 шт; колонки – 1 шт; крісло м’яке – 1 шт; лавка – 1 шт; 
обчислювальні машини – 5 шт; магнітофон – 1 шт; електрофон – 1 шт; прилад МУС-10 
– 1 шт; регулятор напруги – 1 шт; підсилювач Тембр – 1 шт; екслібрис Крачило М. П. – 
1 шт; кабінетні таблички – 2 шт; фасадна вивіска НБ ЧНУ – 1 шт. Всього: 29 одиниць 
на суму 5 258,00 грн. 

5. Від Кожукаря Г. В. до Танащика Д. Д., в Музей історії університету: халат спец. – 1 шт; 
емблема для халата спец. – 1 шт; печатки для опломбування приміщень – 3 шт. Всього: 
5 одиниць на суму 168,00 грн. 

6. Від Кожукаря Г. В. до Танащика Д. Д., в Музей історії університету: штамп набірний – 
1 шт на суму 78,00 грн. 

7. Від Кожукаря Г. В. до Танащика Д. Д., в Музей історії університету: драбина (сходи 
дерев’яні) – 1 шт; кабінетна табличка – 1 шт; пилосос "Артем" (ручний, для 
обезпилювання експонатів) – 1 шт; портрет в богат. рамі – 1 шт; шафа – 1 шт; ящик 
каталожний з 9 комірками – 1 шт. Всього: 6 одиниць на суму 353,00 грн. 

8. Від Кожукаря Г. В. до Бороноса Д. В., на кафедру професійної та технологічної освіти і 
загальної фізики: печатка для опломбування приміщень – 1 шт / 40,00 грн. 

9. Від Кожукаря Г. В. до Галенкової С. В. (навчальний корпус № 20, Фаховий коледж 
ЧНУ, для потреб абонементу № 3): ящики каталожні з 9 комірками – 3 шт / 81,00 грн; 
ящики для збереження формулярів – 13 шт / 26,00 грн; ящики для карток – 3 шт / 
9,00 грн. Всього: 19 шт / 116,00 грн. 

10. Від Дрогомирецького І. А. до Кожукаря Г. В., для Науково-дослідного центру 
буковинознавства в ЧНУ, який розміщено в кімнаті № 7 корпусу бібліотеки: столи 
письмові – 7 шт; стільці офісні – 16 шт; шафи для документів – 3 шт. Всього: 26 
предметів на суму 14 919,11 грн. 

11. Від Дрогомирецького І. А. до Кожукаря Г. В., оливу напівсинтетичну для здійснення 
покосів газонів на прибудинковій території бібліотеки – 1 л / 179,00 грн. 

12. Від Журата В. М. до Кожукаря Г. В., оливу напівсинтетичну для здійснення покосів 
газонів на прибудинковій території бібліотеки – 1,5 л / 268,50 грн. 

13. Подаровано в Музей історії університету: настільну лампу – 1 шт (Гоменюк Н. М.); 
гіпсовий бюст В. Леніна – 1 шт (Кожукар Г. В.); гіпсовий бюст Аполлона – 1 шт 
(Зюлковська В. В.); друкарську машинку – 1 шт (Дячук М. П.); друкарські машинки – 
2 шт, фотоапарат – 1 шт (Нестерова М. М.); ручку дерев’яну з пером – 1 шт (Загородна 
Н. М.); теслярський інструмент і засув – 2 шт (Бабюк О. І.). Всього: 10 предметів. 
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Комплексні  заходи 
1. Відремонтовано металеві ворота у дворі бібліотеки. 
2. Забезпечено членів комісії з перевірок підсобних фондів бібліотеки: картками, 

штампами, канцтоварами, оргтехнікою тощо (3 перевірки). 
3. Замінено унітаз, зливний бачок, змішувач у вбиральнях бібліотеки. 
4. Замінено частково труби центрального опалення (відділ комплектування документів, 

відділ рідкісних книг та рукописів). 
5. Здійснено благоустрій території бібліотеки (посаджено квіти в 7-ми бетонних вазах 

перед входом у бібліотеку та в 7-ми підставках під вазони на балконі). 
6. Здійснено генеральне прибирання всіх приміщень та двору корпусу бібліотеки 

(підготовка до навчального року). 
7. Здійснено генеральне прибирання підвальних підсобних приміщень бібліотеки. 
8. Здійснено генеральне прибирання підсобки читального залу періодичних видань. 
9. Здійснено демонтаж двох кондиціонерів на 4 поверсі у відділі зберігання фондів (для 

списання). 
10. Здійснено заміну дверних замків у приміщеннях бібліотеки (5 шт). 
11. Здійснено заміну та ремонт санвузла в протирадіаційному укритті бібліотеки 

(5 520,00 грн). 
12. Здійснено частково капітальний ремонт паркана бібліотеки (64 508,00 грн). 
13. Здійснено ремонт умивальника в палітурній кімнаті. 
14. Здійснено перестановку книжкових стелажів і шаф. 
15. Здійснено підготовчу роботу для проведення інвентаризації матеріальних цінностей 

бібліотеки. 
16. Здійснено покоси газонів на території корпусу бібліотеки. 
17. Здійснено санітарну обрізку дерев на прибудинковій території бібліотеки та знесено 

дерева, які перебували в аварійному стані. 
18. Здійснено санітарну побілку стін: у відділі комплектування документів та в кімнаті № 7 

для розміщення Науково-дослідного центру буковинознавства в ЧНУ. 
19. Здійснено частковий ремонт водозливної труби. 
20. Здійснювалася дезінфекція приміщень бібліотеки (у зв’язку з карантином). 
21. Ліквідовано фотолабораторію, звільнено приміщення для зберігання фонду (2 кімнати). 
22. На даху бібліотеки частково оновлено антени мобільного зв’язку ТОВ "Лайфселл". 
23. Перевезено з гаража університету в двір бібліотеки автотехніку для тимчасового 

зберігання (оформляються документи на списання). 
24. Перестелено та полаковано паркетну підлогу у відділі комплектування документів. 
25. Підготовлено кімнату № 7 для розміщення Науково-дослідного центру 

буковинознавства в ЧНУ, який перевезено 1 квітня 2020 року з корпусу № 5. 
26. Підготовлено споруду бібліотеки до осінньо-зимового періоду. 
27. Проведено комплексні заходи щодо благоустрою прибудинкової території корпусу 

бібліотеки (вивезено дрова, ріщщя після обрізки дерев, будівельне каміння тощо). 
28. Проведено масштабне списання матеріальних цінностей бібліотеки. 
29. Проведено паралельний телефон у відділі інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення. 
30. Проведено перевірку наявності та зберігання всіх печаток і штампів бібліотеки 

(підготовлено відповідні документи для загального відділу та бухгалтерії університету 
– всього печаток і штампів 113 шт на суму 15 324,00 грн). 

31. Проведено пошукову роботу і передачу раритетних експонатів в музей історії 
університету. 

32. Проведено профілактичні роботи пожежної та охоронної сигналізації. 
33. Проведено реставраційні та палітурні роботи книжкового фонду бібліотеки. 
34. Проведено санітарні дні. 
35. Проведено чергову технічну перевірку ліфта та підйомників корпусу бібліотеки. 
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36. Протягом року здійснювалося обслуговування, частковий ремонт пасажирського ліфта 
та вантажних підйомників бібліотеки підрядною організацією 
МКП "Чернівціміськліфт". 

37. Розпочато роботу щодо виконання вимог пожежної безпеки в бібліотеці (вивільнено 
сходові клітини в книгосховищі). 

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 бібліотеки. 
40. Укріплено заземлення на прибудинковій території бібліотеки. 
41. Упорядковано бібліотечний фонд. 
42. Частково замінено каналізаційні труби в приміщенні бібліотеки (загальний туалет). 
43. Щомісяця оформлялися документи на оплату технічного обслуговування 

пасажирського ліфта та вантажних підйомників будинку бібліотеки та корпусу № 8, 
здійснюваного підрядною організацією МКП "Чернівціміськліфт" 
(вартість обслуговування за рік – 85 545,84 грн). 

Різне 
- Оновлено інформацію на стенді цивільного захисту бібліотеки. 
- призначено керівниками груп з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях – 

Кожукаря Г.В., Бойко І.С. 
- проведено чергову перевірку пасажирського ліфта та вантажних підйомників у корпусі 

бібліотеки та надано дозвіл на подальшу експлуатацію об’єктів. 
- призначено відповідальну особу за отримання, збереження і використання печаток і 

штампів у бібліотеці – Кожукаря Г.В. 
- призначено відповідальну особу за усунення недоліків, виявлених в результаті 

перевірки бібліотеки, з пожежної безпеки – Зушмана М. Б. 
- здійснено комплексні заходи щодо благоустрою прибудинкової території корпусу 

бібліотеки (санітарна обрізка дерев, кущів, прибирання території тощо). 
- на період карантину здійснювалася дезінфекція приміщень бібліотеки. 
- у бібліотеці розміщено "Науково-дослідний центр буковинознавства" – кімната № 7, 

1 квітня. 
- бухгалтерією та загальним відділом ЧНУ проведено перевірку наявності та зберігання 

печаток і штампів у бібліотеці – 1-30 квітня. 
- комісія з університету та держспоживслужби здійснила перевірку виконання 

розпорядження кабміну щодо припинення роботи всіх закладів харчування під час 
карантину, перевірили їдальню в бібліотеці – Григоришин Д.А., Качур В.В.,  14 травня. 

- прийнято комісію з міської ради щодо перевірки благоустрою території корпусу 
бібліотеки після обрізки дерев, 25 червня. 

- для працівників бібліотеки проведено позапланові інструктажі з питань охорони праці, 
техногенної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, пожежної 
безпеки. Внесено зміни до Інструкції вступного інструктажу для працівників 
університету – "Тимчасові рекомендації в період карантину у зв’язку з поширенням 
короновірусної хвороби". Заведено новий журнал з пожежної безпеки в бібліотеці, 
1 вересня. 

- прийнято комісію зі списання матеріальних цінностей в бібліотеці, 16 вересня. 
- виконано вимоги Наказу ректора № 217-А від 01.09.2020 р. "Про організацію 

протиепідемічних заходів під час освітнього процесу в 2020-2021 н. р.":  
 встановлено урну для використаних масок; 
 заведено журнал реєстрації утилізації використаних масок; 
 отримано: захисні маски для всіх працівників бібліотеки; безконтактний 

термометр; дезінфектор; засоби гігієни для вбиралень; засоби для проведення 
дезінфекції приміщень бібліотеки тощо; 

 розміщено маршрут руху по бібліотеці (для читачів). 
- в протирадіаційному укритті проведено заняття з цивільного захисту для працівників 

бібліотеки – 19 листопада. 
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- призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку в бібліотеці на 2020-2021 
навчальний рік: Зюлковську В. В., Пелепко Н. В. 

- надано в планово-фінансовий відділ пропозиції до кошторисно-фінансового плану ЧНУ 
щодо закупівель для потреб бібліотеки на 2021 рік. 

- надано документи для оприбуткування встановленого перед бібліотекою погруддя 
Ґреґора фон Реццорі. 

- Попель Тетяна Тимофіївна, бібліотекар відділу зберігання фондів, проходила онлайн-
навчання в КЗ "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-
комунального господарства" у сфері професійної підготовки (за програмою для 
посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці та правил безпеки)  – 1-5 грудня. 

- проведено суцільну інвентаризацію матеріальних цінностей бібліотеки – 3 грудня. 
- здійснено внутрішню перевірку стану пожежної безпеки в бібліотеці  – 21 грудня. 
- ознайомлено всіх працівників бібліотеки з "Інструкцією з пожежної безпеки в 

адміністративних приміщеннях ЧНУ" та "Планом евакуації людей з корпусу бібліотеки, у 
разі пожежі". 

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

Проводились роботи з метою реалізації протиепідемічних заходів у зв'язку з 
поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19). Особи без засобів індивідуального 
захисту (респіратора або захисної маски) в приміщення бібліотек не допускалися. 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Протягом звітного року проведено 5 засідань Ради при директорі. На них розглянуто 

питання про: аналіз звіту про роботу НБ ЧНУ за 2019 рік; виконання вимог Наказу ректора 
№ 217-а від 01.09.2020 р. "Про організацію протиепідемічних заходів під час освітнього 
процесу в 2020-2021 н. р."; заходи щодо захисту від інфікування та запобігання поширенню 
короновірусної інфекції (COVID-2019); впровадження та дотримання карантинних заходів у 
бібліотеці; зміни в графіку роботи бібліотеки під час карантину; новий механізм підписання 
обхідних листів у зв’язку з карантином; доступ до Wi-Fi у зв’язку з оновленням системи; 
електронні ресурси та доступ до баз даних; міжнародну та корпоративну діяльність 
бібліотеки; накази та розпорядження ректора з основної діяльності університету; наповнення 
сайту бібліотеки; науково-дослідну роботу бібліотеки; обслуговування студентів ЧНУ 
першого курсу; організацію та участь в бібліотечних, загальноуніверситетських заходах та 
заходах міста; організацію та участь у конференціях та семінарах; оформлення та виплату 
матеріальних допомог працівникам бібліотеки; перевірку документів з грифом "Для 
службового користування"; відзначення колективом бібліотеки: 168-ї річниці з часу 
заснування бібліотеки, професійного свята "Всеукраїнського дня бібліотек", Нового 2021 
року; впровадження платних послуг в бібліотеці; проведення атестації працівників 
бібліотеки в 2020 році; роботу Інформаційного центру Європейського Союзу в ЧНУ; роботу 
обласного методичного обʼєднання бібліотек закладів вищої освіти Чернівецької області; 
розширення дистанційних послуг для читачів бібліотеки; господарську діяльність; графік 
щорічних відпусток працівників бібліотеки на 2021 рік; заохочення працівників бібліотеки; 
заявку до тематичного плану видавництва "Рута" на 2021 рік; звіт директора про результати 
роботи бібліотеки в 2020 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" Наукової бібліотеки ЧНУ"; комплексні заходи, 
проведені в бібліотеці за 2020 рік; перевірку наявності та зберігання штампів у підрозділах 
бібліотеки; підготовку до інвентаризації книжкових пам’яток та матеріальних цінностей 
бібліотеки; підготовку проєкту "Положення про загальноуніверситетський конкурс 
"Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ"; план виставок на 2021 рік; план заходів, 
проведених бібліотекою, з нагоди 145-річчя з часу заснування Чернівецького університету; 
обрання делегатів на конференцію трудового колективу ЧНУ; привітання ювілярів та 
ветеранів праці бібліотеки; призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в бібліотеці 
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на 2020/2021 н. р.; проведення інструктажів з охорони праці, виробничої і трудової 
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, цивільного та протипожежного 
захисту; проведення конкурсу "Найкращий читач НБ ЧНУ – 2019"; пропозиції до 
кошторисно-фінансового плану ЧНУ щодо закупівель для потреб бібліотеки на 2021 рік; 
пропозиції до плану проведення комплексних заходів ЧНУ в 2021 році; проходження 
виробничої практики в бібліотеці студентами ЧНУ; результати проведення перевірок 
бібліотечного фонду; рекомендації до оформлення звітно-планової документації бібліотеки; 
скорочення штатного розпису бібліотеки; списання матеріальних цінностей в бібліотеці; 
співпрацю з Музеєм історії університету; створення архіву ретрофотографій бібліотеки; 
створення робочих комісій в бібліотеці та університеті. 

Протягом звітного року проведено: колективні збори НБ ЧНУ – 2; виробничі збори 
НБ ЧНУ– 1; збори трудового колективу НБ ЧНУ – 1; засідання профбюро НБ ЧНУ – 15, 
засідання ради директорів бібліотек ВНЗ – 2. Прийнято участь у: Конференції трудового 
колективу ЧНУ – 2; засіданні комісії з атестації працівників НБ ЧНУ – 3; засіданні робочої 
групи зі створення музею ЧНУ – 3.  

Директор бібліотеки М. Зушман включений до складу ректорату ЧНУ, Вченої ради 
ЧНУ та до складу Науково-технічної ради ЧНУ.  

Проведено атестацію працівників НБЧНУ 
 на відповідність займаним посадам (18.12.2020 р.). 

1. Затвердили план проведення атестації працівників наукової бібліотеки на 2020 рік. 
2. Затвердити форму атестації – "на робочому місці". 
3. Провели чергову атестацію працівників наукової бібліотеки на відповідність займаним 

посадам, а саме:  
– Загородної Настасії Миколаївни, заступника директора бібліотеки з наукової 

роботи; 
– Шилюка Олега Івановича, заступника директора бібліотеки з питань 

інформаційних технологій; 
– Бабюк Оксани Іллівни, ученого секретаря; 
– Мурашевич Тетяни Демʼянівни, завідувача науково-методичного відділу; 
– Борисяк Лариси Петрівни, завідувача сектору відділу комплектування документів; 
– Косован Світлани Петрівни, завідувача сектору відділу наукової обробки 

документів і організації каталогів; 
– Гаврилюк Людмили Геннадіївни, провідного бібліотекаря відділу обслуговування; 
– Мельничука Валерія Івановича, бібліотекаря 1 категорії відділу інформаційних 

технологій та компʼютерного забезпечення. 
4. Провели позачергову атестацію Продан Ірини Михайлівни, бібліотекаря науково-

методичного відділу, для переведення її на вищу посаду методиста 2 категорії науково-
методичного відділу наукової бібліотеки. 

Відзнаки 
1. Почесна грамота від Чернівецької ОДА за вагомі здобутки у галузі науки і техніки, 

особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 145-річчя від дня заснування Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича і Дня працівників освіти 
(04.10.2020 р. Гоменюк Н. М.). 

2. Присвоєно звання "Почесного Краєзнавця України" – отримав грамоту та нагрудний 
знак за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження національної 
історико-культурної спадщини та природних скарбів України (06.08.2020 р., 
Акатріні В.М.). 

3. Грамота та нагрудний знак від Глибоцької районної ради Глибоцької районної 
державної адміністрації Чернівецької області за вагомий особистий внесок у справу 
розвитку краєзнавства, збереження національної історичної літературної спадщини 
(04.09.2020 р., Акатріні В.М.). 

4. Орден "Науковець року 2020" і Почесну грамоту за вагомі здобутки та особистий 
внесок у розвиток науки України (20.11.2020 р., Акатріні В.М.). 
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5. Виробнича премія за високі показники в роботі:  Бабюк О.І., Ворнік Л.Д.,  
Загородна Н.М., Зушман М.Б., Мурашевич Т.Д., Сарафінчан Л.І, Січкар-Цимбалюк О.Б. 

6. Премія за достроковий захист кандидатської дисертації Бабюк Н.С. 
7. З нагоди ювілейних дат оголошено подяку та відзначено преміями: Акімову Ж.П., 

Веннечук О.В., Вірстюк К.Ю., Загородну Н.М., Зушмана М.Б., Кожукаря Г.В., 
Пелепко Н.В., Югансон Н.Е. 

Структура та штат 

У 2020 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. 
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Кадрове забезпечення 
 2018 % 2019 % 2020 % 

Усього штатних одиниць 58,5  58,5  56,5  
Фактично працюючих 59  53  56  
За освітою:       
з повною вищою 50 85,4 46 78,6 50 89,3 
у т. ч. бібліотечною   6 10,2 6 10,2 6 10,7 
з базовою вищою 2 3,4 2 3,4 1 1,8 
у т. ч. бібліотечною    - - - -   
з початковою вищою 7 11,9 5 11,9 5 8,9 
у т. ч. бібліотечною    4 6,8 2 3,4 2 3,5 
з повною заг. середньою - - - -   
За стажем бібліотечної роботи:       
до 3 років 1 1,7 1 1,7 3 5,3 
з 3-9 років 15 25,6 6 10,2 7 12,5 
з 10-20 років 16 27,3 18 18,8 27 48,2 
понад 20 років 27 46,1 28 47,9 27 48,2 
За віком:       
до 20-ти років - - - - - - 
від 20-ти до 30-ти 3 5,1 2 3,4 1 1,8 
від 30-ти до 40-ка 12 20,5 11 18,8 15 26,8 
від 40-ка до 55-ти 34 58,1 28 47,9 26 46,4 
понад 55 10 17,1 12 20,5 7 12,5 
понад 60 3 5,1 3 5,1 7 12,5 

 
Аналізуючи таблицю кадрового забезпечення, спостерігаємо, що 89,3 % працівників 

бібліотеки з повною вищою освітою, однак тільки 10,7 % з повною бібліотечною освітою. 
Надто мало працюючої молоді.  від 20-ти до 30-ти – 1 особа (1,8 %). Основу складає 46,4 % вік 
від 40-ка до 55-ти. Пенсійного віку 7 осіб (12,5 %). 3 співробітники є кандидатами наук. 

Штатний розпис 

Протягом року відбулися зміни: 
01.01.2020 р. відбулося внутрішнє переміщення посад (у зв’язку з проведенням 

атестації та присвоєння працівникам вищої категорії): 
1. Відділ комплектування документів: 
- виведена посада бібліотекаря 2 категорії (по бюджету); 

№  
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. 5,0 3,0 2,0 
13.  Бібліотекар 1,5 1,5 0,0 
14.  Палітурник 1,0 1,0 - 
 Всього: 56,5 35,5 21,0 
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- введена посада бібліотекаря 1 категорії (по спецфонду). 
2. Відділ зберігання фондів: 
- виведена посада бібліотекаря 2 категорії (по бюджету); 
- введена посада бібліотекаря (по спецфонду). 
3. Відділ обслуговування: 
- виведена посада бібліотекаря 1 категорії (по спецфонду); 
- введена посада провідного бібліотекаря (по бюджету). 
4. Науково-методичний відділ: 
- виведена посада провідного бібліотекаря (по бюджету); 
- введена посада бібліотекаря 2 категорії (по бюджету). 
5. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення: 
- виведена посада бібліотекаря (по спецфонду); 
- введена посада бібліотекаря 2 категорії (по бюджету). 

31.08.2020 р. у зв’язку з ліквідацією філософсько-теологічного факультету переведено 
в бібліотеку: 

- Попель Тетяну Тимофіївну – на посаду бібліотекаря відділу зберігання фондів 
(по спецфонду). 

01.09.2020 р. відбулося скорочення 2 ставок: 
- в науково-методичному відділі – бібліотекаря, бібліотекаря 2 кат. (по 

спецфонду). 
01.09.2020 р. відбулося скорочення 1 ставки: 

- в будинку бібліотеки – прибиральниці службових приміщень. 
23.11.2020 р.: 

- виключено зі списків співробітників університету 2 працівників у зв’язку зі 
смертю (в наслідок перенесення короновірусної інфекції): Нагірняк А. А., 
провідного бібліотекаря відділу обслуговування; Негрич М. І., прибиральницю 
службових приміщень. 

Протягом року 10 працівників перенесли короновірусну інфекцію, з них 2 померли. 

НОВЕ У РОБОТІ НБ ЧНУ 
- В рамках виконання угоди про співробітництво між університетами підписано Угоду 

№ 3272 від 20.02.2020 р. щодо продовження співробітництва з бібліотекою Сучавського 
університету "Штефан чел Маре" з метою просування наукової інформації національного 
і міжнародного рівнів, організації заходів, подій, конференцій та виставок, які 
представляють взаємний інтерес (2020 р.). 

- На сайті бібліотеки створено нову платформу "Дистанційні послуги", для надання 
віртуальних послуг користувачам бібліотеки під час карантину (2020 р.).  

- Для відділів бібліотеки додатково створено 12 адрес електронної пошти в домені ЧНУ. 
всього в НБ ЧНУ – 20 (2020 р.). 

- Впроваджено поверннення книг "Новою поштою", оплативши всі послуги, включаючи 
кур’єрську доставку в бібліотеку (2020 р.). 

- Створено архів ретрофотографій бібліотеки (2020 р.). 
- Оновлено систему доступу до Wi-Fi в бібліотеці (2020 р.). 

ВИСНОВОК 
НБ ЧНУ, володіючи майже 2,7 мільйонним фондом, входить в число найбільших 

бібліотек вищих навчальних закладів Укрїни. Інформація про всі видання відображена в 
традиційних каталогах, більше 813 тис. записів містить електронний каталог. Через сайт 
бібліотеки можна також скористатися послугами віртуальної довідкової служби, подивитися 
віртуальні виставки. На сайті бібліотеки регулярно надається тестовий доступ до 
електронних ресурсів провідних зарубіжних і вітчизняних видавництв і агрегаторів 
(електронні колекції Elsevier, реферативна база даних Scopus та ін.). Бібліотека формує 
власні електронні колекції:  "Наукові вісники ЧНУ" та газета "Буковина".  
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Співробітники наукової бібліотеки, незважаючи на карантинні обмеження, надавали 
доступ до інформаційних ресурсів, працювали над удосконаленням бібліотечно-
бібліографічного обслуговування користувачів, проводили планові перевірки бібліотечного 
фонду, впорядковували бібліотечні фонди, брали участь у наукових конференціях, 
семінарах, вебінарах, культурно-просвітницьких заходах.  

Порівняно з минулим роком, кількість зареєстрованих користувачів за єдиним 
читацьким квитком зменшилась на 1 805 осіб. Така ситуація зумовлена зменшенням 
кількості студентів в університеті та карантином. Кількість обслужених всіма структурними 
підрозділами зменшилась на 1 019, книговидача на 15 459. Відвідувань  на 26 887 більше. 
Збільшення відвідувань спостерігається за рахунок збільшення звернень до веб-ресурсів. 

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. На жаль, за кошти університету по закупівлі придбано 91 пр. видань та 
709 видань з видавництва університету. Всього витрачено більше 12 тис. грн., що вкрай 
недостатньо для забезпечення навчального процесу новою літературою. 

У звітному році залишились не вирішені проблеми: 
- недостатність фінансування на придбання літератури, підписку, обладнання; 
- необхідність модернізації компʼютерів. 

Значно активізувалась науково-дослідна робота бібліотеки. Видано бібліографічний 
покажчик – 2; монографію – 1, наукових публікацій – 11, з них у міжнародних виданнях – 5; 
публіцістичних публікацій – 19, з них у міжнародних виданнях – 4. Виступів на 
конференціях, науково-практичних семінарах – 9, з них за межами України – 1; участь у 
вебінарах та онлайн-семінарах – 19, з них за межами України – 2. 

Бібліотека брала участь в зарубіжних бібліотечних заходах з підвищення фахового 
рівня. 

Продовжується рекаталогізація бібліотечного фонду, ведеться робота з 
упорядкування бібліографічних покажчиків, проводяться культурно-просвітницькі заходи та 
ін. 

У подальшому робота бібліотеки буде направлена на сприяння розвитку та 
вдосконалення основних методів і форм бібліотечної та бібліографічно-інформаційної 
діяльності бібліотекb, формування фондів бібліотеки, вдосконалення бібліотечних сервісів 
на допомогу науковій діяльності, організацію підвищення бібліотечної кваліфікації. 
 
 
 
Директор НБ ЧНУ       доц. Михайло ЗУШМАН 
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Додаток 1 
ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ БІБЛІОТЕКА РОЗШИРЮЄ СВОЇ ПОСЛУГИ, ЯКИМИ ВИ МОЖЕТЕ 

СКОРИСТАТИСЯ ДИСТАНЦІЙНО 
Доступ до інформаційних ресурсів 
 
Інформаційні ресурси для всіх! 
Ми вже неодноразово повідомляли, що в нинішніх складних умовах окремі компанії 
відкривали вільний доступ до своїх інформаційних ресурсів. 
Тепер ми пропонуємо вашій увазі узагальнений список-реєстр відкритого доступу до 
світових ресурсів протягом періоду карантину COVID-19. 
Список загальнодоступного контенту можна подивитися тут: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiINlF9P00tO-
5lGKi3v4S413iujYCm5QJoKUG19a_Y/edit#gid=2027816149 
Будь ласка, відвідуйте частіше, оскільки цей список може змінюватися. 
Запитання, консультування, довідки: 
0372-58-47-71 
o.shylyuk@chnu.edu.ua 
Шилюк Олег 
 
Електронний каталог бібліотеки 
(http://library.chnu.edu.ua/?page=/ua/02infres/01elcat) 
В електронному каталозі представлені всі документи, які є в друкованому фонді 
бібліотеки. Ви можете підготувати списки джерел до своїх наукових робіт, чи списки 
рекомендованої літератури до освітніх програм. 
 
Наукові та освітні ресурси відкритого доступу 
(http://library.chnu.edu.ua/?page=/ua/02infres/02cat_int_res) 
На цій сторінці зібрані повнотекстові бази даних документів для наукових досліджень, 
викладання та навчання. Ресурси у відкритому доступі, ними можна вільно користуватися 
в мережі Інтернет. 
 
Електронна доставка документів 
Пропонуємо студентам та працівникам ЧНУ електронну доставку документів з 
інформаційних платформ видавництв Springer Nature та Wiley (на період тестового 
доступу). Для цього здійсніть пошук в колекціях Springer Nature та/або на інформаційній 
платформі Wiley. Також пропонуємо ЕДД змісту та невеликих розділів з книг, статей з 
періодичних видань, матеріалів конференцій, які є у фонді Наукової бібліотеки ЧНУ. 
Для отримання повного тексту зверніться за електронною поштою – 
o.shylyuk@chnu.edu.ua. 
 
Інформаційні довідки 
Щоб отримати оперативну відповідь на запитання про ресурси та послуги бібліотеки, 
скористайтеся сервісом "Віртуальна довідка" на сайті бібліотеки або надішліть лист на е-
пошту: bibliogr@chnu.edu.ua. 
Уточнювальні та тематичні довідки про інформаційні ресурси ви можете отримати 
електронною поштою. 
 
Довідки про наявність конкретного видання в Науковій бібліотеці ЧНУ та інших 
бібліотеках України і світу 
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Якщо ви не знаєте, в якій бібліотеці України та світу є потрібне вам видання, надсилайте 
свій запит на е-пошту: bibliogr@chnu.edu.ua. 
Вкажіть якомога повну інформацію про видання: автор, назва, рік видання. 
 
Пошук та підбір інформаційних ресурсів за темами 
Якщо вам потрібна інформація за темою, напишіть на е-пошту: bibliogr@chnu.edu.ua. 
Ми підготуємо для вас перелік джерел, які є в електронному каталозі бібліотеки ЧНУ, 
бібліотеках України та ресурсах відкритого доступу. 
 
Замовлення з відділу зберігання фондів 
Якщо у вас є список джерел за темою, надсилайте запит на е-пошту: lib-prof@chnu.edu.ua. 
Список періодичних видань до 1985 р. надсилайте на е-пошту: lib-peri@chnu.edu.ua. 
Ми надішлемо вам фотокопії необхідних документів. 
 
Довідки про наявність електронних варіантів магістерських та дипломних робіт в 
Науковій бібліотеці ЧНУ 
Ми підготуємо для вас перелік наявних магістерських та дипломних робіт за темою та 
надішлемо фотокопії списків літератури або окремих сторінок з даних робіт. Щоб 
отримати інформацію напишіть на е-пошту: lib-prof@chnu.edu.ua. 
 
Довідки стосовно стародруків, видань ХІХ – пер. пол. ХХ ст. Пошук та підбір 
інформаційних ресурсів із фонду відділу рідкісних книг та рукописів за темою 
Якщо вам потрібна інформація з фонду рідкісних та цінних видань, стосовно рідкісних 
книг, стародруків, видань ХІХ – пер. пол. ХХ ст., напишіть на е-пошту: vrk@chnu.edu.ua. 
 
Консультування дослідників, викладачів, студентів 
Ми пропонуємо індивідуальні консультації з широкого кола питань, які стосуються 
дослідження, навчання та викладання. Якщо ви бажаєте отримувати інформацію про 
ресурси для пошуку інформації, вебінари для дослідників на період карантину ми 
здійснюємо їх е-поштою: bibliogr@chnu.edu.ua. 
 
З питань пошуку освітньої та наукової інформації, загальних питань наукометрії, 
публікаційної активності, визначення наукометричних показників, академічної 
доброчесності, перевірки академічних текстів на ознаки плагіату 
консультант: Олег Шилюк 
е-пошта: o.shylyuk@chnu.edu.ua. 
 
З питань оформлення цитувань, списків використаних інформаційних джерел за 
вітчизняними та міжнародними стандартами 
консультант: Марія Махмутова 
е-пошта: bibliogr@chnu.edu.ua. 
 
З питань бібліографічного опису видань ХІХ – початку ХХ ст. 
консультант: Наталія Югансон 
е-пошта: lib-vobr@chnu.edu.ua. 
 
З питань колекцій фонду рідкісних та цінних видань 
консультант: Оксана Січкар-Цимбалюк 
е-пошта: vrk@chnu.edu.ua. 
 
З питань колекції Аркадія Жуковського 
консультант: Лариса Ворнік 
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е-пошта: lib-prof@chnu.edu.ua. 
 
З питань фонду читального залу періодичних видань 
консультант: Наталія Угура 
е-пошта: lib-peri@chnu.edu.ua. 
 
З питань фонду Австрійської бібліотеки 
консультант: Наталія Панчук 
е-пошта: oeb-chernivtsi@chnu.edu.ua. 
 
Присвоєння індексів УДК 
Замовити визначення індексу за "Універсальною десятковою класифікацією" (УДК) на 
статтю, бакалаврську, магістерську роботи, автореферат дисертації, дисертацію можна по 
телефону: 0372-58-47-63. 
 
Складання списків літератури для акредитації за запитами факультетів та кафедр 
Ми надаємо інформацію про ресурсне забезпечення дисциплін для проведення 
акредитації/ліцензування вищих навчальних закладів за вимогою Міністерства освіти і 
науки України. 
Щоб отримати інформацію напишіть на е-пошту: lib-vobr@chnu.edu.ua; 
bibliogr@chnu.edu.ua. 
 
 
 



Додаток 2 



Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Ректор Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
_________ Р. І. Петришин 
"___" грудня 2020 р. 

 

 
З В І Т 

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 2020 рік, необхідних для утримання, збереження 
та розвитку 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 виконання робіт з утримання, збереження та розвитку 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 70 996 записів. Продовжено 
рекаталогізацію вітчизняної частини Фонду. За поточний рік опрацьовано 2 056 
документів. Внесено в електронний каталог, в БД "Рідкісна книга" – 1 061 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" – 546 книг з історії Буковинського краю та 2 рукописи 
(159 арк.), (90-й систематичний відділ кріпосної класифікації), з іноземної частини 
фонду (стародруки XVI-XVII ст.) – 259 прим. З вітчизняної частини фонду за 
поточний рік опрацьовано 1 251 прим. – це українська література кінця ХІХ – поч. 
ХХ століття з колекції В. Сімовича та інших колекцій; 

 велося науково-дослідницьке опрацювання Фонду – досліджено і описано 805 
одиниць іноземного фонду, у тому числі, на: екслібриси (7), дарунки (7), рукописи 
(2; 159 арк.), автографи (10), печатки (109), помітки в книгах (3), додаткові на 
персоналії, співавтора та інші (22), наприклад: 
1   U-8   IN 236911 

Danz, Wilhelm August Friederich (1764-1803). Handbuch des heutigen deutschen 
Privatrechts : Nach dem Systeme des Herrn Hofraths Runde. Bd. 5 / W. A. Fr. Danz. – 
Stuttgart : Löflund, 1799. – VIII, 467 S. ; 8°. – ger. – Б. ц.  

Рукописні помітки на авантитулі та в кінці тексту. 
90   IN 285643 

Jahres-Bericht der Landwirtschaftlichen Landes-Mittelschule in Czernowitz : 
Veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1905-1906 / E. Baier. – Czernowitz : 
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Selbstverl. der landwirtschaftlichen Landes-Mittelschule ; Bukowinaer Vereinsdruckerei, 
1906. – 72 s. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції. Помітки власника колекції: печатка – Bibliothek der  
k. k. Lehrer-u. Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Czernowitz.  

90   IN 285729 
Jahres-Bericht (34) der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz / veröffentlicht am 

Schlusse des Schuljahres 1897-98 von C. Mandyczewski. – Czernowitz : Verl. der gr.-or. 
Ober-Realschule ; Eckhardt'sche Buchdruckerei, 1898. – 86 s. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції. Екслібрис: печатка – Bibliothek der k. k. Lehrer-u. 
Lehrerinnen Bildungsanstalt in Czernowitz. 

90   IN 285663 
Jahresbericht (14) der k. k. Staats-Gewerbeschule in Czernowitz über das 23. 

Sschuljahr 1895-96 / erstattet vom K. A. Romstorfer. – Czernowitz : Eckhardt`sche k. k. 
Universitäts-Buchdruckerei, 1896. – 68, XXXV S. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції. Помітки власника колекції: печатка – Bibliothek der 
k. k. Lehrer-u. Lehrerinnen Bildungsanstalt in Czernowitz.  

90   C-70   IN 285700 
Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums in Czernowitz : Veröffentlicht am Schlusse 

des Schuljahres 1904-1905 / von H. Klauser. – Czernowitz : Selbstverl. der Anstalt ; 
Eckhardt'sche Universitäts-Buchdruckerei (J. Mucha), 1905. – 109 s. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції. Екслібрис: печатка – Bibliothek der k. k. Lehrer-u. 
Lehrerinnen Bildungsanstalt in Czernowitz. 

90   C-70   IN 285701 
Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums in Czernowitz : Veröffentlicht am Schlusse 

des Schuljahres 1904-1905 / von H. Klauser. – Czernowitz : Selbstverl. der Anstalt ; 
Eckhardt'sche Universitäts-Buchdruckerei (J. Mucha), 1905. – 109 s. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції. Автограф: Paunel, Eugen I. 
90   L-9   IN 108546 

Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886. Bd.2. Seite 563 bis 1226 / 
M. Calinescu. – Czernowitz : Erzbischöfliche Buchdruckerei, 1889. – 563. – 1226 S. – ger. 
– Б. ц. 

Екслібрис: Prof. Dr. Eugen Kozak. 
1   T-19   IN 17779 

Proceß-Ordnung des Heil. Röm. Reichs Stadt Augsburg. – [Augsburg] : Brinhaußer, 
1770. – 126 S. ; 4°. – ger. – Б. ц. 

Провенієнції; помітки власника колекції: Roth.  
Заст., ініц., кінц. Обріз кн. блока – червоний. Автограф. 

1   T-8   IN 310050 
Tractatus de jurisdictione forestali, von der Forstlichen Obrigkeit, Forst-

Gerechtigkeit, und Wildbann / hrsg. von J. J. Beck. – Andern Aufl. – Nürnberg : Riegel, 
1737. – [XIV], 560, [44] S. ; 4°. – ger. – Б. ц. 

Тит. аркуш двох кол.: черв., чорн. Фронтиспис-гравюра на міді. Ініц., заст., 
кінц., маргиналії. Обріз кн. блока зеленого кол. Провенієнції. Помітки 
власника колекції: Rosshirt.  

1   U-9   IN 236769 
Weichsel, Ferdinand Friedrich (1788-1854). Commentar zur Königl. Preußischen 

Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7-ten Junius 1821. Th. 1 / F. Fr. Weichsel. – 
Magdeburg : Heinrichshofen (Halle : Gebauersche Buchdruckerey), 1824. – X, 141 S. ; 8°. 
– ger. – Б. ц. 

Конволют. Провенієнції.  
Помітки власника колекції: на авантитулі – Rosshirt. 
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1   T-16   IN 17778 
Wesel, Abraham (1633-1680). Tractatus de connubiali bonorum societate et pactis 

dotalibus / A. Wesel. – Coloniae Agrippinae (Köln) : Steinhauss, 1720. – 240, [8] p. ; 8°. – 
lat. – Б. ц. 

Тит. аркуш 2 кол.: червон., чорн. Ініціали. Провенієнції. 
Ex libris; помітки власника колекції: Rosshirt.  

Проводиться підготовка, в процесі якої відбираються 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. 

Отримано з відділу зберігання фондів 107 прим., у тому числі: 1 – рукопис, 3 – 
іноземних стародруки (видання до 1830 р.), 3 – І. Карбулицького, 3 – О. Шевчукевича, 1 – 
з бібліотеки Павлєнкова Ф. З них: 73 – зі збірки І. Снігура. Українською мовою – 30, 
іноземними мовами – 73. 

Проведено перевірку фонду на наявність дублетів. Передано у відділ зберігання 
фондів 135 прим. з колекції "Буковинензія" (90-й систематичний відділ кріпосної 
класифікації) – "Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi". 

Відремонтовано 300 книг. У тому числі: фонд В. Сімовича – 2, фонд 
"Буковинензія" – 46. За мовами: українською – 33, іноземними – 267, за століттями: ХVІІ 
століття – 2; ХVІІІ століття – 19; ХІХ століття – 93; ХХ століття – 186. Проводилася 
технічна обробка видань. 

Щоквартально складалися акти надходження документів у фонд відділу рідкісних 
книг та рукописів для звітності перед бухгалтерією. 

За обліковими документами, станом на 01.01.2021 р., у відділі рідкісних книг та 
рукописів нараховується 70 996  прим. на суму 153 826 грн 26 коп. 

Проведено щорічну інвентаризацію книжкових пам’яток з фонду відділу рідкісних 
книг та рукописів – іноземних видань до 1600 року та рукописів. Перевіркою встановлено 
– всього виявлено книжкових пам’яток 559 прим., на суму 3 147 грн 07 коп, 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 – 70 000,00 грн: 

- придбано матеріал для палітурних робіт (картон палітурний, матеріал палітурний, 
клей ПВА); 

- виконано роботу з модернізації вебпорталу цифрових колекцій "Буковинензія" на 
платформі комп’ютерної програми "Система керування електронними колекціями 
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu) у поточні версії,  а саме:  СЕО-оптимізація 
сторінок порталу з унікальними URL (головна, колекція, об'єкт) за рахунок використання 
метаданих Dublin Core; налаштування порталу відповідно до правових вимог світових 
цифрових колекцій (Europeana, WDL та ін.); підключення функціоналу щодо статистики 
відвідувань, розширення даних і функціоналу в інтерфейсах об'єкту, колекції, у футері 
ліцензіями Creative Commons, їх динамічне відображення; запровадження функціоналу 
статистики по цифровим колекціям; 

- виконано роботу з оновлення програмного забезпечення порталу "Буковинензія" 
на платформі комп’ютерної програми "Система керування електронними колекціями 
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu) додатковим функціоналом версії v. 3.1 "Digitized 
Heritage", а саме: англомовна локалізація інтерфейсу користувача; розширення бази даних 
на метадані щодо об'єктів культурної спадщини та впровадження пов'язаного функціоналу 
адміністративного модуля); 

- видано каталог з дослідження документів Фонду – "Ельзевіри" : серія "Скарби 
університетської книгозбірні". 

Ціна за Додатковою угодою до Договору відповідно до планової калькуляції 
кошторисної вартості робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 
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2020 році складає – 70 000,00 грн; плановий кошторис витрат на 2020 рік складає – 
70 000,00 грн; загальна сума виділених асигнувань складає – 70 000,00 грн; загальний 
обсяг виконаних і оплачених робіт складає – 70 000 грн. 

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 
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 № 8 від 03.08.2020 р. до Договору № 
Н/74-2003 від 22 травня 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 10-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 двоє 
працівників 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 (проводить ремонтно-реставраційні роботи фонду). 

4. Результати, отримані завдяки об'єкту НН 
Наукова бібліотека ЧНУ окрім студентів та викладачів університету обслуговує і 

сторонніх користувачів. У 2020 році фондом відділу рідкісних книг та рукописів 
скористалося 322 читача, зареєстровано – 2 019 відвідувань, видано – 11 049 документів, 
у тому числі – 784 одиниці старої періодики, з них: 244 одиниці в цифровому варіанті, 
неопублікованих документів – 10. Українською мовою – 3 048, іноземними мовами – 
8 001, у тому числі, російською мовою – 731. З колекції В. Сімовича – 818, з фонду 
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"Буковинензія" – 1 464, з колекції К. Томащука – 135, з колекції І. Співака – 17, з колекції 
Є. Козака – 48, стародруків (видань до 1830 р.) – 5 735. 

Надано бібліографічні довідки – 2 422, у тому числі, для: 
– Андрійців І., асистента Дітмара Фрізенеґґера, австрійського науковця – проводився 

пошук інформації 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 наукової роботи; 

– Бестанчук Я., фахівця Науково-дослідного центру буковинознавства ЧНУ – 
проводився пошук інформації для написання наукової роботи на тему: "Історичний 
портрет Станіслава Квятковського"; 

– Валявської К., наукового співробітника Науково-дослідного центру буковинознавства 
ЧНУ – проводився пошук інформації для написання наукової роботи на тему: 
"Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1918)"; 

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

– Добжанського С., доцента кафедри історії України ЧНУ – проводився пошук 
інформації для написання наукової роботи "Розвиток міст Правобережної України та 
Західноукраїнських міст ХIX – початок ХX століття"; 

– Ітболдініної І., викладача Інституту культурного спадку міста Кишинева – проводився 
пошук інформації про культуру Бессарабії міжвоєнного періоду; 

– Каплієнко-Ілюк Ю., доцента кафедри музики ЧНУ – проводився пошук інформації для 
написання монографії про музичне мистецтво Буковини;   

– Кирилюк С., доцента кафедри української літератури ЧНУ – проводився пошук 
інформації для роботи над повним академічним виданням творів Лесі Українки в 14-ти 
томах; 

– Кушніра М., директора Чернівецького музею історії та культури Буковини – 
проводився пошук інформації про історію будівництва Єврейського національного 
дому в Чернівцях; 

– Лукинчука І., студента Київської духовної академії – проводився пошук інформації 
для написання наукової роботи на тему: "Особистість владики Євгена Гакмана";  

– Масіян Н., наукового співробітника, консультанта ПП "Архівні інформаційні системи" 
– проводився пошук інформації для підготовки публікації з історії освіти на Буковині 
(про професора Чернівецького університету, доктора Ганса Гросса); 

– Никирси М., науковця, архівіста, дослідника м. Чернівці – проводився пошук 
інформації про історію міста Чернівці;  

– Озорович Х., студентки філологічного факультету ЧНУ – проводився пошук 
інформації для написання магістерської роботи на тему: "Літературно-мистецьке 
життя на сторінках газети "Час" 1838-1940 рр."; 

– Піддубного І., доцента кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ – проводився 
пошук інформації для написання статті до сторіччя підписання Сен-Жерменського 
мирного договору; 

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

– Старика В., директора Українського народного дому в Чернівцях – проводився пошук 
інформації для дослідження буковинського національного визвольного руху 1918-1923 
рр.;  

– Стрільчук А., аспіранта кафедри історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ – 
проводився пошук інформації для написання дисертації на тему: "Українські 
громадські організації на Буковині в другій половині ХIX – початку ХX століття"; 
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– Фочук М., студентки філологічного факультету ЧНУ – проводився пошук інформації 
для написання магістерської роботи на тему: "Життя суспільства на сторінках газети 
"Самостійна думка"; 

– Фрізенеґґера Д., аспіранта Корнель університету в США – проводився пошук 
інформації на тему: "Театральне та музичне життя Буковини за часів Австро-Угорської 
імперії"; 

– Чучка М., професора факультету історії політології та міжнародних відносин ЧНУ – 
проводився пошук інформації для написання наукової статті про митрополитів 
Буковини. 

У звітному році запроваджено дистанційні послуги: працівники відділу проводили 
пошук інформації на запити користувачів, виконували віртуальні довідки, здійснювали 
електронну доставку документів. А саме: 
– Березовському О., диякону Києво-Печерської лаври – 32 файли; 
– Валявській К., науковому співробітнику Науково-дослідного центру буковинознавства 

ЧНУ – 37 файлів; 
– Гаврищуку А., науковцю з Румунії – 18 файлів;   
– Лукинчуку І., студенту Київської духовної академії – 67 файлів; 
– Масіян Н., науковому співробітнику, консультанту ПП "Архівні інформаційні 

системи" – 19 файлів; 
– Никирсі М., архівісту, краєзнавцю, науковцю м. Чернівці – 56 файлів; 
– Поповичу О., заст. декана філологічного факультету ЧНУ – 47 файлів; 
– Семенюку М., викладачу Чернівецького коледжу дизайну та економіки  – 43 файли; 
– Танащику Д., директору Музею історії ЧНУ – 102 файли;   
– Фрізенеґґеру Д., аспіранту Корнель університету в США – 84 файли. 

Проведено 12 екскурсій (150 осіб) для студентів ЧНУ, коледжів міста, 
Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, іноземних гостей і учасників 
науково-практичних конференцій, семінарів, які 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 13 книжкових виставок, представлено 351 документ: 
1. "Факсимільні видання у фондах відділу рідкісних книг та рукописів" [постійна 

виставка, 13 документів]. 
2. "Книги – зразки друкарського мистецтва" [постійна виставка, 16 документів]. 
3. "Від Landes Bibliothek до Наукової бібліотеки ЧНУ" [постійна виставка, 

18 документів]. 
4. "Народний співець Буковини – Юрій Федькович": до Дня пам’яті Юрія Федьковича 

(1834-1888), українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, фольклориста 
[14.01.2020 р., 33 документа]. 

5. "Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люде наша слава, Слава України!": 
до Шевченківських днів  [09.03.2020 р., 28 документів]. 

6. "Усе земне я пережив, Зглибивши насолоду труду, І власну пайку відробив. 
Продовжуйте ж! Я з вами буду!": до 135-річчя від дня народження Василя Сімовича 
(1880-1944), вченого-мовознавця, громадського діяча [09.03.2020 р., 31 документ]. 

7. "Костянтин Томащук – юрист, політик, педагог, перший ректор Чернівецького 
університету": до 180-річчя від дня народження  Костянтина Томащука (1840-1889), 
доктора права, першого ректора Чернівецького університету [13.03.2020 р., 
27 документів]. 
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8. "Книги з колекції відділу рідкісних книг та рукописів": до Всесвітнього дня книги та 
авторського прав [23.04.2020 р., 58 документів]. 

9. До Дня Слов’янської писемності і культури [24.05.2020 р., 17 документів]. 
10. "Ілярій Карбулицький – буковинський громадський діяч, мовознавець, письменник і 

педагог": до 140-річчя від дня народження Іларія Карбулицького (1880-1961), педагога, 
письменника [17.09.2020 р., 32 документа]. 

11. "Храм краси, науки і культури": до 145-річчя з часу заснування Чернівецького 
університету  [30.09.2020 р., 33 документа]. 

12. "Рідне місто – Чернівці": до дня міста [04.10.2020 р., 29 документів]. 
13. "Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої 

свідомості": до Дня української писемності та мови [09.11.2020 р., 16 документів]. 
Проведено 20 бібліографічних оглядів літератури – 13 тем / 150 присутніх. 
Надано матеріали для експозицій книжкових виставок: 

- до дня пам’яті Юрія Федьковича, українського поета, прозаїка, драматурга, 
фольклориста (1834-1888); 

- до дня народження Петра Гулака-Артемовського (1790-1865), українського поета, 
перекладача, педагога, культурно-громадського діяча, літературознавця; 

- до 145-річчя від дня народження Нектарія Котлярчука (1875-1935), митрополита 
Буковини, професора ЧНУ, церковного діяча; 

- до Міжнародного дня рідної мови; 
- до дня народження архітектора Йозефа Главки (1831-1908), автора перлини Буковини і 

надбання світової культури зі списку ЮНЕСКО – архітектурного комплексу 
колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації; 

- до дня народження Тараса Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, 
мислителя; 

- до Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць; 
- до річниці з дня смерті Ольги Кобилянської (1863-1942); 
- до Дня вишиванки;               
- до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні; 
- до дня народження Івана Миколайчука (1941-1987), українського кіноактора, 

сценариста. 
У 2020 році зареєстровано 244 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. 

Ведеться робота з виявлення особливих видань з помітками, екслібрисами, 
автографами, печатками. 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 з фондом є оцифрування фонду відділу 
рідкісних книг та рукописів. Продовжено формування повнотекстової електронної копії 
документів. Оцифровано 70 примірників (1 057 сторінок).  

У тому числі: 
- Buchananus, Georgius (Scoto). Rerum Scoticarum Historia / Georgius Buchananus. – 

Amstelodami (Amsterdam) : Elzevir, 1643.  
- Campanella, Thomas. De Monarchia Hispanica discursus / Th. Campanella. – Amstelodami 

(Amsterdam) : Elzevir, 1640. 
- Deleboe, Francisc (Sylvio). Opera medica, tam hactenus inedita, quam variis locis & formis 

edita; nunc vero certo ordine disposita, & in unum Volumen redacta  F. Deleboe ; Ed. altera 
correctior & emendatior. – Amstelodami (Amsterdam) : Elsevirium, 1680.  
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- Dieu, Ludovico. Rudimenta linguae Persicae. Accedunt duo priora capita Geneseos, ex 
Persica Translatione Iac. Tawusi / L. Dieu. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Elseviriana, 
1639. 

- Gyllius, Petrus. De Constantinopoleos topographia. Libri 4 / P. Gyllius. – Lugdunum 
Batavorum (Leiden) : Elzevir, 1632.  

- Gyllius, Petrus. De Bosporo Thracio. Libere 3 / P. Gyllius. – Lugdunum Batavorum (Leiden) 
: Elzevir, 1632. 

- Helvetiorum Respublica. Diversorum autorum. – Lugdunum Batavorum (Leiden) : Elzevir, 
1627. 

- Phlegontis. Quae exstant, Opuscula / Phlegontis ; Recensuit & Notae Addidit I. Meursius. – 
Lugdunum Batavorum (Leiden) : Elzevir, 1620.  

Продовжено перевірку книг (до 1940-х років) 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. 

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

З метою розкриття Фонду, відділ рідкісних книг та рукописів бере активну участь у 
загально-університетських заходах, наукових конференціях шляхом організації 
книжкових виставок, відкритих переглядів літератури тощо. 

Участь у семінарах, конференціях, форумах 
1. ХІ Львівський міжнародний бібліотечний форум на тему: "Хто ми є?"            

(онлайнтрансляція, 15-20.09.2020 р.). Програма форуму: 1) Твори культуру: 
бібліотечні інноваційні послуги. 2) Бібліотекар: діалоги про майбутнє. 3) Бібліотекарі 
– професія з багатьма викликами! 4) Бібліотекар: вийти за межі – дистанційні послуги 
бібліотек в умовах карантину. 5) Професія, бібліотека та інформація: переосмислення. 
6) Життєтворчість бібліотекаря в умовах стрімких змін. 7) Університетські 
бібліотекарі ‒ хто ми є? 8) Імідж бібліотекаря в освітньому просторі: злам стереотипів. 
9) Бібліотекарі вчора, сьогодні, завтра: ціннісно-етичний вимір. 10) Книжковий клуб 
від Українського інституту книги. 11) Бібліотекар цифрової доби: у лабіринті 
відображень. 12) Мистецтво бути бібліотекарем у часи кризи. 13) Бібліотекарі вчора, 
сьогодні, завтра. 

2. Науково-практичний семінар на тему: "Краєзнавство в умовах інформаційного 
суспільства" (21.10.2020 р., Наукова бібліотека ЧНУ). 

Доповіді: 
 Церковно-літературний журнал "Candela" у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ 

(Загородна Н.М.). 
 Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі: на прикладі Наукової бібліотеки ЧНУ 

(Бабюк О.І.). 
 Краєзнавчі документи у відділі зберігання фондів Наукової бібліотеки ЧНУ 

(Гоменюк Н.М.). 
 Книга книг у фондах Наукової бібліотеки ЧНУ: до Всесвітнього року Біблії – 2020 

(Мурашевич Т.Д.). 
Презентація книжкових виставок: 

 Наукова спадщина викладачів Чернівецького університету (австрійський та 
румунський періоди). 

 Біблія – Священна Книга християн. 
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 Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі. 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Митрополит Петро Могила: 
маловідомі сторінки життя" (27.11.2020 р.). 
 Доповідь: Акатріні В.М. "Постать Митрополита Петра Могили у фондах 
Наукової бібліотеки ЧНУ імені Юрія Федьковича". 

4. Симпозіум "Буковина – сторінки історії" (27.11.2020 р., м. Сучава). 

5. ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання, присвячені пам’яті професора О.П. 
Рудницької "Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, 
тенденції", яка відбулася на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України (01.12.2020 р., м. Київ). 
 Доповідь: Акатріні В.М. "Джерелознавча основа дослідження родини 
Мандичевських". 

Міжнародне співробітництво 
1. В рамках виконання Угоди про співробітництво між університетами взято участь у 

програмі міжбібліотечного обміну досвідом, який відбувся на базі бібліотеки 
Сучавського університету "Штефан чел Маре" (м. Сучава, Румунія). Підписано угоду 
щодо продовження співробітництва між бібліотеками з метою просування наукової 
інформації національного і міжнародного рівнів, організації заходів, подій, 
конференцій та виставок, запровадження науково-культурних проєктів, які 
представляють взаємний інтерес, здійснення книгообміну тощо (24-26.02.2020 р., 
Зушман М.Б., Загородна Н.М., Січкар-Цимбалюк О.Б.). 

2. У бібліотеці Сучавського університету "Штефан чел Маре" відбулися зустрічі членів 
Товариства бібліотекарів Буковини (20.01.2020 р., 11.02.2020 р.). 

3. Протягом року співпрацювали з: 
– 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); 

– Сандалом Яном-Урбаном, директором Приватного наукового інституту імені Яна-
Урбана Сандала в Норвегії (досліджує наукову спадщину Йозефа Шумпетера);  

– Тетсутору Каватою, професором з Цюріхського університету в Швейцарії 
(досліджує наукову спадщину Євгена Ерліха);  

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

Публікації 
1. Акатріні В. Реставрація могил відомої буковинської родини Мандичевських / В. 

Акатріні  // Буковинський журнал. – 2020. – № 4 (118). – С. 241–242. 
2. Акатріні В., Акатріні С. Розвиток освіти в селі Багринівка (до 135-річчя заснування 

школи) / В. Акатріні , С. Акатріні // Буковинський журнал. – 2020. – № 1 (115). – 
С. 253–260. 

3. Бабюк О. Туристична Буковина – 2019 / О. Бабюк  // Буковинський журнал. – 2020. – № 
1 (115). – С. 261–284. 

4. Марія Никирса : бібліогр. покажч. / уклад. : Т. Д. Мурашевич, М. І. Махмутова ; наук. 
ред. та авт. вступ. ст. О. В. Добржанський. –Чернівці : Чернівец. нац ун-т ім. Ю. 
Федьковича, 2020. – 100 с. 
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5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 145 : колективна 
монографія / гол. ред. Р. Петришин. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
2020. – 392 с. 

6. Acatrini V. Leon Cav. de Goian / V. Acatrini  // Scriptum (Suceava). – 2020. – №. 1–2, an. 
26. – P. 18–19. 

7. Acatrini V. Ṣkoala din Bahrineṣti = Школа села Багринівка / V. Acatrini. –Drobeta-Turnu 
Severin : Dandes Editory. – 2020. – 86 c. Рум., укр. [Вдячність за допомогу в написанні 
книги колективу Наукової бібліотеки ЧНУ та її директору М. Зушману. – С. 81]. 

8. Sichkar-Tsymbaliuk O. Колекція "Буковинензія" у колекції рідкісних книг та рукописів 
бібліотеки Національного університету "Юрій Федькович" у Чернівцях (Україна) / 
O. Sichkar-Tsymbaliuk  // EISHÉtudes Interdisciplinaires en Sciences humaines. – 2020. – 
No 7. – С. 82–93. 

9. Zushman M. Об’єкт національного надбання Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича – роль і значення / M. Zushman  // 
EISHÉtudes Interdisciplinaires en Sciences humaines. – 2020. – No 7. – С. 107–119. 

Статті в "Енциклопедії Сучасної України" 
1. Загородна Н. М. "На зустріч волі" – альманах / Н. М. Загородна // Енциклопедія 

Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – Т. 22.  
2. Загородна Н. М. "Народна біблїотека" – серія популярних книг для трудового 

населення / Н. М. Загородна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : 
Поліграфкнига, 2020. – Т. 22.  

3. Загородна Н. М. "Народна біблїотека" – просвітницько-популярний місячник / 
Н. М. Загородна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2020. – 
Т. 22.  

4. Зушман М. Б., Загородна Н. М. Науковий вісник Чернівецького університету / 
М. Б. Зушман , Н. М. Загородна  // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : 
Поліграфкнига, 2020. – Т. 22. 

Книги, видані на матеріалах з Фонду 
1. Богдан Мельничук : бібліографічний покажчик / авт.-упоряд. : Я. Мельничук, 

О. Гаврилюк ; Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : Букрек, 2020. 
– 264 с. – (Серія "Науковці Буковини").  

2. Acatrini V. Ṣkoala din Bahrineṣti = Школа села Багринівка / V. Acatrini. – Drobeta-Turnu 
Severin : Dandes Editory, 2020. – 86 c. – Рум., укр. 

3. Марія Никирса : бібліогр. покажч. / уклад. : Т. Д. Мурашевич, М. І. Махмутова ; наук. 
ред. та авт. вступ. ст. О. В. Добржанський. –Чернівці : Чернівец. нац ун-т ім. Ю. 
Федьковича, 2020. – 100 с. 

4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 145 : колективна 
монографія / гол. ред. Р. Петришин. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. 
Федьковича, 2020. – 392 с. 

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

Участь у презентаціях книг 
1. Dumitru Găină "Racovăț: satul refugiaților..." (21.01.2020 р.). 
2. Івана Халуса "Великокучурівські церкви" (22.01.2020 р.). 
3. Вибраних творів у 25-ти томах Віталія Демченка (20.02.2020 р.). 
4. Колективної монографії "Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича – 145" (23.09.2020 р.). 
5. Бібліографічного покажчика "Марія Никирса" (30.09.2020 р.). 
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6. Твору Миколи Мачківського "Древо триєдине" (23.10.2020 р.). 
Відеозйомки та інтерв’ю 

1. 22.09.2020 р. – працівники відділу з питань інформаційної політики та комунікацій 
ЧНУ знімали сюжет для фільму до 145-річчя Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; 

2. 25.11.2020 р. – журналістка Інформаційного агентства АСС взяла інтерв’ю у Січкар-
Цимбалюк О.Б., завідувача відділу рідкісних книг та рукописів, про колекцію Євгена 
Козака, яка зберігаються в Науковій бібліотеці ЧНУ. 

Функціонує Інтернет-сторінка бібліотеки – www.library.chnu.edu.ua, з окремим 
розділом "Національне надбання – фонд цінних та рідкісних книг". 
Робота відділу рідкісних книг та рукописів також висвітлюється на сторінці в соціальній 
мережі "Facebook" – "Відділ рідкісних книг та рукописів НБ ЧНУ" –
https://www.facebook.com/Відділ-рідкісних-книг-та-рукописів-НБ-ЧНУ-259289171073642. 

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

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

Проєктна діяльність 
1. Центрально-Український Корпоративний Каталог (ЦУКК) – 2007-2020 рр. 
2. "Краєзнавча картотека", обмін аналітичними описами статей краєзнавчого характеру – 

2004-2020 рр. 
Продовжено роботу з наукового вивчення Фонду та створення колекцій видань 

кінця XV – поч. XIX століття: зарубіжних стародруків, українських та російських 
стародруків. Продовжуються відбір і поповнення колекцій чернівецьких видань, 
кириличних видань, видань всесвітньовідомих типографів, друкарень та інших книжкових 
зібрань. Здійснюються відбір і відокремлення даної літератури із загального 
систематичного ряду. Створюються відповідні картотеки. 

Продовжено роботу над складанням реєстру рукописних та стародрукованих книг 
XV-XVI ст. 

Продовжено співпрацю з Сучавським університетом "Штефан чел Маре" (Румунія) 
та бібліотекою вишу. 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 та ін. Працівники бібліотеки активно долучилися до 
співпраці з директором новоствореного Музею історії Чернівецького університету 
Дмитром Танащиком: протягом року проводилися неодноразові робочі зустрічі, 
відбиралися і передавалися експонати, пропонувалися нові ідеї, створено архів 
ретрофотографій.  

Наукова тема 
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової 

бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Науково-пошукова робота 

В Інститут енциклопедичних досліджень НАН України надано інформацію про 
"Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" для 
видання 22-го тому Енциклопедії Сучасної України на літеру "Н". 
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 Проводилася пошукова робота матеріалів для укладання бібліографічних 
покажчиків:  

1. Серія "Вчені Чернівецького університету": 
- Костянтин Томащук. 
- Віктор Конрад. 

2. Серія "Буковина": 
- Діяльність товариства "Іконар". 
- Іван Труш. 
- Наукова бібліотека Чернівецького національного університету. 

3. Василь Сімович. 

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. Активізується 
робота з пропаганди фонду. Щорічно організовуються презентації книжкових виставок. 

За використанням фонду в 2020 році захищено понад 100 дипломних, 
магістерських та бакалаврських робіт. Підготовлено близько 10-ти кандидатських та 
докторських дисертацій. Зокрема захищені наукові роботи: 

1. Бігдай М. О. Ідеографічні параметри дієслівної лексики української мови / М. О. 
Бігдай. – Чернівці, 2020. – 368 с. 

2. Піддубний І. А. Партії, парламент, король та уряд, розвиток і взаємодія елементів 
політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. : дисертація / І. А. Піддубний. – Чернівці, 
2020. – 911 с. 

3. Кашемон Ю. О. Структурно-інформаційна модель словника мови новел Василя 
Стефаника : дисертація / Ю. О. Кашемон. – Чернівці, 2020. – 295 с. 

4. Форкош С. М. Методологічні виміри дослідження соціокультурних трансформацій у 
постнеокласичній перспективі : дисертація / С. М. Форкош. – Чернівці, 2020. – 480 с. 

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

та належному функціонуванню Об’єкта, 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 
для доступу віддалених користувачів) та продовжити роботи технічної та наукової 
обробки Фонду. 

Оскільки "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд 
"Буковинензія" наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені 
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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 2021-2023 роки. 

8. Відповідність статусу національного надбання 
Такої самої колекції зібрань документів, цінних та рідкісних книг, дарунків 

особистих бібліотек, краєзнавчих видань про Буковину немає в інших книгозбірнях. 
Збереження та належне функціонування даного об’єкту дозволить розвиватися науковим 
дослідженням особливо в галузі історіографії краю та Центральної 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 в світі і являють собою експонати книжкового мистецтва". 

 
 
Відповідальна за об’єкт НН особа     М. Б. Зушман 
 
Начальник планово-фінансового відділу    Н. М. Кобітович 
 
Головний бухгалтер       Ю. М. Романів 



Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

 
 

Н А У К О В А  Б І Б Л І О Т Е К А 
 

 
 

 

 

Науково-практичний семінар: 
 
 

"Краєзнавство в умовах  
інформаційного суспільства" 

 
 

21 жовтня 2020 року 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 
 

 

 

 

Чернівці – 2020 
 



 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

Наукова бібліотека 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Україна, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23 

 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

1. Зушман Михайло Богданович – кандидат філологічних наук, 
доцент, директор Наукової бібліотеки ЧНУ. 

2. Загородна Настасія Миколаївна – заступник директора з наукової 
роботи Наукової бібліотеки ЧНУ. 

3. Шилюк Олег Іванович – кандидат історичних наук, заступник 
директора з питань інформаційних технологій Наукової 
бібліотеки ЧНУ. 

4. Бабюк Оксана Іллівна – учений секретар Наукової бібліотеки ЧНУ. 
5. Мурашевич Тетяна Дем’янівна – завідувач науково-методичного 

відділу Наукової бібліотеки ЧНУ. 
 

 
 
 
 

м. Чернівці, 58002 
вул. Лесі Українки, 23 
Україна 
Телефони: 0 (372) 58-47-60, 58-48-04, 58-47-67 
Факс:              0 (372) 58-47-60 
E-mail:       library@chnu.edu.ua 



 

ПОРЯДОК РОБОТИ: 

10:00 Реєстрація учасників семінару. 
10:15 Нагородження переможців конкурсу "Найкращий читач Наукової 

бібліотеки ЧНУ – 2019 року": 
 Безарова Олександра Трояновича – доктора історичних наук, доцента кафедри 

історії нового та новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних 
відносин ЧНУ; 

 Рослякову Олександру Віталіївну – студентку філологічного факультету ЧНУ; 
 Халуса Івана Ігнатовича – краєзнавця, приватного підприємця м. Чернівці. 

Робота семінару: 
10:40 Вступне слово голови обласного методичного об’єднання бібліотек 

закладів вищої освіти Чернівецької області – Зушмана Михайла 
Богдановича, директора Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

 Виступи (до 15 хв.): 
10:50 "Біобібліографічний покажчик "Життя, присвячене медицині. 

Пям’ятаймо… – краєзнавче дослідження про вчених-медиків" – 
Хитик  Валентина Іванівна, завідувач відділу комплектування та 
наукової обробки документів  Буковинського державного медичного 
університету. 

11:05 "Церковно-літературний журнал "Candela" у фондах Наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича" – Загородна Настасія Миколаївна, заступник директора з 
наукової роботи Наукової бібліотеки Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

11:20 "Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі (на прикладі Наукової 
бібліотеки ЧНУ)" – Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар Наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича.  

11:35 "Краєзнавчі документи у відділі зберігання фондів Наукової бібліотеки 
ЧНУ" – Гоменюк Ніна Миколаївна, завідувач відділу зберігання фондів 
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

11:50 "Книга книг у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету (Всесвітній рік Біблії – 2020)" – 
Мурашевич Тетяна Дем’янівна, завідувач науково-методичного відділу 
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

12:05 "Скарби краєзнавства у фонді відділу рідкісних книг та рукописів 
Наукової бібліотеки ЧНУ" – Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, 
завідувач відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

12:20 Завершення роботи. 
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Додаток 4.1 
 

Науково-практичний семінар "Краєзнавство в умовах інформаційного суспільства"– 

(21.10.2020 р., НБ ЧНУ). 

 
У семінарі взяли участь працівники НБ ЧНУ, бібліотеки БДМУ  та Муніципальної 

бібліотеки імені А. Добрянського.  

 
Відкрив роботу – голова обласного методичного об’єднання бібліотек вищих 

навчальних закладів Чернівецької області, директор Наукової бібліотеки ЧНУ Михайло 
Богданович Зушман. 
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Учасників семінару привітав проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
ЧНУ Андрій Петрович Саміла.  
 

Науково-практичний семінар розпочався з нагородження переможців конкурсу 
"Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ – 2019 року".  

 

 
Безаров О. Т. – доктор історичних наук, доцент кафедри історії нового та 

новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. 
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Рослякова О. В. – студентка філологічного факультету ЧНУ. 

 

 
 

Халус І. І. – краєзнавець, приватний підприємець м. Чернівці. 
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Учасники науково-практичного семінару прослухали цікаві виступи. 
 

 
 

"Церковно-літературний журнал "Candela" у фондах Наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" – Загородна Настасія 
Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 
 

"Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі (на прикладі Наукової бібліотеки 
ЧНУ)" – Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар Наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 
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"Краєзнавчі документи у відділі зберігання фондів Наукової бібліотеки ЧНУ" – 
Гоменюк Ніна Миколаївна, завідувач відділу зберігання фондів Наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 
 

"Книга книг у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького національного 
університету (Всесвітній рік Біблії – 2020)" – Мурашевич Тетяна Дем’янівна, завідувач 
науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 
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На заході експонувалися книжкові виставки:  

         
 

 

               
"Наукова спадщина викладачів Чернівецького університету (австрійський та 

румунський періоди)". 
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"Біблія – Священна Книга християн". 

 

                          
 

"Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі" 
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Додаток 5 
 

Книжкові виставки 
наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, експоновані у 2020 році 
 

 
№ 
з/п 

Дата 
проведення Назва книжкової виставки 

Науково-методичний відділ 

1. 01.01. "Вперед з новими сподіваннями!": Новорічне свято. 

2. 03.01. 
"Модерніст української класики": 125  років від дня народження 
Бориса Миколайовича Лятошинського (1895–1968), українського 
композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча. 

3. 17.01. "Життя як книга. Книги – як життя": 200 років від дня народження 
Анни Бронте (1820–1849), англійської письменниці, поетеси. 

4. 22.01. "Україна єдина та соборна": День Cоборності України.   

5. 27.01. "Вічний біль…": Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

6. 28.01. 
"Нова гостра байка": 230 років від дня народження Петра Петровича 
Гулака-Артемовського (1790–1865) українського поета, перекладача, 
педагога, культурно-громадського діяча, літературознавця. 

7. 28.01. 
"Нова гостра байка": 230 років від дня народження Петра Петровича 
Гулака-Артемовського (1790–1865) українського поета, перекладача, 
педагога, культурно-громадського діяча, літературознавця. 

8. 29.01. "Цей день в історії!": День пам'яті героїв Крут (1918). 

9. 04.02. "Історик в житті та в серці": 85 р. з дня народження Юрія Макара 
(1935), науковця-історика, професора ЧНУ. 

10. 08.02. "Доктор Живаго": 130 років від дня народження Бориса Леонідовича 
Пастернака (1890–1960), російського поета і письменника. 

11. 11.02. 
"Ректори Чернівецького університету": 175 р. від дня народження 
Омеляна Калужняцького (1845-1914) , професор словянської 
філології та ректора Чернівецького університету 1889-1890 рр. 

12. 19.02. 
"Видатні буковинці": 145 р. від дня народження Нектарія 
Котлярчука (1875-1935) митрополита Буковини у 1924-1934 рр., 
професора і церковного діяча. 

13. 20.02. "Ангели, які тримають українське небо": день Героїв Небесної 
Сотні. 

14. 21.02. "Рідна мова – це голос народу": Міжнародний день рідної мови. 

15. 05.03. "Довідкова Шевченкіана": Шевченківські дні. 

16. 10.03. 2020 – рік математики в Україні: до Дня математичного факультету 
ЧНУ. 

17. 13.03. 

"Про кохання, життя, Україну…": 60 років від дня народження Юрія 
Ігоровича Андруховича (1960), українського поета, прозаїка, 
перекладача, есеїста, віце-президента Асоціації українських 
письменників. 

18. 13.03. 
"Перший ректор Чернівецького університету": 180 р. від дня 
народження Костянтина Томащука (1840-1889), доктора права, 
першого ректора Чернівецького університету.  

19. 14.03. "З Україною в серці": День українського добровольця. 
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20. 19.03. 
"Висока жінка, горда, наче бунт" : 90 років від дня народження Ліни 
Василівни Костенко (1930), української письменниці-шістдесятниці, 
поетеси. 

21. 21.03. "Наша думка, наша пісня не вмре, не загине…": Всесвітній день 
поезії. 

22. 27.03. 
"Життя віддане театру": 85 років від дня народження А. Литвинчука 
(1935-1993) народного артиста, режисера Чернівецького театру ім. 
О. Кобилянської; до Міжнародного дня театру. 

23. 28.03. 
"Вічні два кольори!": 95 років від дня народження Дмитра 
Михайловича Гнатюка (1925–2016), видатного українського 
оперного співака, режисера, педагога.  

24. 31.03. 
"Ректори Чернівецького університету": 170 р. від дня народження 
Еміліана Воюцького (1850-б.р.) доктора теології та ректора 
Чернівецького університету 1892-1893рр., 1901-1902 рр. 

25. 02.04. "Катастрофи у творах, які вирішують усе": 180 років від дня 
народження Еміля Золя (1840–1902), французького письменника. 

26. 07.04. Міжнародний день Інтернету. 

27. 14.04. 
"Письменники Буковини": 90 років від дня народження М. І 
Юрійчука (1930-2014) доцент кафедри укр. літератури, науковця, 
педагога, літературознавця. 

28. 15.04. "Кожному своє": Міжнародний день визволення в'язнів 
фашистських концтаборів. 

29. 22.04. "Прижиттєві видання І. Синюка у фондах НБ ЧНУ": Творчий 
доробок Івана Синюка (1866-1953) буковинського письменника. 

30. 05.05. 
"Чесний трудівник духовної ниви Буковини": Річниця з дня 
народження Сидора Воробкевича (1836-1903) українського 
письменника, композитора. 

31. 22.06. 
"Ехо війни…": День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні. 
Початок Великої Вітчизняної війни. 

32. 27.06. 
"Ректори Чернівецького університету": 165 р. від дня народження 
Генріха Зінгера (1855-б.р.), доктора права, ректора Чернівецького 
університету 1887-1888 рр. 

33. 01.07. День архітектури України. 

34. 26.07. "З ювілеєм!" – 80 р. від дня народження Тамари Севернюк (1940), 
української письменниці. 

35. 28.07. День хрещення Київської Русі-України. 

36. 08.08. 
"Чарівник буковинського слова – Юрій Федькович": річниця від дня 
народження Юрія Адальбертовича Федьковича, українського поета, 
прозаїка, драматурга, перекладача, фольклориста. 

37. 24.08. День Незалежності України. День Державного Прапора України. 

38. 26.08. 
"Буковинський Златоуст" : 80 р. від дня народження Анатолія 
Добрянського  (1935-2003), літературознавця, публіциста, 
мистецтвознавства. 

39. 01.09. "Якісна освіта – шлях до кращого майбутнього" : до Дня знань. 

40. 28.09. "Краєзнавчий туризм у бібліотечному форматі" : до Всесвітнього 
дня туризму (підготувала вч. секретар НБ ЧНУ). 

41. 30.09. "Храм краси, науки і культури" : до Всеукраїнського дня бібліотек. 

42. 01.10. "Видання з приватної бібліотеки Й.М. Ельгісера" : до Міжнародного 
дня музики. 

43. 04.10. "Наукова спадщина викладачів ЧНУ імені Юрія Федьковича 
(австрійський та румунський періоди)": до 145-ї річниця відкриття 
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Чернівецького університету. 

44. 05.10. "ЧНУ – освітній центр та туристична мекка": до Дня міста. 
Чернівцям – 612. 

45. 21.10. "Хрещена мама чернівецьких істориків" в рамках презентації 
бібліографчного покажчика "Марія Никирса". 

46. 03.11. "Краєве віче Буковини": до річниці Буковинського народного віче 
(1918). 

47. 17.11. "Студентство, як соціальна група": до Міжнародного дня студента. 

48. 21.11. День Гідності та Свободи. 

49. 23.11. "Нас вбивали – бо ми українці": до Дня пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій. 

50. 27.11. 
"Майстриня драматичної повісті" – 157 років від дня народження 
Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942), української 
письменниці, громадсько-культурної діячки. 

51. 05.12. "Волонтерський рух на Буковині" : до Міжнародного дня 
волонтерів. 

52. 06.12. День Збройних Сил України. 

53. 11.12. 

"Андрій Мельник – голова ОУН (М) і борець за незалежність 
України" : 130 років від дня народження А. А. Мельника (1890-1964) 
визначного політичного і державного діяча, Голови ОУН, 
полковника. 

Відділ зберігання фондів (фонд зарубіжних видань) 

54. 22.02. "Від Landesbibliothek до бібліотеки Чернівецького університету".  

55. 26.09. "З архівних документів Крайової бібліотеки Буковини".  

56. 22.11. 
"Творчість Ґреґора фон Реццорі" : з нагоди встановлення пам’ятника 
Ґреґору фон Реццорі (1914-1998), німецькомовному письменнику, 
сценаристу, журналісту, мемуаристу, арт-критику і актору. 

Відділ рідкісних книг та рукописів 

57. 04.01. 
"Народний співець Буковини": день пам’яті Юрія Адальбертовича 
Федьковича (1834-1888), українського поета, прозаїка, драматурга, 
перекладача, фольклориста. 

58. 06.03. 
"Він приклад невтомної праці для свого народу": 140 р. від дня 
народження Василя Сімовича (1880-1944), вченого-мовознаця, 
громадського діяча. 

59. 21.03. "Наша думка, наша пісня не вмре, не загине…": Всесвітній день 
поезії. 

60. 23.04. "Книги з колекції ВРКР НБ ЧНУ" : Всесвітній день книги та 
авторського права. 

61. 24.05. "Скарб давніх предків": День рівноапостольних  Кирила і Мефодія. 
День слов'янської писемності та культури 

62. 10.06. "Місто моєї любові": до ювілею Марії Никирси, науковця, 
краєзнавця, перекладача, "Почесного громадянина міста Чернівці". 

63. 17.09. 
"Ілярій Карбулицький – буковинський громадський діяч, 
мовознавець, письменник і педагог" : 140 р. від дня народження 
Іларія Карбулицького (1880-1961). 

64. 23.09. Садгора туристична: "Рогізні – 500": до Всесвітнього дня туризму та 
Дня туризму в Україні. 

65. 26.09. "У храмі цім є місце всім – Хто пише і читає, Хто не лінується у нім, 
Той цілі досягає": до Всеукраїнського дня бібліотек. 

66. 27.09. "З днем народження – рідне місто Чернівці": до 611-ї річниці першої 
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письмової згадки про місто Чернівці. 

67. 22.10. 
"Костянтин Томащук – юрист, політик, педагог, перший ректор 
ЧНУ": до роковин смерті першого ректора ЧНУ (1875-1876), 
доктора права, професора Костянтина Томащука. 

68. 09.11. "Мова - це наша національна ознака" : День української писемності 
та мови. 

Відділ обслуговування 

69. 01.01. "Україна більше за життя": присвята героям Небесної 
Сотні. 

чит. зал 
періодичн
их видань 

70. 30.01. 
"Теореадор з Бердичева": 90 років від дня народження 
Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930–2014), 
українського письменника, драматурга, журналіста. 

чит. зал 
періодичн
их видань 

71. 04.02. 

"Український Рентген": 175 років від дня народження 
Івана Павловича Пулюя (1845–1918), українського 
фізика, вченого-новатора, який брав участь у створенні 
першої в Європі електростанції змінного струму в 
Празі. 

чит. зал 
періодичн
их видань 

72. 12.02. "Світ фантастики та подорожей". Аб. № 3 

73. 19.03. "ЇЇ душа шукає себе в слові". Аб. № 5 

74. 02.04. "Книга вчить, як на світі жить!" : Міжнародний 
день дитячої книги. Аб. № 5 

75. 19.04. "Великдень". Аб. № 1 

76. 26.04. 
"Чорний дзвін, що лунає крізь роки": Міжнародний 
день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. 
День Чорнобильської трагедії. (1986). 

чит. зал 
періодичн
их видань 

77. 17.05. День Європи в Україні. 
чит. зал 
наукової 

літератури 

78. 06.06. "О! мужнє плем’я Журналістів!": День журналіста. 
чит. зал 
наукової 

літератури 

79. 28.06. "Конституція України в умовах сьогодення": День 
Конституції України. 

чит. зал 
навчальної 
літератури 

80. 07.08. 
"Пантелеймон Куліш": 200 років від дня народження 
П. Куліша (1819-1897), українського письменника, 
поета, драматурга фольклориста, етнографа. 

Аб. № 5 

81. 24.08. День незалежності України та День державного 
прапора. 

чит. зал 
наукової 

літератури 

82. 02.10. "Найстарішому класичному університету Буковини – 
145 років" Аб. № 3 

83. 14.10. "Козак – символ України": до Дня українського 
козацтва. Аб. № 2 

84. 25.11. "Художнє дозвілля" (література пригодницького 
спрямування). Аб. № 3 

85. 10.12. День прав людини. 
чит. зал 
наукової 

літератури 
Інформаційно-бібліографічний відділ 
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86. 20.02. 
"Творець архітектурних шедеврів": 189 років від дня народження 
Йозефа Главки (1831-1908) чеський архітектор, меценат. День 
архітектури України. 

87. 06.03. "Добрий вчитель" : 140 р. від дня народження Василя Сімовича 
(1880-1944), вченого-мовознаця, громадського діяча. 

88. 05.05. 
"Чесний трудівник духовної ниви Буковини": Річниця з дня 
народження Сидора Воробкевича (1836-1903) українського 
письменника, композитора. 

89. 15.06. "На гостини до Івана": річниця від дня народження Івана 
Миколайчука(1941-1987), українського кіноактора, сценариста. 

90. 31.12. 
"Історики Чернівецького університету" : 85 років від дня 
народження Василя Ботушанського (1935), історика, публіциста, 
професора ЧНУ. 

Постійно діючі експозиції 

91. протягом  
року 

"Біблія – Священна Книга християн" – 2020 рік 
оголошено Всесвітнім роком Біблії. 

науково-
методичний 

відділ 

92. протягом  
року Увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

читальний 
зал 

періодичної 
літератури 

93. протягом  
року Вшанування подвигу учасників Революції Гідності. 

науково-
методичний 

відділ 

94. протягом  
року 

Архівні документи бібліотеки Чернівецького 
університету. 

відділ 
зберігання 

фондів  

95. протягом  
року "Чарівник буковинського слова – Юрій Федькович". 

науково-
методичний 

відділ 

96. протягом  
року "Книги – зразки друкарського мистецтва". 

відділ 
рідкісних 
книг та 

рукописів 

97. протягом  
року Виставка одного жанру : "Вічно молодий детектив". Аб. № 3  

98. протягом  
року 

Документи з колекції Костянтина Томащука (1875-
1889), першого ректора Чернівецького університету 
(1875-1876). 

відділ 
рідкісних 
книг та 

рукописів 

99. протягом  
року 

"Європейський Союз – Україна : плідне 
співробітництво". 

Читальний 
зал наукової 
літератури 

100. протягом  
року Бібліотечні періодичні видання з фондів НБ ЧНУ 

науково-
методичний 

відділ 

101. протягом  
року 

"Рідна мова моя": до Дня української мови та 
писемності. Аб. № 3  

102. протягом  
року Виставка одного жанру : "Поезія єднає серця!". Аб. № 3  

103. протягом  
року 

"Будьмо обізнані про СНІД : треба знати, щоб 
жити!". Аб. № 3  

120. протягом  
року "Бібліотека і суспільство: рух у часі та просторі". Аб. № 3  

104. протягом  На допомогу науковцям. Введення в дію нового інформаційн
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року стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання". 

о-
бібліографіч
ний відділ 

105. протягом  
року "ЧНУ – освітній центр та туристична мекка". 

науково-
методичний 

відділ 

106. протягом  
року Виставка одного жанру : " Відкрий свій роман". Аб. № 3  

107. протягом  
року Нові надходження періодичних видань 

читальний 
зал 

періодичної 
літератури 

108. протягом  
року Навчальна література : новинки 

Читальний 
зал 

навчальної 
літератури 

 



  
С

татисти ка користування віртуальними виставками на порталі C
A

LA
M

EO
 

за 2013-2020 рр. 
П

редставлено документів: 287 
В

сього переглядів: 1678, 
в т.ч. за 2020 р. -  183 

Додат
ок 5.1 



Додаток 5.2 
Віртуальні виставки на SlideShare. 
Загальні показники використання за рік. 
 
 



Додаток 5.3 
іртуальні виставки на SlideShare. 
Географія використання за рік. 
 
 

 
 



Додаток 5.4 
Віртуальні виставки на SlideShare. 
Найбільш запитуваний матеріал за рік. 
 
 

 
 



 1 

Додаток 6 
 

ЗВИЧАЙНА ТА НЕЗВИЧАЙНА ПОЕЗІЯ… 
 

 

 
 

20 лютого в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича відбулася презентація вибраних творів в 25-ти томах поета, 
перекладача, публіциста та мандрівника – Віталія Григоровича Демченка.  

На презентації лунали вітання: 
 

 
 
Професора, декана філологічного факультету ЧНУ Б. І. Бунчука. 
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Українського письменника, літературознавця, педагога В. Т. Косяченка. 
 

 
 
Доцента ЧНУ, директора НБ ЧНУ М. Б. Зушмана. 
 

 
 
Голови організації письменників Буковини В. Т. Джурана.  
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Присутні неодноразово наголошували, що Демченко людина, яка ніколи не була 

осторонь того, що відбувається в суспільстві.  
 
 

 
 

 
На заході експоновано книжкову виставку "Відвертий і відкритий наче вітер…" 

(В. Джуран). 
 

 



Додаток 7 
 

МИСТЕЦЬКИЙ ЗАХІД БІБЛІО-КАФЕ  
"ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНИЙ ФРЕШ" 

 
В рамках мистецького заходу Бібліо-кафе "Літературно-культурний фреш", 30 

вересня відбулася презентація бібліографічного покажчика Марія Никирса : бібліогр. 
покажч. / уклад. : Т. Д. Мурашевич, М. І. Махмутова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. О. В. 
Добржанський. – Чернівці : Чернівец. нац ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 100 с. 
 

              
 

У покажчику представлені матеріали за період 1977–2019 рр. До нього увійшли 
опубліковані праці: монографії, статті з періодичних видань, збірників наукових праць 
вищих навчальних закладів, матеріалів науково-практичних конференцій; переклади 
творів письменників та науковців Буковини, а також публікації про наукові доробки Марії 
Дмитрівни Никирси. 

З щирими словами вдячності за багатолітню проведену роботу для рідного краю, а 
також з побажаннями творчого майбутнього Марії Никирсі, виступили: 
 

 
 

Марусик Т. В. – проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-
виховного процесу ЧНУ. 



 
 
Добржанський О. В. – професор, декан факультету історії, політології та 

міжнародних відносин,  редактор та автор вступної статті бібліографічного покажчика. 
 

 
 

Коротун І. В. – професор, в. о. зав. кафедри архітектури та збереження об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО факультету архітектури, будівництва і декоративно-

прикладного мистецтва. 
 



 
 

 
 

Масіян Н. Б. – начальник управління Міжнародної співпраці Департаменту 
комунікації чернівецької ОДА. 

 
 

 
 

Преступенко Ю. В. – директор Чернівецького обласного центру з питань 
культурної спадщини. 

 
 
 
 



 
 

Танащик Д. Д. – завідувач музею Чернівецького університету. 
 

 
 

Учасники заходу Бібліо-кафе "Літературно-культурний фреш". 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

.  
 
 

На презентації експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд 
"Хрещена мама чернівецьких істориків". 



Додаток 8 
 

"Я можу відправитись куди завгодно:  
                                               Чернівці наздоженуть мене"  

                                                                                                (Ґ. Реццорі) 
 

 
 
 
22 листопада перед Науковою бібліотекою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича було відкрито погруддя Ґреґору фон Реццорі (13. 05. 
1914, Чернівці, на той час Австро-Угорщина –†23. 04. 1998, Донніні, Італія) (уроджений 
Ґрегор Арнульф Гіларус д'Ареццо) – німецькомовному письменнику, сценаристу, 
журналісту, мемуаристу, арт-критику і актору. 

Погруддя постало в рамках проекту "Буковинсько-Галицький літературний 
маршрут" і за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ 
Німеччини не випадково, адже Буковина і Чернівці супроводжували митця все його життя 
і творчість.  



 
 
Бронзове погруддя Ґреґора фон Реццорі відкрили ініціатори й куратори – 

берлінська художниця Гельґа фон Льовеніх та професор ЧНУ Петро Рихло.  
 

З нагоди відкриття погруддя зібралося чимало Чернівчан та гостей міста, які 
заслухали вітальні слова. 

 

 
 
Відомий львівський скульптор Володимир Цісарик, який виготовив бронзове 

погруддя Ґреґору фон Реццорі. 
 



  
 
Дмитро Сірман – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 
 

 
 
Драгош Олару – співробітник Державного архіву Чернівецької області.  

 



      
 
Тетяна Басняк – доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу факультету 

історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ, яка захистила дисертацію "Міфологема 
східноєвропейської культури у творчості Ґреґора фон Реццорі".  
 

                         
 

 
На відкритті погруддя була представлена книжкова виставка "Творчість Ґреґора 

фон Реццорі", яку підготували працівники НБ ЧНУ.  
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 



Додаток 9 
Звіт 

Інформаційного центру Європейського Союзу  
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 за 2020 рік 
 
НАЗВА ЦЕНТРУ: Інформаційний центр Європейського Союзу 
Рік заснування (підписання угоди): 2007 рік 
Ім’я координатора: Ворнік Лариса Дмитрівна 
Адреса: 58002, Україна, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23 
Телефон: 0 (372) 58-47-60, +380 95 565 55 35 
Факс:       0 (372) 58-47-60 
Електронна адреса: eui@chnu.edu.ua 
Адреса в Інтернеті: www.library.chnu.edu.ua 
Fasebook: https://www.facebook.com/infocentrchnu/ 
 
Д і я л ь н і с т ь  « E U - i »  в  2 0 2 0  р о ц і :  
1) Загальна інформація: 
Місцезнаходження: Наукова бібліотека Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Приміщення (метраж, кількість кімнат): три читальних зали, 625 м2  
Кількість робочих місць для відвідувачів: 500 місць 
Яке обладнання є в наявності: 2 комп’ютери, 1 БФП 
Обладнання, що надавалося Представництвом ЄС в рамках проєктів по підтримці EUi: 2 
комп’ютери, 1 БФП 
Скільки видань та документів налічується в базі Центру? 775 примірників 
Хто може користуватися Центром? Відкритий для всіх відвідувачів 
Години і дні роботи: понеділок-п’ятниця – з 9:00 до 20:00 
                                    субота – з 10:00 до 18:00 
2) Доступ до інформаційних ресурсів ЄС через Інтернет: 
Чи є у Вас доступ до Інтернету? Так 
До яких інформаційних ресурсів ЄС Ви маєте доступ через Інтернет? 
a) Інтернет-сайт «Європа» 
b) Сайт Представництва ЄС в Україні 
c) EUR-LEX та ін. 
Ваша оцінка доступу до інформаційних ресурсів ЄС: незадовільний, задовільний, добрий, 
дуже добрий (підкресліть) 
3) Надання документів і публікацій про ЄС: 
Які документи і видання Ви отримуєте на регулярній основі? (в друкованому і 
електронному вигляді): журнали, брошури, листівки, карти тощо 
Із Представництва ЄС 
З інших джерел: поточне комплектування монографіями, підручниками, довідниками, 
передплата періодичних видань (бібліографія) стосовно діяльності ЄС 
4) Якими інформаційними джерелами ви користуєтеся найчастіше? 
    (Прохання вибрати одну із відповідей: часто, час від часу, рідко, ніколи) 
Офіційний журнал ЄС на СD, на сервері ЄС 
Інформація з сайту Представництва 
Публікації про ЄС українською мовою 
Публікації про ЄС іноземними мовами (англ.) 
5) Відвідувачі: 
Середня кількість відвідувачів у місяць/рік: 110/1320 
Категорії відвідувачів (%): 



Студенти: 67 % 
Викладачі: 20 % 
Журналісти: 1 % 
Підприємці: 1% 
Неурядові організації: 1 % 
Євроклуби: 5 % 
Інші категорії: 5 % (вчителі, лікарі, пенсіонери, іноземці та інші) 
6) Кількість інформаційних запитів: 
Скільки запитів ви отримуєте щомісяця? 
По телефону: 25 
Через Інтернет: 120 
Від відвідувачів: 725  
Іншим шляхом: - - - - 
Типи питань %: 
Загальна інформація про ЄС: 25 % 
Стосунки ЄС та України (програми допомоги ЄС): 35 % 
Історія інтеграції: 10 % 
Політика ЄС: 10 % 
Економіка ЄС: 5 % 
Інші аспекти діяльності ЄС: 5 % 
Практичні питання (отримання віз, навчання в країнах ЄС, отримання грантів, 
працевлаштування та ін.): 9 % 
Інші питання (приклади): соціальна політика в країнах ЄС – 1 % 
7) Заходи, проєкти, що здійснювалися Центром в 2020 році : 
Наукові конференції, семінари, круглі столи: - - - -  
Лекції: - - - - 
Прес-конференції: - - - - 
Видання (книжки, підручники, інформаційні бюлетені, каталоги та ін.): - - - - 
Інше:  
- книжкові, пересувні та віртуальні виставки; 
- екскурсії; 
- курси іноземних мов; 
- онлайн-вікторини; 
- співробітництво та проведення спільних заходів з органами влади,  громадськими 

молодіжними організаціями Чернівецької області; 
- співпраця з іншими мережами ЄС (євроклубами, бібліотеками, випускниками EU 

Study Days in Ukraine, молодими послами ЄС); 
- допомога в написанні наукових робіт по темах, що стосуються ЄС: підбір 

літератури, складання бібліографічних списків літератури, виконання усних та 
письмових тематичних довідок, надання консультацій по використанню 
матеріалів, що налічуються в базі Центру. 

8) Наведіть приклади та прокоментуйте/опишіть найбільш успішні/цікаві проєкти за 
звітний період: 

1. 15-16 лютого 2020 року Інформаційний центр ЄС ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
спільно молодіжною організацією AIESEC організували та провели зустріч з активною 
молоддю м. Чернівців та Чернівецької області. На ній молоді люди дізналися про 
волонтерську діяльність та особливості роботи волонтером. Учасники опанували 
інструменти залучення й координації волонтерів, дізналися про кращі європейські і світові 
практики та мали змогу обмінятися власним досвідом роботи з волонтерами. Цікавою та 
корисною була робота у групах над вирішенням проблем міста. Також молоді люди 
розглянули можливості вступу в міжнародну організацію AIESEC  та інші громадські 
організації.  



Загалом у заході взяли участь 80 людей. 
2. 7 травня 2020 року координатор ІЦ ЄС Лариса Ворнік взяла участь у вебінарі 

«Як управляти громадою онлайн», який проводила, регіональна координаторка 
Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» у Чернівцях Інна Пашанюк. 

Під час вебінару учасники дізнались, що таке  діджиталізація, електронне 
урядування та про проблеми електронного самоврядування в Україні. 

Детально розглянули способи місцевого самоврядування в м. Чернівці за 
допомогою програмно-апаратних засобів та систему локальних інформаційних систем. А 
також запропонували свої ідеї для «Платформи реалізації ідей для покращення твого 
міста». 

3. 12 травня 2020 року Інформаційний центр ЄС ЧНУ ім.. Ю. Федьковича спільно з 
Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА провели провели інформаційний захід – 
онлайн-вікторину «EU for YOY» для молоді в рамках відзначення Дня Європи в Україні. 

Участь у заході взяли 136 учасників з багатьох навчальних закладів Чернівецької 
області. Відповідаючи на цікаві запитання з історії, розвитку та функціонування 
Європейського Союзу та країн-членів ЄС молоді люди мали змогу підвищити свій рівень 
знань з даної тематики та розширити кругозір стосовно євро інтеграційних процесів  
Україні. 

Переможці та учасники вікторини отримали призи й подарунки від Представництва 
ЄС  Україні (флешки, кепки, футболки, блокноти, ручки з європейською символікою). 

4. 13 травня 2020 року Лариса Ворнік взяла участь у вебінарі «Виборчий кодекс та 
його вплив на майбутні вибори». В ході тренінгу разом із регіональною координаторкою 
Institute Respublika  Інною Пашанюк та іншими учасниками розбиралися із впливом 
нового кодексу на реалізацію місцевих виборів: різницею систем для громадян з кількістю 
менше та більше 90 тисяч виборців, механізмом голосування за відкритими списками, 
алгоритмом зміни місця волевиявлення, формуванням округів та внесенням застави. 

5. 21 травня 2020 року Лариса Ворнік взяла участь у  вебінарі «Національний 
референдум: на які нові правила очікувати?», який провела ГО «Активна Громада 
Чернівців»  в рамках кампанії «Право вибору».Учасники заходу дізналися більше про 
історію даного механізму, особливості законопроекту від 04.03.20: предмет 
Всеукраїнського референдуму, процес ініціювання, поділ на прихильників та опонентів, 
здійснення агітації, фінансову сторону таке інше. 

6. 3 червня 2020 року Лариса Ворнік взяла участь у черговому вебінарі в рамках 
проекту «Право вибору», під час якого регіональна координаторка Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Інститут «Республіка» у столиці Буковини Інна Пашанюк 
ділилася із учасниками секретами реалізації успішної адвокасі-кампанії. В ході вебінару 
та майстер-класу учасники детальніше дізналися про ефективні інструменти адвокації, 
громадського лобіювання, розбудову коаліцій, медіа-адвокацію таке інше. 

7. 19 червня 2020 року Лариса Ворнік взяла участь у вебінарі «Процедура 
прийняття рішень місцевими радами» від Institute Respublika. Під час тренінгу учасники 
отримали знання щодо компетенцій ОМС, видів та алгоритму ухвалення ними питань: 
встановлення необхідності у прийнятті акту, підготовки (розроблення) проекту, розгляду 
суб’єктом нормотворчості, затвердження рішення та набрання ним юридичної сили. 
Також учасники ознайомились із інструментами для впливу мешканців на дані процеси – 
електронними петиціями, громадськими слуханнями, місцевими ініціативами і т. д.  

8. 17 вересня 2020 року Лариса Ворнік взяла участь у онлайн-тренінгу «Мобілізація  
громадян та ГО», який пройшов на базі «Активної Громади Чернівців» в рамках реалізації 
Всеукраїнської кампанії «Задай курс владі» на тему залучення громадян до 
демократичних перетворень. Учасники навчання дізнались, як ефективно спланувати 
діяльність (в тому числі використовуючи метод SMART), щоб в подальшому успішно 
співпрацювати із членами громади, які основні принципи такої взаємодії, для чого 
потрібні коаліції ГО і т. д. Окремими блоками також розглянуті особливості ведення 



переговорів (етап підготовки, стратегічні підходи, правила, прийоми…) та інструмент, 
який вже доступний мешканцям для зміни міста на краще, - «Бюджет ініціатив чернівчан-
2020» (умови, авторство, суми фінансування, дедлайни…). 

9. 15 жовтня 2020 року в Чернівцях, вже вчетверте, відбувся «День кар’єри ЄС», 
щоправда, цьогоріч у дистанційному онлайн-форматі. 

Захід є частиною проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», що 
фінансується Представництвом Європейського Союзу, та втілюється за сприяння 
партнерських громадських організацій «Відкрите суспільство» та «Молодіжна 
альтернатива». 

Співорганізаторами «Дня кар’єри ЄС – 2020 у Чернівцях» виступили 
Інформаційний центр ЄС в ЧНУ, Департамент комунікацій Чернівецької обласної 
державної адміністрації, а також економічний факультет ЧНУ. 

У заходах «Дня кар’єри» взяли участь: студентська молодь, представники 
громадянського суспільства, бізнесу, державні службовці та активні молоді громадяни, які 
шукають можливості для професійного вдосконалення та особистісного зростання. 

Розпочався захід панельною дискусією за участю представників академічної сфери, 
державної служби та бізнесу. У рамках обговорення теми «Професійний розвиток та 
європейська інтеграція» спікери аналізували тенденції на європейському ринку праці, 
оцінювали очікувані роботодавцями вимоги до найманих працівників, характеризували 
можливі шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці, а також дискутували про 
глобальний освітній простір. 

Начальник відділу міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича Сергій Луканюк розповів, що ЗВО вже більше 10 років є учасником 
програм ЄС, зокрема, Еразмус+, як щодо мобільності студентів та викладачів, так 
структурних проєктів, в кожному з яких задіяні одразу як мінімум три університети з ЄС 
та декілька з України. Обміни з університетами Європи та участь у програмах дозволяє 
підвищити конкурентоздатність студентів та покращити рівень викладання у виші. 
Нерідко студенти після закінчення ЧНУ також їдуть здобувати другу освіту до Європи. 

Менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков 
зосередився на євроінтеграційних процесах та пріоритетах ЄС, які впливають на ринок 
праці. Серед політичних пріоритетів, закладених у Лісабонському договорі, є такі як 
сталий розвиток, покращення стану довкілля та соціально-ринкова економіка – 
людиноцентрична, спрямована на повну зайнятість. Європейський підхід спрямований на 
навчання працівників, створення робочих місць, на розвиток нових навичок, 
підприємництва, щоб людина могла швидко пристосуватися до нових умов на ринку 
праці, в тому числі, пов’язаних з глобальними процесами та змінами – наприклад, 
внаслідок пандемії чи автоматизації певних робочих процесів. Також експерт звернув 
увагу на пріоритети ЄС на найближчі 10-15 років. Серед них – європейський зелений курс 
та пов’язані з ним інвестиції в альтернативну енергетику, зокрема, ЄС вже вкладає кошти 
у заводи з виробництва водню. Ці та інші технології енергоефективності впливають на 
житловий сектор. Також одним з пріоритетів є цифровізація, в тому числі, розвиток 
технологій щодо штучного інтелекту, роботизації, створення відповідної інфраструктури 
тощо. Крім того у фокусі уваги ЄС розвиток медичної сфери, створення європейського 
простору здоров’я. І ця необхідність координувати зусилля в рамках Співтовариства 
виникла на тлі пандемії COVID-19, адже раніше сфера здоров’я була виключно у 
компетенції країн-членів ЄС. Україна приєднується до кроків ЄС у рамках цифровізації, 
зеленого курсу та енергоефективності, підписано вже низку міжнародних угод у цих 
напрямках. 

Директор Департаменту комунікацій Чернівецької облдержадміністрації Вікторія 
Гатрич зазначила, що гнучкість та вміння адаптуватися є важливими навичками для 
кар’єрного росту, що особливо проявилось під час пандемії. Вона розповіла про свій 
власний досвід як роботодавця: рік тому В. Гатрич пішла працювати до Чернівецької 



ОДА, де створювався новий департамент, довелося набирати персонал. Серед пріоритетів 
при працевлаштуванні вона виокремила такі якості, як вміння комунікувати, цифрову 
грамотність та знання мов. На сьогодні, за словами В. Гатрич, у департаменті є ще 
декілька вакансій, на які мають шанс влаштуватися молоді спеціалісти. 

Доцент кафедри міжнародної економіки економічного факультету ЧНУ Діана 
Михайлина розповіла про глобальні тенденції на ринку праці. За її словами, зростає рівень 
автоматизації процесів та кількість даних, взаємопроникнення різних сфер, світ перебуває 
на порозі нової інформаційної революції. До того ж впливають на ринок праці й тенденції, 
пов’язані з пандемією. Науковець зупинилась на тому, які навички є стійкими до впливу 
пандемії: це інформаційні технології, охорона здоров’я та цифрова безпека. 

Співвласник, директор мережі магазинів Мультимедіа, співвласник IT компанії 
DataMi Оксана Філіпова зазначила, що у компанії працює 67 % випускників ЧНУ і ті, хто 
пройшов стажування чи навчання в ЄС, мають краще усвідомлені цілі, амбіції, вищий 
фаховий рівень. Вона виділила 5 груп компетенцій, важливих для працевлаштування: 
комунікативні навички, самоорганізація, креативність, вміння працювати з інформацією 
та стресостійкість. 

В онлайн-трансляції панельної дискусії взяло участь 342 особи. 
Другою частиною «Дня кар’єри ЄС у Чернівцях» стала серія онлайн-тренінгів, 

спрямованих на розвиток soft skills молоді, в контексті яких йшлося про програми 
академічної мобільності «Еразмус+», проєктний менеджмент, успішне управління, а 
також цифрові компетентності в сучасному світі. Загалом відбулося чотири тренінги: 
– тренінг «Презентація можливостей для молоді за програмами Еразмус +» (тренер: 

Сергій Луканюк, начальник відділу міжнародних зв’язків ЧНУ); 
– тренінг «Проєктний менеджмент та дизайн мислення» (тренер: Анастасія Головченко, 

громадська діячка, експертка з проєктного менеджменту, засновниця ГО «Центр 
молоді Чернівців», координаторка заходів ГО «Буковинська агенція регіонального 
розвитку»); 

– тренінг «Управління спрямоване на успіх» (тренер: Тарас Прокоп, експерт з питань 
місцевого самоврядування); 

– тренінг «Цифрова компетентність в сучасному світі» (тренер: Микола Попадюк, 
вчитель, тренер освітніх програм, проєктний координатор, ведучий онлайн-курсів 
Google Certified Educator Level 2). 

В онлайн-тренінгах взяло участь 140 осіб. 
10. 23-24 листопада 2020 р. координатор Інформаційного центру ЄС Лариса Ворнік 

взяла участь у щорічному Форумі Мереж ЄС у форматі он-лайн, який організувало та 
провело Представництво ЄС в Україні.  Форум зібрав понад 70 представників з різних 
регіонів.  

Спікерами першого етапу Форуму були: Вікторія Давидова - радниця з питань 
преси та інформації Голова Представництва ЄС в Україні; Ірина Бєляєва - директорка 
Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, модераторка; 
Ель Джувейді Абулсан Рімма - генеральним директором директорату стратегічного 
планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України; Світлана 
Шитікова - координатор Національного офісу Еразмус+ в Україні; Юлія Біденко - Team 
Europe Ukraine та Денис Черніков - менеджер проєкту.іонів України. 

Захід складався з 2-ох робочих днів. Під час 1 частини учасники дізнались про: 
 основні результати проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» у 2020 

році; 
 підходи до планування діяльності у 2021 році; 
 новий цикл Програми Еразмус+ на 2021-2027 роки. 
В межах презентації Координатор НЕО в Україні Світлана ШИТІКОВА розповіла про 

структуру Програми ЄС Еразмус+, основні досягнення для України, а також презентувала 
можливості нової генерації Програми на 2021-2027 роки. 



Протягом другого етапу (24 листопада) проведено щорічну зустріч координаторів 
Європейських інформаційних центрів. Разом з модератором Людмилоюа Кудіною 
представники обговорили діяльність центрів у 2020 році та обговорили стратегічні 
завдання на 2021 рік. 

Окрім цього, Представництво ЄС в Україні  організувало для учасників Форуму такі 
інформаційні заходи: 
- тренінг з цифрових навичок та цифрової безпеки; 
- тренінг «Виклики дезінформації та засоби інформаційного захисту»; 
- тренінг з комунікацій. 
Тренери розповіли про ключові особливості написання статей до проведених заходів, 
висвітили механізми процесу публікування новин та можливостей збільшення кількості 
переглядів; надали інформацію про цифровізацію та права людини на прикладі захисту 
персональних даних; зробили акцент на шляхах й засобах інформаційного захисту 
населення та обговорили сучасні виклики дезінформації громадськості. 

11. 9 грудня Лариса Ворнік взяла участь у Публічному онлайн-обговоренні 
«Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки: справедливий суд» у м. Чернівці. 

Це обговорення продовжило серію Всеукраїнських зустрічей навколо 
«Антикорупційної стратегії на 2020-2024: «Справедливий Суд», що були організовані у 
вересні-жовтні 2020 року Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у партнерстві з 
Центром політико-правових реформ, Інститутом «Республіка» та ВІ «Активна Громада». 
Учасники обговорень мали змогу висловити свої думки та надати рекомендацій щодо 
стратегії загалом, та її подальшим впровадженням через розробку нормативно-правових 
актів та законопроектів. Ці рекомендації були проаналізовані експертами, і будуть 
передані Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. 
9) Висловіть свої побажання/пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного стану 
Вашого Центру:  
Вкрай необхідні: проєктор, ноутбук. 
10) Висловіть свої міркування щодо поліпшення ефективності роботи  
      Центру:  
– провести на базі Інформаційного центру ЄС зустріч Посла Європейського Союзу 

в України та/або делегації Представництва ЄС в Україні з керівництвом ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича; 

– поліпшення матеріально-технічної бази Інформаційного центру ЄС. 
 
Координатор Інформаційного центру ЄС 
в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича, 
головний бібліотекар Наукової бібліотеки ЧНУ                                    Лариса ВОРНІК  
 



Додаток 10 
ЗАХОДИ 

проведені науковою бібліотекою з нагоди 145-річчя від часу створення 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

в 2020 році 
 Вересень-листопад – експоновано цикл книжкових виставок та проведено бібліографічні 

огляди літератури: 
1. "ЧНУ – освітній центр та туристична мекка" (фойє, 1 поверх). 
2. "Чарівник буковинського слова – Юрій Федькович" (фойє, 2 поверх). 
3. "Храм краси, науки і культури" (відділ рідкісних книг та рукописів). 
4. "Наукова спадщина викладачів ЧНУ імені Юрія Федьковича" (читальний зал 

періодичних видань). 
5. "Факультети та кафедри ЧНУ імені Юрія Федьковича: історія розвитку" (читальний зал 

наукової літератури). 
6. "Найстарішому класичному університету Буковини – 145" (абонемент № 3, Фаховий 

коледж ЧНУ). 
 3 вересня – створено архів ретрофотографій бібліотеки. 
 11 вересня – бібліотека долучилася до відзначення 20-річчя з часу присвоєння Чернівецькому 

університету статусу національного. 
 22 вересня – в бібліотеці проведено відеозйомку сюжету для фільму з нагоди 145-річчя ЧНУ. 
 30 вересня – проведено захід Бібліо-кафе "Науково-культурний фреш": 

1. Презентація бібліографічного покажчика "Марія Никирса". 
2. Книжкова виставка "Хрещена мама чернівецьких істориків". 

 2-4 жовтня – взято участь в урочистостях з нагоди відзначення 145-ї річниці з дня заснування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 2 жовтня – отримано в подарунок книгу: Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича – 145 : колективна монографія / гол. ред. Р. Петришин. – Чернівці : Чернівец. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 392 с. – 32 с. фото. 

 2 жовтня – в конференц-залі бібліотеки представлено виставки ретроекспонатів "Історія 
розвитку обчислювальної техніки: від рахівниці до комп’ютера" та "Історія розвитку оптичної 
техніки" (представлено більше 60 експонатів, відвідало виставки більше 100 осіб). 

 6 жовтня – в Мармуровій залі ЧНУ відбулося урочисте нагородження працівників 
університету з нагоди відзначення 145-ї річниці від дня заснування Чернівецького 
університету та Дня працівників освіти. Вручено Почесну грамоту Гоменюк Ніні Миколаївні, 
завідувачу відділу зберігання фондів наукової бібліотеки, за вагомі здобутки у галузі науки і 
техніки, особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 145-річчя від дня заснування Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича і Дня працівників освіти (Наказ Чернівецької ОДА № 76-
К від 28.09.2020 р.) 

 21 жовтня – на базі Наукової бібліотеки ЧНУ проведено науково-практичний семінар на тему: 
"Краєзнавство в умовах інформаційного суспільства". 

 21 жовтня – відбулося офіційне нагородження переможців загально-університетського 
конкурсу "Найкращий читач Наукової бібліотеки ЧНУ – 2019 року". 

 Протягом року – колектив бібліотеки активно співпрацював з Музеєм історії Чернівецького 
університету. Передано в музей більше 200 раритетних експонатів. 

Видавнича діяльність: 
1. Ельзевіри : каталог видань з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича / упоряд. О. І. Шилюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2020. – 
104 с. 

Бібліотека долучилася до підготовки видання: 
2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 145 : колективна монографія 

/ гол. ред. Р. Петришин. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 392 с. – 32 
с. фото. 

 
 



Пор. 
№ Назва показника Звіт

за 2020 рік
План

на 2021 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 2 729 365 2 735 115
у т. ч., рідкісних та цінних документів 70 996 70 996

3.1
3.1.1 Книг 1 903 373 1 907 673
3.1.2 Періодичних видань 647 512 648 962
3.1.2.1 у т. ч., журналів - примірників 646 216 647 666
3.1.2.2 у т. ч., газет - річних комплектів 1 296 1 296
3.1.3 Неопублікованих документів 177 969 177 969
3.1.4 Електронних носіїв із записом 511 511

3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні 
користувачам бібліотеки (не службові)

3.1.6 Інших документів 
3.2
3.2.1 Державною мовою 401 242 406 992
3.2.2 Іноземними мовами 2 328 123 2 328 123
3.2.2.1 у т. ч., російською мовою 1 894 500 1 894 500
3.3
3.3.1 Наукових видань 2 336 529 2 336 529
3.3.2 Навчальних видань 244 322 250 072

3.3.2.1 у т. ч., в електронній формі (дискети, оптичні диски + 
локальні мережні документи) 337 337

3.3.3 Літературно-художніх видань 148 514 148 514
IV.

4.1 Мережні віддалені ресурси 
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені (придбані )  
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 4 4
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 2 2
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 10962 10000
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. 27700 27000
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) 813 925 850 000
4.2.2.1 з них: записів у Електронному каталозі 813 925 850 000
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 42 426 36 075
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 189 112 190 000
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 36 40
4.2.3.1 у т. ч., сторінок 9 242 10 000

4.3 Бібліотечний веб-сайт 
(вказати власний чи на сайті ЗВО) власний власний

Електронні ресурси

За цільовим призначенням 

ТАБЛИЦЯ
 основних статистичних показників роботи Наукової бібліотеки ЧНУ за 2020 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)

rector@chnu.edu.ua

За видами

За мовами  



4.3.1 URL веб-сайту
4.3.2 К-сть звернень 35 988
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 35 988 36 000

V.
5 Всього примірників 6 406 8 750
5 Всього назв 4 375 5 000
5.1
5.1.1 Книг - примірників 2 842 7 300
5.1.2 Книг - назв 1 574 2 000
5.1.3 Періодичних видань 848 1 450
5.1.3.1 у т. ч., журналів - примірників 832 1 434
5.1.3.2 у т. ч., газет - річних комплектів 16 16
5.1.4 Неопублікованих документів - примірників 2 716
5.1.5 Електронних носіїв із записом - примірників / назв
5.1.6 Мережних локальних документів 
5.1.7 Інших документів 
5.2
5.2.1 Державною мовою - примірників 5 465 7 000
5.2.2 Іноземними мовами - примірників 941 1 500
5.2.2.1 у т. ч., російською мовою - примірників 225 250
5.3
5.3.1 Наукових видань - примірників 5 186 6 500
5.3.2 Навчальних видань - примірників 881 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 339 250
VI.

6 Всього примірників
6.1 у т. ч., надійшло примірників
6.2 у т. ч., передано примірників

VІI. Вибуло примірників з власного фонду 605 3 000
VІIІ.

8.1 Всього читачів за єдиним обліком 10 003 12 087
у т. ч., віддалених авторизованих користувачів 

8.1.1 Студентів 9 397 11 197
8.1.2 Сторонніх 384 450
8.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 25 174 30 723

ІX.
9 Всього 153 263 165 260
9.1 у т. ч., к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 35 988 36 000
9.2 у т. ч., к-сть відвідувань масових заходів 847 1 000

Х.
10 Всього примірників 317 910 319 629

у т. ч., рідкісних та цінних документів 11 149 10 000
10.1
10.1.1 Книг 200 946 197 078
10.1.2 Періодичних видань 113 684 119 271
10.1.2.1 у т. ч., журналів - примірників 103 759 108 276
10.1.2.2 у т. ч., газет - примірників 9 925 10 995

http://www.chnu.edu.ua

Обмінний фонд

Користувачі

За видами

Надійшло документів (власний фонд)

arr.chnu.edu.ua

ARRChNU 
(Academic Research Repository 

at the ChNU)

Інституційний репозитарій

За видами

Кількість відвідувань

Видано документів із власного фонду

За цільовим призначенням 

1 (web-каталог)

За мовами 



10.1.3 Неопублікованих документів 237 280
10.1.4 Електронних носіїв із записом 3 043 3 000
10.1.5 Мережних локальних документів 
10.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)
10.2
10.2.1 Державною мовою - примірників 241 559 241 340
10.2.2 Іноземними мовами - примірників 76 351 78 289
10.2.2.1 у т. ч., російською мовою - примірників 55 967 59 676
10.3
10.3.1 Наукових видань 182 752 184 880
10.3.2 Навчальних видань 109 049 108 720

10.3.2.1 у т. ч., в електронній формі (дискети, оптичні диски + 
локальні мережні документи) 244 1 000

10.3.3 Літературно-художніх видань 26 109 26 029

XI.

11.1 Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)  8 695 8 000
11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 1 154 1 000

ХII.
12.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД 43 40
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 377 300
12.3.1 у т. ч., сторінок електронних копій 709 700

ХIІI.
13.1
13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 108 95
13.1.2 Представлено документів 3 220 3 000
13.2
13.2.1 Загальна кількість віртуальних виставок 9 9
13.2.2 Представлено документів 287 287
13.3
13.3.1 Тем 22 31
13.3.2 Прочитано 32 41
13.4 Кількість масових заходів 202 300

ХІV.
14.1.1 К-сть абонентів ВРІ
14.1.2 К-сть тем ВРІ
14.1.3 К-сть абонентів ДОК 3 3
14.1.4 К-сть тем ДОК 3 3
14.2 Виконано довідок, всього 10 011 27 900
14.2.1 у т. ч., тематичних 2 933 13 000
14.2.2 у т. ч., заіндексовано документів (УДК, ББК) 383 600
14.3 Виконано в автоматизованому режимі 224 2 000
14.3.1 у т. ч., віртуальною довідковою службою 40 50
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 2
14.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 2 1

14.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в 
електронній формі

XV.
15.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 66 262
15.2
15.2.1 у т. ч., для студ. молодших курсів: теорет. 26 138
15.2.2 у т. ч., для студ. молодших курсів: практ. 6 70
15.2.3 у т. ч., для студ. старших курсів: теорет. 2 10
15.2.4 у т. ч., для студ. старших курсів: практ. 2 20

Формування інформаційної культури

Тематичні виставки, перегляди:   

у т. ч., віртуальні виставки:                   

Бібліографічні огляди:

МБА та ЕДД (електронна доставка документів)

Культурно-просвітницька робота

За мовами 

Довідково-інформаційне обслуговування

За цільовим призначенням 

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

Програма навчального курсу в академічних годинах: 



15.2.5 у т. ч., для наук.-пед. працівників: теорет.
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 1 1
16.5 Проведено інших заходів
16.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 9 10
16.7 К-сть публікацій 11 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 93 93
19.1.1 у т. ч., к-ть серверів 2 2
19.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 49 49
19.2.1 у т. ч.: АРМ для співробітників 36 36
19.2.2            АРМ для користувачів 13 13
19.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 76 76
19.3.1 у т. ч., для користувачів 13 13

19.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), 
всього 27 27

19.4.1 у т. ч.: сканерів 4 4
19.4.2            принтерів 19 19
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 12 797,64 12 797,64
20.2 Передплату періодичних видань 89 462,46 89 462,46
20.3 Передплату баз даних
20.4 Інші витрати

ХХI.
21.1 Книг (примірників) 1 289 1 289
21.2 Книг (на суму) 114 254,83 114 254,83
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 56,5 56,5
22.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 56 56

22.3
22.3.1 Повна вища освіта 50 50

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)

Фінансові витрати на:

Матеріально-технічна база (МТБ)

Технічна характеристика приміщень

Кількість технічних засобів

"Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань та фонд 
"Буковинензія" НБ ЧНУ"

АБІС "ІРБІС-64"

Науково-дослідна та науково-методична робота



22.3.1.1 у т. ч., вища спеціальна 6 6
22.3.2 Базова вища освіта 1 1
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 3 3
22.4.2 3-9 років 7 7
22.4.3 10-20 років 27 27
22.4.4 Понад 20 років 27 27
22.4.5 Працюють повний робочий день 56 56

ХХIІІ.
23.1 Обертаність 0,11 0,11
23.2 Книгозабезпеченість 373,4 226,3
23.3 Читаність 31,8 26,44
23.4 Відвідуваність 15,3 13,7

за стажем

Відносні показники

Директор НБ ЧНУ                                                      доц. Михайло ЗУШМАН
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