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Передмова

Видання "Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2009

рік" висвітлює основні події, що відбулися в інформаційній,

науковій, культурно-просвітницькій та інших сферах діяльності

наукової бібліотеки Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича.

Матеріал систематизовано у семи розділах:

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

2. Публікації та статті працівників наукової бібліотеки ЧНУ.

3. Матеріально-технічна база та господарська діяльність наукової
бібліотеки ЧНУ.

4. Відзначення працівників наукової бібліотеки ЧНУ.

5. Подарунки книг у фонд наукової бібліотеки ЧНУ.

6. Структура наукової бібліотеки ЧНУ.

7. Співробітники наукової бібліотеки ЧНУ.

У межах першого та четвертого розділів відомості подаються

за хронологією. Матеріали другого та сьомого розділів згруповані

за алфавітом прізвищ.

Адресується бібліотечним працівникам та всім, хто

цікавиться життям наукової бібліотеки Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АПК – аграрно-промисловий комплекс.
АРК – Автономна Республіка Крим.
БД – база даних.
БДМУ – Буковинський державний медичний університет.
БДФА – Буковинська державна фінансова академія.
ВГО – Всеукраїнська громадська організація.
ВНЗ – вищий навчальний заклад.
в. о. – виконуючий обовʼязки.
ГУ МНС – Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій.
дж. – джерело.
ДЗ – державний заклад.
ДСК – гриф "Для службового користування".
ДСТУ ГОСТ – Державний стандарт України.
ін. – інші.
"ІРБІС" – "Інтегрована бібліотечно-інформаційна система".
"К" – кадровий (класифікація для кадрових наказів ректора ЧНУ).
КНТЕУ – Київський національний торгово-економічний університет.
м. – місто.
МБА – міжбібліотечний абонемент.
МТБ – матеріально-технічна база.
НАНУ – Національна академія наук України.
НАТО – Організація Північноатлантичного договору.
НБ ЧНУ – наукова бібліотека Чернівецького національного університету.
н/в – не закінчена вища (освіта).
НКЦ – науково-консультаційний центр.
"ОП" – оперативний (класифікація для оперативних наказів ректора ЧНУ).
п. – пан.
США – Сполучені Штати Америки.
тис. – тисяча.
ТРК – телерадіокомпанія.
УкрІНТЕІ – Український інститут науково-технічної і економічної інформації.
Унів. вісн. – "Університетський вісник" (назва газети ЧНУ).
ХПІ – Харківський політехнічний інститут.
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція.
ЧФ – чернівецький факультет або чернівецька філія.
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1. Наукова бібліотека ЧНУ: події, заходи, факти, коментарі

С І Ч Е Н Ь

1 січня. Згідно наказу Міністерства культури і туризму України
від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці
працівникам культури на основі єдиної тарифної сітки" із
внесеними змінами, відповідно до діючих з 01.01.2009 р.
тарифних розрядів працівникам бібліотеки встановлено нові
посадові оклади [у звʼязку з покладенням на наукову бібліотеку
ЧНУ обов’язків обласного методичного центру бібліотек вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької області
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 758
від 21.08.2008 р.)], (Наказ № 72/а-К від 13.02.2009 р.).

6 січня. Експоновано книжкову виставку "По сторінках
буковинських календарів" – Антонова Т.І., Якобець К.О.

8 січня. Експоновано книжкову виставку "…Звеличив він
Буковину на всю Русь": [до 150-ї річниці від дня народження
С. Смаль-Стоцького], (26 дж.) – Вамуш А.А.

10 січня. У навчальний відділ ЧНУ надано інформацію для
формування звіту про діяльність ВНЗ за 2008 рік (загальна
кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду –
2 626 575 прим.; загальна кількість у бібліотеці електронних
підручників – 50 прим.) – Загородна Н.М.

12 січня. Запроваджено "Журнал обліку подарованих видань у
фонд наукової бібліотеки ЧНУ" – Загородна Н.М., Бабюк О.І.
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14 січня. Міністерством освіти і науки України видано свідоцтво
№ 17, серія МН, від 14 січня 2009 р. "Про внесення фонду
рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду
"Буковинензія" наукової бібліотеки ЧНУ до Державного реєстру
наукових об’єктів, що становлять національне надбання України".

19 січня. Затверджено комісію по прийняттю та виключенню
творів друку, інших документів з фонду наукової бібліотеки ЧНУ
(Наказ № 14-ОП від 19.01.2009 р.).

 Призначено працівників бібліотеки, яким надано доступ до
роботи з виданнями та документами з грифом "Для службового
користування" (Наказ № 15-ОП від 19.01.2009 р.).

20 січня. Відбулося засідання Ради директорів обласного
методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Чернівецької області. Обговорювалися питання про підсумки
роботи обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-IV
рівнів акредитації Чернівецької області за 2008 рік та подальші
перспективи роботи.

21 січня. Експоновано книжкову виставку "Злука – це єднання":
[до 90-ї річниці Великої Злуки], (21 дж.) – Вамуш А.А.

 Видано друком буклет про науковий обʼєкт, що становить
національне надбання України "Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича" – Шилюк О.І.

26 січня. Оновлено книжкову виставку "Болонський процес:
тенденції, проблеми, перспективи" – Вамуш А.А.
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 Проректору з науково-педагогічної роботи з питань навчально-
виховного процесу ЧНУ Марусик Т.В. надано інформацію про
план заходів, які проводилися в НБ ЧНУ до "Дня Соборності
України" – Загородна Н.М.

26-28 січня. У Національному університеті "Києво-Могилянська
академія" (м. Київ) відбулися: церемонія відкриття унікального
проекту "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах
України" (у приміщенні Бібліотеки Тетяни та Омеляна
Антоновичів); перше засідання Наглядової Ради проекту;
засідання Виконавчої Ради; конференція "Електронна інформація
для науки та освіти".

В урочистій церемонії оголошення початку проекту взяли
участь представники: USAID в Україні, ректори, професори та
працівники бібліотек провідних університетів України та США,
представники українського уряду та провідні члени академічних
та культурних установ.

Великий міжнародний проект, аналогів якому в Україні
немає, об’єднав, окрім Національного університету "Києво-
Могилянська академія" та Києво-Могилянської Фундації в
Америці, ще Всеукраїнську громадську асоціацію "Інформатіо-
Консорціум", Харківський національний університет
ім. В. Каразіна, Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича та Нортвестерн Університет (Чикаго, США) –
Мельничук С.В. (ректор ЧНУ), Шилюк О.І. (директор наукової
бібліотеки ЧНУ).

28 січня. Експоновано книжкову виставку "Сторінки з життя…":
[до 175-ї річниці від дня народження В. Антоновича], (32 дж.) –
Антонова Т.І., Вамуш А.А.

http://www.elibukr.org/
http://www.elibukr.org/
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30 січня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: підготовку до проведення
перевірки підсобного фонду абонементу № 2 відділу абонементів;
раціональне використання електроенергії та води; трудову
дисципліну.

 У відділ преси та інформації Представництва Європейської
комісії в Україні та Бєларусі направлено "Звіт про діяльність
Інформаційного центру Європейського Союзу в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича за 2008 рік"
(Лист № 37/32-04 від 30.01.2009 р.) – Ворнік Л.Д.

Л Ю Т И Й

2 лютого. Відбулися зміни в керівному складі наукової бібліотеки
ЧНУ. Шилюк Олег Іванович, директор бібліотеки, переведений на
посаду заступника директора бібліотеки з питань інформаційних
технологій (введено нову посаду). Посаду в. о. директора наукової
бібліотеки очолив Зушман Михайло Богданович, кандидат
філологічних наук, асистент кафедри української літератури
філологічного факультету ЧНУ (Наказ № 62 від 10.02.2009 р.).

 Експоновано книжкову виставку нових надходжень навчальної
літератури (41 дж.) – Вамуш А.А.

2-7 лютого. Прийнято Іллю Нуцу та Віорела Мачуку, аспірантів
історико-географічного факультету Сучавського університету
імені "Штефан чел Маре" (м. Сучава, Румунія), які прибули до
ЧНУ для роботи в науковій бібліотеці в рамках угоди про
співробітництво між університетами (Наказ № 36-ОП
від 30.01.2009 р.).
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 У відділі рідкісних та цінних книг проведено екскурсію для
аспірантів історико-географічного факультету Сучавського
університету імені "Штефан чел Маре" (м. Сучава, Румунія) –
Антонова Т.І., Вамуш А.А.

3 лютого. Відбулися колективні збори НБ ЧНУ. Обговорювалося
питання про кадрові зміни в керівному складі бібліотеки.
Мельничук Степан Васильович, ректор Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, озвучив
наказ про призначення з 2 лютого 2009 року виконуючим
обовʼязки директора наукової бібліотеки Зушмана Михайла
Богдановича, кандидата філологічних наук, асистента кафедри
української літератури філологічного факультету ЧНУ.

4 лютого. На дошці оголошень експоновано бюлетень нових
надходжень в НБ ЧНУ за січень 2009 року – Вамуш А.А.

 Затверджено новий склад комісії по визначенню доплат за
вислугу років працівникам бібліотеки (Наказ № 47/а-К
від 04.02.2009 р.).

5 лютого. Експоновано книжкову виставку "Багатогранність
генія": [до 175-ї річниці від дня народження Д.І. Менделєєва],
(15 дж.) – Вамуш А.А.

5-6 лютого. Взято участь у навчально-методичних зборах з
керівниками навчальних груп співробітників університету з
питань цивільного захисту, з метою підвищення рівня знань та
методики проведення занять з питань цивільного захисту
(Наказ № 38-ОП від 30.01.2009 р.) – Кожукар Г.В., Бойко І.С.
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9 лютого. Проведено заняття для працівників бібліотеки на тему:
"Інформаційні ресурси в бібліотеках вузів" – Шилюк О.І.

12 лютого. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
Ткачова Т.Є., магістра Європейського гуманітарного університету
(м. Вільнюс, Литва) – Вамуш А.А.

15 лютого. Затверджено комісію для визначення стану в
2009 році наукового обʼєкту, що становить національне надбання,
"Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд
"Буковинензія" наукової бібліотеки ЧНУ (Наказ № 17/а
від 15.02.2009 р.).

16 лютого. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: роботу проекту "Електронна
бібліотека: створення центрів знань в університетах України";
рекаталогізацію підсобних фондів НБ ЧНУ.

 З метою раціонального використання електроенергії
затверджено новий графік роботи відділів обслуговування
наукової бібліотеки ЧНУ (Наказ № 15 від 13.02.2009 р.).

19 лютого. У звʼязку із зміною керівництва бібліотеки
затверджено нову комісію по прийняттю та виключенню творів
друку, інших документів з фонду наукової бібліотеки ЧНУ
(Наказ № 68-ОП від 19.02.2009 р.).

20 лютого. Прийнято Шелюх Ольгу Миронівну, здобувача
кафедри української літератури філологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка, яка
прибула до НБ ЧНУ з метою користування архівами Василя
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Сімовича для написання кандидатської дисертації на тему:
"Літературно-естетичні концепції Василя Сімовича".

23 лютого. У конференц-залі бібліотеки відбулося святкове
дійство з нагоди "Дня захисника Вітчизни" – Вамуш А.А.,
Антонова Т.І.

24 лютого. Знято телесюжет про відділ рідкісних та цінних книг
НБ ЧНУ (ТРК "Буковина") – Зушман М.Б., Антонова Т.І.

 У відділі рідкісних та цінних книг експоновано книжкову
виставку "Звеличив він Буковину на всю Русь": [до 150-ї
річниці від дня народження С. Смаль-Стоцького], (28 дж.) –
Якобець К.О., Варковець О.В.

24 лютого – 2 березня. Працівники наукової бібліотеки
проходили навчання ліфтерів та перевірку знань у Чернівецькому
обласному навчально-курсовому комбінаті, який знаходиться по
вул. Лукʼяна Кобилиці, 21/а (Наказ № 26 від 25.02.2009 р.) –
Кожукар Г.В., Корольова Т.М., Незвещук Т.В.

25 лютого. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про: облік
авторефератів дисертацій, що надходять до НБ ЧНУ; аналіз
звітно-планової документації; внесення змін до положення "Про
порядок отримання, обліку, зберігання і використання документів,
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави в науковій
бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича" від 05.05.2006 р.; підготовку до проведення
перевірки підсобного фонду абонементу № 2 відділу абонементів;
проведення курсів підвищення кваліфікації для категорії
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бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" (4-та група: Біндас Л.В., Єрохін К.П.,
Зюлковська В.В., Лопуляк Л.В., Маник Г.Д.).

26 лютого. У відділі комплектування проведено заняття для 4-ї
групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" на тему: "Основні завдання та функції відділу" –
Акімова Ж.П.

26-27 лютого. Прийнято участь у робочій зустрічі представників
інформаційних центрів Європейської комісії в Україні та
Республіці Бєлорусь, яка відбулася на базі Московського
державного інституту міжнародних звʼязків (м. Москва, Росія) –
Шилюк О.І., заст. директора бібліотеки з питань інформаційних
технологій, представник Інформаційного центру Європейського
Союзу Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (Наказ № 77-ОП від 23.02.2009 р.).

27 лютого. Надано методичну допомогу Брус Д.В., бібліотекарю
Веренчанської ЗОШ, для написання проекту на Всеукраїнський
конкурс "Кращі шкільні бібліотеки" – Мурашевич Т.Д.

27 лютого – 2 березня. У відділі наукової обробки літератури
проведено заняття для 4-ї групи слухачів курсів підвищення
кваліфікації для категорії бібліотечних працівників без
спеціальної освіти "Школи молодого бібліотекаря" на тему:
"Положення, основні завдання та функції відділу, систематизація
видань, особливості опису рідкісних книг" – Майборода О.І.
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Б Е Р Е З Е Н Ь

2 березня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

3 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 2-го курсу філологічного факультету
ЧНУ (15 осіб) – Вамуш А.А.

 У залі каталогів проведено заняття для 4-ї групи слухачів курсів
підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних працівників
без спеціальної освіти "Школи молодого бібліотекаря" на тему:
"Положення, основні завдання та функції сектору,
ознайомлення з каталогами" – Матвійчук Р.В.

4 березня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про новий графік роботи бібліотеки
з 10 березня 2009 р.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для 4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти
"Школи молодого бібліотекаря" на тему: "Основні завдання та
функції відділу, система картотек, використання програми
"ІРБІС" у роботі відділу" – Олару О.В.

 У Чернівецькому академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської
відбувся вечір пам’яті Володимира Івасюка, присвячений 60-й
річниці від дня народження – Загородна Н.М., Бойко І.С.
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5 березня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу біологічного факультету ЧНУ
(8 осіб) – Вамуш А.А.

 У відділі інформаційних технологій проведено заняття для 4-ї
групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи
молодого бібліотекаря" на тему: "Основні завдання та функції
відділу, специфіка роботи програми "ІРБІС" – Акімова Н.А.

6 березня. Відбулися профспілкові збори НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про вибори делегатів від наукової
бібліотеки на конференцію трудового колективу ЧНУ
(26 березня 2009 р.). Обрали 3-х делегатів: Зушмана М.Б.,
Кожукаря Г.В., Антонову Т.І.

 Відбулися збори трудового колективу НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про рекомендацію кандидатури від
наукової бібліотеки до складу Вченої ради ЧНУ – Зушмана
Михайла Богдановича, в. о. директора наукової бібліотеки.

 Затверджено новий графік роботи наукової бібліотеки ЧНУ
(Наказ № 31/а від 06.03.2009 р.).

 У відділі абонементів проведено заняття для 4-ї групи слухачів
курсів підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних
працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" на тему: "Основні завдання та специфіка роботи
відділу, класифікація фондів, запис студентів" –
Сарафінчан Л.І.
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 Призначено відповідальну особу за пожежну безпеку в
науковій бібліотеці ЧНУ – Кожукаря Георгія Васильовича,
заступника директора бібліотеки (Наказ № 32 від 06.03.2009 р.).

 Проведено святкове дійство з нагоди "Міжнародного жіночого
дня" (8 березня) – Вамуш А.А.

 Експоновано книжкову виставку "Вічний як народ": [до 195-ї
річниці від дня народження Т.Г. Шевченка], (29 дж.) –
Козмінка О.О.

 Експоновано книжкову виставку: "Син землі та зірок": [до 75-ї
річниці від дня народження Ю. Гагаріна], (24 дж.) –
Пелепко Н.В.

10 березня. У науково-методичному відділі проведено заняття для
4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" на тему: "Основні завдання, специфіка роботи
відділу, історія створення обласного методичного об’єднання
бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
Чернівецької області" – Мурашевич Т.Д.

 У зв’язку з необхідністю проведення рекаталогізації підсобних
фондів НБ ЧНУ, з метою широкого впровадження
автоматизації обслуговування читачів, затверджено порядок
проведення рекаталогізації підсобних фондів (читальний зал
наукової літератури; читальний зал навчальної літератури;
абонемент № 2; абонемент № 3; абонемент № 5;
абонемент № 1; читальний зал галузевого відділу; інші
підсобні фонди бібліотеки) та створено групу по
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впровадженню рекаталогізації (Розпорядження директора
НБ ЧНУ № 3/а від 10.03.2009 р.).

11 березня. У відділі читальних залів проведено заняття для 4-ї
групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" на тему: "Основні функції відділу та секторів,
специфіка обслуговування користувачів" – Грималюк Н.В.

12 березня. У відділі рідкісних та цінних книг проведено заняття
для 4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи
молодого бібліотекаря" на тему: "Специфіка, функції та завдання
відділу" – Антонова Т.І.

Призначено відповідальну особу за енергозбереження в
науковій бібліотеці ЧНУ – Кожукаря Георгія Васильовича,
заступника директора бібліотеки (Наказ № 35 від 12.03.2009 р.).

13 березня. В Австрійській бібліотеці проведено заняття для 4-ї
групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" на тему: "Специфіка роботи та основні завдання
Австрійської бібліотеки" (5-й корпус ЧНУ) – Панчук Н.О.

14 березня. Експоновано книжкову виставку "Це коли Цюрих
зупиниться біля цього потяга": [до 130-ї річниці від дня
народження А. Енштейна], (32 дж.) – Єрохін К.П.

16 березня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про:
рекаталогізацію підсобних фондів НБ ЧНУ; списання
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періодичних видань з обліку бібліотеки; обслуговування читачів;
технічну базу бібліотеки; прийом подарованих видань у фонд
бібліотеки.

У відділі культурно-просвітницької роботи проведено заняття
для 4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти
"Школи молодого бібліотекаря" на тему: "Основні процеси і
функції відділу, організація книжкових виставок" – Вамуш А.А.

16 березня – 3 квітня. У науковій бібліотеці ЧНУ проходила
виробничу практику Маханець Л.Л., студентка 4 курсу
економічного факультету ЧНУ – Зушман М.Б., керівник практики.

17 березня. У секторі обмінно-резервного фонду відділу
комплектування проведено заняття для 4-ї групи слухачів курсів
підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних працівників
без спеціальної освіти "Школи молодого бібліотекаря" на тему:
"Специфіка роботи та основні завдання сектору" – Брездень Н.Ф.

 Затверджено порядок передачі дипломних та магістерських
робіт студентів Чернівецького національного університету до
наукової бібліотеки (Наказ № 58 від 17.04.2009 р.).

 На філологічному факультеті ЧНУ відбулися літературні
читання-спогади, присвячені 95-й річниці від дня народження
доктора філологічних наук, професора В.М. Лесина –
Мурашевич Т.Д., Вамуш А.А.

18 березня. У відділі зберігання вітчизняних видань проведено
заняття для 4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи
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молодого бібліотекаря" на тему: "Основні процеси роботи,
особливості та специфіка роботи відділу" – Незвещук Т.В.

19 березня. У відділі зберігання зарубіжних видань проведено
заняття для 4-ї групи слухачів курсів підвищення кваліфікації для
категорії бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи
молодого бібліотекаря" на тему: "Основні процеси роботи,
особливості та специфіка роботи відділу" – Дячук М.П.

20 березня. Відбулися виробничі збори НБ ЧНУ. Обговорювалося
питання про результати роботи групи по рекаталогізації
підсобного фонду читального залу наукової літератури.

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

 Віддано шану колишній співробітниці бібліотеки Книшук Ніні
Іванівні – Мурашевич Т.Д., Акімова Ж.П. та ін.

24 березня. На філологічному факультеті ЧНУ відбулася
презентація книги А. Фаріона "Веселі мудрагелі". Працівниками
бібліотеки експоновано книжкову виставку "А. Фаріон у гуморі та
любові до людей щасливий" – Мурашевич Т.Д., Вамуш А.А.

 Згідно листа Всеукраїнської громадської організації
"Демократична дія" № 2/09 від 03.03.2009 р. президенту ВГО
"Демократична дія" п. Джерджу Сергію та директору Центру
інформації та документації НАТО в Україні п. Дюре Мішелю
відправлено "Звіт про функціонування інформаційного стенду
"Україна-НАТО" в науковій бібліотеці ЧНУ за 2008 рік" (Лист
№ 37/32-10 від 24.03.2009 р.) – Ворнік Л.Д., відповідальна
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особа за діяльність інформаційного стенду "Україна-НАТО" в
НБ ЧНУ.

 Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про:
проекти інструкцій "Про порядок обслуговування користувачів
у відділі рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ" та "Про обов’язки
чергового бібліотекаря читального залу відділу рідкісних та
цінних книг НБ ЧНУ"; наказ ректора університету № 31-а
від 06.03.2009 р. "Про графік роботи наукової бібліотеки";
проект наказу "Про перевірку підсобного фонду абонементу
№ 2 відділу абонементів НБ ЧНУ"; санітарний день; виставку-
продаж книг видавництва "Новий світ – 2000" в НБ ЧНУ.

26 березня. У Мармуровій залі ЧНУ відбулася конференція
трудового колективу ЧНУ – Зушман М.Б., Кожукар Г.В.,
Антонова Т.І.

27 березня. У фойє на 2-му поверсі бібліотеки відбулася виставка-
ярмарок книг видавництва "Новий світ – 2000" (м. Львів).

 Відбулися виробничі збори. Обговорювалося питання про
рекаталогізацію підсобних фондів НБ ЧНУ.

30 березня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури – Вамуш А.А.

 Для забезпечення контролю деканами факультетів ЧНУ над
ліквідацією заборгованості студентів перед науковою
бібліотекою запроваджено картку-боржника (Лист деканам
факультетів ЧНУ № 37/32-12 від 30.03.2009 р.).
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31 березня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про: роботу
по збереженню фонду бібліотеки; кадровий резерв бібліотеки;
надання відпусток та вихідних працівникам бібліотеки;
визначення кількості дисертацій, дипломних та магістерських
робіт, які видаються користувачам бібліотеки.

К В І Т Е Н Ь

1 квітня. Відбулися виробничі збори НБ ЧНУ. Обговорювалося
питання про перевірку підсобного фонду абонементу № 2 відділу
абонементів.

1 квітня – 19 червня. Проводилася перевірка підсобного фонду
абонементу № 2 відділу абонементів наукової бібліотеки. Для
проведення перевірки призначено комісію в складі: голови
комісії – Мурашевич Т.Д.; заст. голови комісії – Сарафінчан Л.І.;
членів комісії: Акімової Ж.П., Білої А.М., Боканчі А.О.,
Брездень Н.Ф., Вамуш А.А., Дімітраш Л.В., Зюлковської В.В.,
Коваль Л.І., Лаврової О.Ю., Токарюк З.Д., Лунгу В.В., Тулик О.І.
(Наказ № 157-ОП від 31.03.2009 р.).

 Експоновано книжкову виставку "Великий маг України":
[до 200-ї річниці від дня народження М.В. Гоголя], (32 дж.) –
Маняца Л.В.

2 квітня. У Чернівецькій обласній універсальній науковій
бібліотеці імені Михайла Івасюка відбулася презентація книги
"Бажаємо до України" Добржанського О.В., доктора історичних
наук, професора, декана факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ та Старика В.П., голови товариства
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"Український народний дім в Чернівцях" – Вамуш А.А.,
Мурашевич Т.Д.

3 квітня. Відбулися виробничі збори НБ ЧНУ. Обговорювалося
питання про роботу групи по рекаталогізації підсобного фонду
читального залу наукової літератури.

 Експоновано книжкову виставку нових надходжень навчальної
літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

6 квітня. Утворено добровільну пожежну дружину ЧНУ. До
складу дружини включено Кожукаря Г.В., заступника директора
бібліотеки з господарської роботи (Наказ № 45 від 06.04.2009 р.).

 Начальнику науково-дослідної частини ЧНУ надано план
заходів, які проводилися в науковій бібліотеці до "Дня науки" –
Загородна Н.М.

7 квітня. Експоновано книжкову виставку "Археолог за
покликанням": [до 90-ї річниці від дня народження
Б.О. Тимощука], (26 дж.) – Вамуш А.А.

9 квітня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (37 дж.) – Вамуш А.А., Гнатковська Т.П.

 Експоновано бюлетень нових надходжень в НБ ЧНУ –
Вамуш А.А.

10-11 квітня. Взято участь у Міжнародній науковій конференції
"Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя":
[до 90-ї річниці від дня народження видатного вітчизняного
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археолога Б.О. Тимощука], яка відбулася на факультеті історії,
політології та міжнародних відносин ЧНУ.

Доповідь: Вамуш А.А. "Металеві прикраси жіночого
головного убору давньоруського населення Буковини".

13 квітня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про переведення 10-ти працівників
бібліотеки з оплати праці по загальному фонду на оплату праці по
спеціальному фонду.

 До складу Вченої ради Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича включено директора
наукової бібліотеки Зушмана Михайла Богдановича
(Наказ № 53 від 13.04.2009 р.).

14 квітня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про підготовку до проведення науково-
практичного семінару "Бібліотеки вищих навчальних закладів
м. Чернівці сьогодні та перспективи їх розвитку", який
проводився в рамках обласного методичного об'єднання бібліотек
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької області.

 Затверджено інструкцію № 18 від 14.04.2009 р. "Про порядок
обслуговування користувачів у відділі рідкісних та цінних книг
наукової бібліотеки Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича".

 Затверджено інструкцію № 19 від 14.04.2009 р. "Про обовʼязки
чергового бібліотекаря читального залу відділу рідкісних та
цінних книг наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича".
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15 квітня. Затверджено інструкцію № 20 від 15.04.2009 р. "Про
внесення до електронного каталогу багатопримірникових книг
при рекаталогізації підсобних фондів наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича".

17 квітня. Затверджено "Порядок передачі дипломних та
магістерських робіт студентів Чернівецького національного
університету до бібліотеки" (Наказ № 58 від 17.04.2009 р.).

 Затверджено інструкцію № 21 від 17.04.2009 р. "Про порядок
збереження та використання електронних версій дипломних та
магістерських робіт у науковій бібліотеці Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича".

22 квітня. Взято участь у літературно-мистецькому заході
"Серцем Хорватії торкнутись" з презентацією книги Алеси
Павлишиної "Оповідання бабці Зосі", який відбувся в
Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені
Михайла Івасюка.

Із фондів НБ ЧНУ презентовано книгу І. Гундуліча "Осман" –
Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д., Ткач Н.І.

22-28 квітня. Експоновано книжкову виставку "Життя та
здоров’я на робочому місці – основне право людини": [до "Дня
охорони праці", за рекомендацією Міжнародної організації праці
та згідно наказу ректора університету № 51 від 08.04.2009 р.
"Про заходи до "Дня охорони праці"], (24 дж.) – Вамуш А.А.

24 квітня. В рамках обласного методичного об’єднання бібліотек
ВНЗ III-IV рівнів акредитації Чернівецької області відбувся
науково-практичний семінар на тему: "Бібліотеки вищих
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навчальних закладів м. Чернівці сьогодні та перспективи їх
розвитку", за участю бібліотек: Буковинського державного
медичного університету, Буковинської державної фінансової
академії, Чернівецького торгово-економічного інституту,
Буковинського університету, Чернівецької обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, Чернівецької
обласної науково-медичної бібліотеки.

 Відбулося засідання Ради директорів обласного методичного
об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької
області, на якому затверджено положення "Про обласний
методичний центр бібліотек вищих навчальних закладів освіти
ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької області".

Призначено матеріально-відповідальну особу за компʼютерне
обладнання в науковій бібліотеці ЧНУ – Шилюка О.І.,
заступника директора бібліотеки з питань інформаційних
технологій (Наказ № 203-К від 24.04.2009 р.).

25 квітня. Затверджено інструкцію № 22 від 25.05.2009 р. "Про
впровадження процесу штрих-кодування документів у науковій
бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича".

26 квітня. Експоновано книжкову виставку "Дзвін Чорнобиля":
[до "Дня трагедії від ЧАЕС"], (21 дж.) – Мельник І.М.

27 квітня. Надано відгук на підручник Карвацької Ж.К. та
Карвацького Д.В. "Будівельні конструкції" (Лист № 37/32-20
від 27.04.2009 р.) – Зушман М.Б., Мурашевич Т.Д.
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30 квітня. Прийнято делегацію з ДЗ "Державна бібліотека
України для юнацтва" (м. Київ). Проведено екскурсію та
ознайомлення з роботою наукової бібліотеки ЧНУ (15 осіб) –
Шилюк О.І.

Т Р А В Е Н Ь

3 травня. Експоновано книжкову виставку "Інформація та
пропаганда": [до "Дня свободи преси"], (26 дж.) – Угура Н.І.

4 травня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

6 травня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: списання літератури, не виявленої
під час перевірки підсобних фондів факультетських
(кафедральних) бібліотек; передплату періодичних видань;
результати роботи групи по рекаталогізації підсобного фонду
читального залу наукової літератури; наукову роботу бібліотеки.

7 травня. Експоновано книжкову виставку "Дорогами війни":
[до "Дня Перемоги"], (28 дж.) – Вамуш А.А.

8 травня. Експоновано книжкову виставку "Берегиня роду":
[до "Дня матері"], (23 дж.) – Вамуш А.А.

11 травня. Експоновано книжкову виставку "Творчий та
науковий доробок К.Ф. Поповича": [до 80-ї річниці від дня
народження], (21 дж.) – Мурашевич Т.Д.
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12 травня. Експоновано книжкову виставку "У кожного своя
доля": [до 160-ї річниці від дня народження П. Мирного], (22 дж.)
– Місікевич О.В.

13 травня. Взято участь у засіданні методичного обʼєднання
бібліотек ВНЗ Західного регіону України та науково-практичній
конференції: "Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні
навчальної та наукової діяльності вищого навчального закладу",
які відбулися на базі Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка – Зушман М.Б.

 Експоновано книжкову виставку: "Буковинські діячі та
університетська бібліотека" – Антонова Т.І.

15 травня. Прийнято групу студентів з Ягелонського
університету (м. Краків, Польща), які проходили науково-
дидактичну практику на філологічному факультеті ЧНУ –
Зушман М.Б., Бабюк О.І.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
групи студентів з Ягелонського університету – Вамуш А.А.,
Антонова Т.І.

19-21 травня. Взято участь в роботі щорічної міжнародної
науково-практичної конференції "Діяльність бібліотек ВНЗ у
світлі модернізації вищої освіти", яка проходила на базі
Севастопольського національного технічного університету
(м. Севастополь, АРК) – Зушман М.Б., Шилюк О.І.

Доповідь: Шилюка О.І. "Інтеграція України в світовий
інформаційний простір: Чернівецький національний університет
(за проектом "ELibUkr")".
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20 травня. У Червоній залі університету відбулося засідання
профспілкового комітету ЧНУ. Обговорювалися питання про:
санаторно-курортне лікування та оздоровлення співробітників
університету; виділення коштів з профкому на матеріальні
допомоги працівникам університету; урочисте відзначення
учасників народної самодіяльної чоловічої капели ЧНУ "Дзвін" з
нагоди 40-річчя творчої діяльності.

20-25 травня. Серед підрозділів університету проводився огляд-
конкурс на краще обладнання інформаційно-довідкових кутків з
цивільного захисту, охорони праці, пожежної безпеки
(Наказ № 43 від 03.04.2009 р.).

21 травня. За вагомий внесок у дослідження історії Буковини, її
популяризації в Україні та за кордоном, за активну громадську
позицію нагороджено Почесною відзнакою "Орден "Буковина"
Жалобу Ігоря Володимировича, доктора історичних наук,
професора кафедри міжнародної інформації та першого
заступника директора Інституту міжнародних відносин
Київського національного авіаційного університету, колишнього
директора наукової бібліотеки ЧНУ (2002-2004).

Церемонія вручення відбулася в науковій бібліотеці ЧНУ за
участі: заступника голови Чернівецької обласної організації
Мунтяну А.П., начальника управління з питань молоді та спорту
Білогорка А.М., співробітника "Науково-дослідного центру
буковинознавства" Осачука С.Д., співробітників наукової
бібліотеки та факультету історії, політології та міжнародних
відносин ЧНУ.

Експоновано книжкову виставку: "Дослідник історії
Буковини": [І.В. Жалоба], (22 дж.) – Вамуш А.А.
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22 травня. Взято участь у науково-практичній конференції: "Роль
творчості Т.Г. Шевченка у формуванні просвітницького руху та
громадсько-політичного життя буковинців" та Міжнародному
шевченківському літературо-мистецькому святі "В сім’ї вольній,
новій…", яка проходила в Червоній залі ЧНУ.

Експоновано книжкову виставку: "В сім’ї вольній, новій…" –
Вамуш А.А., Мурашевич Т.Д.

 У Мармуровій залі ЧНУ відбулося урочисте відзначення
учасників народної самодіяльної чоловічої капели "Дзвін"
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича з нагоди 40-ї річниці творчої діяльності –
Зушман М.Б., Кожукар Г.В., Загородна Н.М. та ін.

25 травня. У читальному залі навчальної літератури відбулася
презентація виставки картин Гемері Івана Миколайовича.

 Затверджено інструкцію № 22 від 25.05.2009 р. "Про
впровадження штрих-кодування документів у науковій
бібліотеці Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича".

26 травня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про впровадження процесу роботи по
штрих-кодуванню книжкового фонду НБ ЧНУ.

27 травня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про: звіт
про відрядження Шилюка О.І., заступника директора бібліотеки з
питань інформаційних технологій у м. Севастополь для участі в
роботі щорічної міжнародної науково-практичної конференції
"Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі
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модернізації вищої освіти"; наказ ректора університету № 58
від 17.04.2009 р. "Про порядок передачі дипломних та
магістерських робіт студентів Чернівецького національного
університету до бібліотеки"; перевірку підсобного фонду
абонементу № 2; автоматизацію бібліотечних процесів.

Ч Е Р В Е Н Ь

1 червня. Експоновано книжкову виставку "Прикраси життя":
[до "Дня захисту дітей"], (35 дж.) – Вамуш А.А.

 Експоновано книжкову виставку "На передовій життя":
[до 90-ї річниці від дня народження К.А. Червінського],
(15 дж.) – Вамуш А.А.

 Затверджено інструкцію № 17 від 01.06.2009 р. "Про порядок
оцінювання документів в науковій бібліотеці Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича".

2 червня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

4 червня. Проведено ознайомчу екскурсію по бібліотеці та
надано методичну консультацію Олейнику С.В., заст. директора
наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника – Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.,
Вамуш А.А.

5 червня. Експоновано книжкову виставку "Світоч російської
літератури": [до 210-ї річниці від дня народження О.С. Пушкіна],
(25 дж.) – Борисяк Л.П.
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8-23 червня. Взято участь у семінарі для бібліотекарів
Австрійських бібліотек, який проведено в м. Клостернойбург
(Австрія), за підтримки Центру Східної та Південно-Східної
Європи (Наказ № 312-ОП від 06.06.2009 р.) – Панчук Н.О.

11 червня. У читальному залі навчальної літератури НБ ЧНУ
відбулася презентація монографії у 2-х книгах доктора історичних
наук, заступника декана філософсько-теологічного факультету
ЧНУ І.П. Возного "Історико-культурний розвиток населення
межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х-ХІV ст.",
яка видана Інститутом археології НАН України у видавництві
"Золоті литаври" в 2009 році.

Експоновано книжкову виставку: "Дослідник археології
Буковини": [про Ігоря Петровича Возного, професора ЧНУ],
(27 дж.) – Вамуш А.А.

15 червня – 2 жовтня. Проводилася перевірка бібліотечного
фонду відділу зберігання вітчизняних видань НБ ЧНУ. Для
проведення перевірки призначено комісію в складі: голови
комісії – Грималюк Н.В.; заст. голови комісії – Угури Н.І.; членів
комісії: Акімової Ж.П., Брездень Н.Ф., Галімової Т.Ф.,
Гнатковської Т.П., Гуцул В.В., Зюлковської В.В., Козмінки О.О.,
Незвещук Т.В., Токарюк Л.Д., Тулик О.І. (Наказ № 327/а-ОП
від 15.06.2009 р.).

18 червня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про:
розпорядження ректора про виплату заробітної плати всім
працівникам університету через зарплатні картки Приватбанку;
звіт про роботу відділів бібліотеки за І півріччя 2009 р.;
індивідуальний та сумарний облік авторефератів дисертацій, що
надходять до НБ ЧНУ; передачу непрофільних іноземних
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дисертацій І пол. ХХ ст. з відділу рідкісних та цінних книг у
відділ зберігання зарубіжних видань; різне (проблеми та робота
відділів, структурні зміни в НБ ЧНУ, санітарний день, вихідні дні,
графік роботи в літній період, оголошення).

22 червня – 31 серпня. У читальному залі наукової літератури
проводилися рекаталогізація та штрих-кодування підсобного
фонду – Ворнік Л.Д., Василова Т.Д., Мельник І.М.

23 червня. Взято участь у літературних читаннях-спогадах з
нагоди 80-ї річниці від дня народження Ф.П. Погребенника, які
відбулися на філологічному факультеті ЧНУ.

Експоновано книжкову виставку: "Невтомний дослідник
українського письменства": [до 80-ї річниці від дня народження
Ф.П. Погребенника], (25 дж.) – Вамуш А.А., Махмутова М.І.

24 червня. У Мармуровій залі ЧНУ відбулося урочисте
привітання народної самодіяльної чоловічої капели Чернівецького
національного університету "Дзвін" з нагоди отримання звання
"Народна капела Буковини" – Зушман М.Б., Кожукар Г.В.

26 червня. Експоновано книжкову виставку "Основний закон
України": [до "Дня Конституції України"], (23 дж.) – Вамуш А.А.

Л И П Е Н Ь

2 липня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

6 липня. Експоновано книжкову виставку "Корифей української
літератури": [до 190-ї річниці від дня народження П.О. Куліша],
(26 дж.) – Горюнова Н.І.
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27 липня. Експоновано книжкову виставку "1021 рік від Дня
Хрещення Русі": [до "Дня Хрещення Русі"], (24 дж.) – Вамуш А.А.

27 липня – 31 грудня. Фондами НБ ЧНУ користувався Бабчук
Сергій Васильович, начальник центру пропаганди ГУ МНС
України в Чернівецькій області. Збирав інформацію про
створення та розвиток пожежної охорони краю для написання
книги про історію пожежної охорони Буковини.

С Е Р П Е Н Ь

3 серпня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.

7 серпня. Експоновано книжкову виставку "Бо я для України
лише живу": [до 175-ї річниці від дня народження Юрія
Федьковича], (26 дж.) – Коваль Л.І.

23 серпня. Експоновано книжкову виставку "Є така держава –
Україна": [до "Дня Незалежності"], (18 дж.) – Мельник І.М.

25 серпня. Експоновано книжкову виставку "Майстер
історичного роману": [до 85-ї річниці від дня народження
П.А. Загребельного], (25 дж.) – Борисяк Л.П.

В Е Р Е С Е Н Ь

1 вересня. Експоновано книжкову виставку "1 вересня – День
знань" (22 дж.) – Вамуш А.А.

2 вересня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (38 дж.) – Вамуш А.А.
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3 вересня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про: звіт про
роботу наукової бібліотеки ЧНУ за І півріччя 2009 року;
структурні та кадрові зміни в НБ ЧНУ; підготовку та організацію
проведення засідання Ради директорів обласного методичного
об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької
області; виконання рішень Ради при директорові та Методичної
ради НБ ЧНУ за 2009 рік з питань автоматизації бібліотеки; звіт
про закінчення курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря" (4-та група); організацію роботи щодо запису в
бібліотеку студентів-першокурсників; організацію роботи з
проведення екскурсій по бібліотеці для студентів-
першокурсників; проведення занять для першокурсників в
інформаційно-бібліографічному відділі; списання літератури;
відмітки в інвентарних книгах та картотеці обліку бібліотечного
фонду членами комісії по перевірці підсобних фондів; акти на
списання; комплектування фондів; облік подарункових видань;
книгообмін; подарунок бібліотеки Клітіна О.М., колишнього
директора зоологічного музею ЧНУ.

4 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу юридичного факультету ЧНУ
(23 особи) – Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (25 осіб) – Вамуш А.А.

7 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філологічного факультету
ЧНУ (26 осіб) – Вамуш А.А.
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу юридичного факультету ЧНУ (23 особи) –
Вамуш А.А.

8 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ
(44 особи, 2 групи) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу філологічного факультету ЧНУ (48 осіб,
2 групи) – Вамуш А.А.

9 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу філологічного факультету
ЧНУ (56 осіб, 3 групи) – Вамуш А.А.

10 вересня. Відбулися виробничі збори НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: аналіз роботи відділу
комплектування; роботу членів комісії по перевірці фонду відділу
зберігання вітчизняних видань з інвентарними книгами у відділі
комплектування.

 Експоновано книжкову виставку "Зачарований Десною":
[до 115-ї річниці від дня народження О.П. Довженка], (19 дж.) –
Бойко І.С.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу хімічного факультету ЧНУ (64 особи,
3 групи) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету комп’ютерних наук ЧНУ
(39 осіб, 2 групи) – Вамуш А.А.
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 Проведено огляд захисної споруди цивільного захисту
бібліотеки [приміщення протирадіаційного укриття № 96059],
(Наказ № 111 від 28.08.2009 р.) – Зушман М.Б., Кожукар Г.В.

11 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету комп’ютерних
наук ЧНУ (39 осіб, 2 групи) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (26 осіб) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи ЧНУ (21 особа) – Вамуш А.А.

14 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи ЧНУ (48 осіб, 2 групи) –
Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу хімічного факультету ЧНУ (24 особи) –
Вамуш А.А.

 Призначено комісію для реалізації заходів щодо створення на
базі наукової бібліотеки ЧНУ недоторканого резерву
програмно-методичних матеріалів, підручників та навчальних
посібників на випадок можливих надзвичайних ситуацій,
особливого стану (Наказ № 115 від 14.09.2009 р.) –
Федорцов Д.Г., Шилюк О.І., Лопатюк Т.В., Брездень Н.Ф.
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 Для здійснення систематичного контролю за правильним
утриманням приміщення, збереження захисних пристроїв та
інженерно-технічного обладнання захисної споруди призначено
комендантом протирадіаційного укриття бібліотеки № 96059
Сливка В.Й. (Наказ № 116 від 14.09.2009 р.).

15 вересня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: захист рефератів слухачів 4-ї групи
курсів підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних
працівників без спеціальної освіти "Школи молодого
бібліотекаря"; підготовку до виставки-продажу видань
Видавничого дому "Києво-Могилянська академія"; підготовку до
професійного свята "Всеукраїнського дня бібліотек" (30 вересня).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (65 осіб, 3 групи) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу фізичного факультету ЧНУ (40 осіб,
2 групи) – Вамуш А.А.

16 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу хімічного факультету ЧНУ
(18 осіб) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету ЧНУ
(23 особи) – Вамуш А.А.

17 вересня. Відбулася виставка-ярмарок книг Видавничого дому
Національного університету "Києво-Могилянська академія"



37

(філологічні науки, публіцистика, історія, архівознавство,
філософія, культурологія, економіка, соціологія, політологія,
право, соціальна робота, психологія, математика, комп’ютерні та
природничі науки, словники, довідники, розмовники).

В рамках виставки-продажу відбулася презентація книг
Шевельова Ю. та Ільницького М.:

1. Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2-х кн. – Київ : Києво-
Могилянська академія, 2009. – Кн. 1. – 583 с.

2. Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2-х кн. – Київ : Києво-
Могилянська академія, 2009. – Кн. 2. – 1151 с.

3. Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / упоряд. :
О. Забужко, Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилянська
академія, 2009. – 471 с.

4. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. – Київ :
Києво-Могилянська академія, 2008. – Кн. 1. – 838 с.

5. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. – Київ :
Києво-Могилянська академія, 2008. – Кн. 2. – 703 с.

6. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. – Київ :
Києво-Могилянська академія, 2008. – Кн. 3. – 902 с.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів коледжу ЧНУ (28 осіб) – Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету іноземних мов ЧНУ (19 осіб) –
Вамуш А.А.

18 вересня. Колектив бібліотеки привітав з 70-ти річним ювілеєм
Череватенко Земфіру Павлівну, провідного бібліотекаря
галузевого відділу наукової бібліотеки ЧНУ – Зушман М.Б.,
Кожукар Г.В., Загородна Н.М., Антонова Т.І., Мурашевич Т.Д.,
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Косован С.П. та працівники галузевого відділу. Ректорат
університету відзначив Череватенко З.П. премією та подякою за
багаторічну сумлінну працю (Наказ № 340-К від 21.07.2009 р.).

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів коледжу ЧНУ (49 осіб, 2 групи) – Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи ЧНУ (51 особа, 2 групи) – Вамуш А.А.

21 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету історії, політології
та міжнародних відносин ЧНУ (48 осіб, 2 групи) – Вамуш А.А.

 У відділі рідкісних та цінних книг для студентів 1-го курсу
факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ
(кафедра політології та державного управління) проведено
заняття на тему: "Рідкісні книги у фондах наукової бібліотеки
ЧНУ" (48 осіб, 2 групи) – Антонова Т.І.

 В інформаційно-бібліографічному відділі для студентів 1-го
курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин
ЧНУ (кафедра політології та державного управління) проведено
заняття на тему: "Основи бібліографічних знань та навики
користування інформацією" (48 осіб, 2 групи) – Олару О.В.

22 вересня. Відбулося засідання Методичної ради НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: захист рефератів слухачів 4-ї групи
курсів підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників без
спеціальної освіти "Школи молодого бібліотекаря"; наказ ректора
по університету № 116 від 14.09.2009 р. "Про організацію
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утримання, обслуговування та ремонт захисних споруд цивільної
оборони у мирний час"; підготовку до засідання Ради директорів
обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації Чернівецької області (25 вересня 2009 р.); передачу
підручників у бібліотеку філософсько-теологічного факультету
ЧНУ.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету біології, екології та
біотехнології ЧНУ (50 осіб, 2 групи) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу фізичного факультету ЧНУ (21 особа) –
Вамуш А.А.

23 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів коледжу ЧНУ (52 особи, 2 групи) –
Мурашевич Т.Д.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ (25 осіб) – Вамуш А.А.

24 вересня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету біології, екології
та біотехнології ЧНУ (21 особа) – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ (22 особи)
– Вамуш А.А.
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 В інформаційно-бібліографічному відділі для студентів 1-го
курсу економічного факультету ЧНУ проведено заняття на
тему: "Основи бібліографічних знань та навики користування
інформацією", "Навики бібліографічних знань" (22 особи) –
Олару О.В.

25 вересня. Відбулося засідання Ради директорів обласного
методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Чернівецької області на тему: "Стан інформаційного забезпечення
навчального процесу: досвід бібліотек вузів м. Чернівці".

Присутні: Кіселиця Г.Г., директор бібліотеки БДМУ;
Божичко І.А., завідувач бібліотеки БДФА; Загородна Н.М.,
заступник директора з наукової роботи НБ ЧНУ; Шилюк О.І.,
заступник директора з питань інформаційних технологій НБ ЧНУ;
Мурашевич Т.Д., завідувач науково-методичного відділу НБ ЧНУ;
Бабюк О.І., учений секретар НБ ЧНУ; зав. відділами НБ ЧНУ.

Доповіді та виступи: "Сучасні інформаційні ресурси в
науковій бібліотеці ЧНУ" – Шилюк О.І.; "Бібліотека БДФА –
вчора, сьогодні, завтра" – Божичко І.А.; "Підготовка планово-
звітної документації вузівських бібліотек" – Загородна Н.М.;
бібліографічний огляд: "На допомогу бібліотечній професії" –
Мурашевич Т.Д.

29 вересня. Відбулися виробничі збори НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: наказ ректора по університету
№ 115 від 14.09.2009 р. "Про створення резерву програмно-
методичних матеріалів, підручників та навчальних посібників на
випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру"; підготовку до відзначення колективом бібліотеки
професійного свята "Всеукраїнського дня бібліотек" (30 вересня).
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30 вересня. Відбулися колективні збори НБ ЧНУ з нагоди
професійного свята "Всеукраїнського дня бібліотек":

- вітали колектив бібліотеки: Зушман М.Б., Загородна Н.М.,
Вамуш А.А., Антонова Т.І., Мурашевич Т.Д., Волощук А.Я.
(колишній директор бібліотеки), ветерани бібліотеки;

- ректорат університету відзначив працівників бібліотеки:
преміями, грамотами та подяками;

- керівництво бібліотеки вручило сертифікати слухачам 4-ї
групи курсів підвищення кваліфікації для категорії
бібліотечних працівників без спеціальної освіти "Школи
молодого бібліотекаря": Біндас Л.В., Єрохіну К.П.,
Зюлковській В.В., Лопуляк Л.В., Маник Г.Д.;

- традиційне фотографування колективу бібліотеки;
- проведено святкове дійство.

Ж О В Т Е Н Ь

1 жовтня. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. № 1073 "Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек", листа Міністерства освіти і науки
України від 3 листопада 2009 р. № 1/9-759 працівникам бібліотеки
встановлено надбавку за особливі умови праці в розмірі 50 % від
посадового окладу (Наказ № 539-К від 10.11.2009 р.).

2 жовтня. Користувався фондами НБ ЧНУ Шандру Флорін,
асистент-дослідник Національного інституту дослідження
тоталітаризму в Бухаресті Румунської академії наук, з метою
дослідження наукової документації в галузі сучасної історії для
здійснення програми внутрішнього та інтернаціонального
дослідження інституту.
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4 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Vivat, Akademia!":
[до "Дня університету"], (28 дж.) – Вамуш А.А.

5 жовтня. Експоновано книжкову виставку нових надходжень
навчальної літератури (41 дж.) – Вамуш А.А.

7-9 жовтня. Взято участь у засіданні методичного обʼєднання
бібліотек ВНЗ західної України та Міжнародному форумі
"Проблеми розвитку інформаційного суспільства", що обʼєднав
дві конференції: VI Міжнародну науково-практичну конференцію
"INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси:
створення, використання, доступ"; ХІІІ Міжнародну науково-
практичну конференцію УкрІНТЕІ: "Побудова інформаційного
суспільства: ресурси і технології", які відбулися на базі Львівської
національної наукової бібліотеки України імені Василя
Стефаника і Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка (м. Львів) – Зушман М.Б.,
Шилюк О.І.

Доповідь: Шилюка О.І. "Інформаційна грамотність
користувачів та вузівська бібліотека".

8 жовтня. У Чернівецькому академічному обласному
українському музично-драматичному театрі імені Ольги
Кобилянської відбулося святкове дійство з нагоди 134-ї річниці
від дня заснування Чернівецького університету. У рамках
святкування прозвучало вітання прем’єр-міністра України Юлії
Тимошенко.

Нагороджено грамотами працівників НБ ЧНУ:
Сарафінчан Л.І., Грималюк Н.В.

Експоновано книжкову виставку: "Alma mater – 134: минуле і
сучасне" – Антонова Т.І., Вамуш А.А., Біла А.М., Мурашевич Т.Д.
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Проведено бібліографічний огляд: "Alma mater – 134: минуле
і сучасне" – Мурашевич Т.Д.

10 жовтня. Надано консультацію бібліотекарю Чернівецького
індустріального коледжу, Ільків Оксані Михайлівні, про
атестацію та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників –
Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.

12 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ
(18 осіб) – Вамуш А.А.

 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ на
тему: "Основи бібліографічних знань та навики користування
інформацією" (18 осіб) – Олару О.В.

 Призначено відповідальну особу за цілісність та справність
вузлів обліку води, електроенергії в бібліотеці – Загуту Іларія,
електромонтера бібліотеки (Наказ № 516-ОП від 12.10.2009 р.).

13 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Шляхами козацтва":
[до свята Пресвятої Богородиці та дня українського козацтва],
(32 дж.) – Вамуш А.А.

 Призначено відповідальну особу за охорону праці в науковій
бібліотеці ЧНУ – Кожукаря Г.В., заст. директора бібліотеки
(Наказ № 521-ОП від 13.10.2009 р.).

14 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу факультету біології, екології
та біотехнології ЧНУ (19 осіб) – Вамуш А.А.
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 В інформаційно-бібліографічному відділі проведено заняття
для студентів 1-го курсу економічного факультету ЧНУ на
тему: "Основи бібліографічних знань та навики користування
інформацією" (17 осіб) – Олару О.В.

 Підготовлено "Схему звʼязку та оповіщення наукової
бібліотеки ЧНУ" – Шилюк О.І.

20 жовтня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: перенесення перевірки підсобного
фонду абонементу № 1 галузевого відділу НБ у зв’язку з
відключенням теплопостачання в студмістечку в січні 2010 року;
функціонування науково-бібліографічного сектору інформаційно-
бібліографічного відділу; трудову дисципліну; акти на списання
літератури – терміни та оперативність процесу; роботу групи по
рекаталогізації підсобного фонду читального залу наукової
літератури; масові заходи.

21 жовтня. Експоновано книжкову виставку "Розумна і
талановита Учителька": [до 105-ї річниці від дня смерті
Є. Ярошинської], (19 дж.) – Мельничук Н.І.

22 жовтня. У відділі рідкісних та цінних книг експоновано
книжкову виставку та проведено бібліографічний огляд:
"Художня федьковичіана у фонді В. Сімовича та колекції
"Буковинензія" (34 дж.) – Антонова Т.І.

 Експоновано книжкову виставку та проведено бібліографічний
огляд: "Співець боротьби за щастя народу" (32 дж.) –
Вамуш А.А., Мурашевич Т.Д.
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22-23 жовтня. Взято участь у Всеукраїнській науковій
конференції на тему: "Постать Юрія Федьковича з погляду
сьогодення", присвяченої 175-й річниці від дня народження
видатного українського письменника і громадсько-культурного
діяча Юрія Федьковича, яка проходила в Червоній залі ЧНУ.

Доповідь: Зушмана М.Б. "Новаторство прози Юрія
Федьковича".

Презентація книжкових виставок: "Художня федьковичіана
у фонді Василя Сімовича та колекції "Буковинензія", "Співець
боротьби за щастя народу" – Антонова Т.І., Мурашевич Т.Д.,
Вамуш А.А.

27 жовтня. У Німецькому домі, в залі Г. Дроздовського,
відбулася презентація незалежного культурологічного часопису
"Ї" (новий номер журналу "56"), присвяченого
мультикультурному феномену м. Чернівців – Зушман М.Б.,
Бабюк О.І., Вамуш А.А.

28 жовтня. Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по
бібліотеці для студентів 1-го курсу інженерно-технічного
факультету ЧНУ (20 осіб) – Мурашевич Т.Д.

 В інформаційно-бібліографічному відділі для студентів 1-го
курсу інженерно-технічного факультету ЧНУ проведено
заняття на тему: "Основи бібліографічних знань та навики
користування інформацією" (20 осіб) – Горюнова Н.І.

29 жовтня. Прийнято групу студентів з Ягелонського
університету (м. Краків, Польща), які проходили науково-
дидактичну практику на філологічному факультеті ЧНУ (18 осіб)
– Зушман М.Б., Бабюк О.І.
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 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів з Ягелонського університету – Вамуш А.А.

 Проведено навчально-ознайомчу екскурсію по бібліотеці для
студентів 1-го курсу факультету біології, екології та
біотехнології ЧНУ (16 осіб) – Вамуш А.А.

 В інформаційно-бібліографічному відділі для студентів 1-го
курсу факультету біології, екології та біотехнології ЧНУ
проведено заняття на тему: "Основи бібліографічних знань та
навики користування інформацією" (16 осіб) – Мельничук Н.І.

Л И С Т О П А Д

1 листопада – 25 грудня. У підрозділах університету
проводилася інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і
розрахунків у 2009 році (Наказ № 154 від 02.11.2009 р.) –
Кожукар Г.В., Шилюк О.І., Акімова Ж.П., Сливко В.Й.

2 листопада. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалося питання про наказ ректора університету
№ 560-ОП від 30.10.2009 р. "Про порядок роботи підрозділів
університету в зв’язку із складною епідемічною ситуацією в
м. Чернівці".

3 листопада. Експоновано книжкову виставку "Свято єднання":
[до "Дня Буковинського народного віча"], (24 дж.) – Вамуш А.А.

6 листопада. Експоновано виставку нових надходжень
навчальної літератури (39 дж.) – Вамуш А.А.
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9 листопада. Експоновано книжкову виставку "Камо грядеш…
українська мово!?": [до "Дня писемності та української мови"],
(21 дж.) – Вамуш А.А.

13 листопада. Експоновано книжкову висновку "Ніколи не
сміявся без любові": [до 120-ї річниці від дня народження Остапа
Вишні], (22 дж.) – Козмінка О.О.

17 листопада. Експоновано книжкову виставку "Студент сьогодні
– майбутнє України": [до "Дня студента"], (28 дж.) – Токарюк З.Д.

18-29 листопада. У зв’язку із складною епідемічною ситуацією в
м. Чернівці бібліотека перебувала на карантині та не
обслуговувала користувачів.

23 листопада – 31 грудня. Укладена цивільно-правова угода зі
студентами економічного факультету ЧНУ на виконання робіт по
рекаталогізації підсобного фонду читального залу навчальної
літератури наукової бібліотеки:

- Цибуляк Людмилою Георгіївною (Наказ № 593-К від 07.12.2009 р.);
- Мучник Лідією Романівною (Наказ № 594-К від 07.12.2009 р.);
- Меглей Людмилою Сергіївною (Наказ № 614-К від 11.12.2009 р.).

27-28 листопада. Взято участь у VII Буковинській міжнародній
історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 140-й річниці від
часу заснування першого українського культурно-освітнього
товариства на Буковині "Руська бесіда" (факультет історії,
політології та міжнародних відносин ЧНУ).

Доповідь: Вамуш А.А. "Язичницькі пережитки в жіночих
прикрасах головного убору давньоруського населення Буковини".

У листопаді. Користувався фондами НБ ЧНУ Єрун ван Дрюнен,
докторант Амстердамського університету (Нідерланди).
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Досліджував українські газети початку ХХ ст. з метою збору
інформації для дослідницького проекту "Регіональна ідентичність
у нових землях Габсбургської корони: приклад Буковини".

Г Р У Д Е Н Ь

1 грудня. Затверджено посадові інструкції керівництва
бібліотеки: директора бібліотеки; заступника директора
бібліотеки з наукової роботи; заступника директора бібліотеки з
питань інформаційних технологій; заступника директора з
внутрішньої роботи; ученого секретаря.

 Зі штату бібліотеки виведено посаду заступника директора
бібліотеки з господарської роботи та введено посаду
заступника директора бібліотеки з внутрішньої роботи.

2 грудня. Експоновано виставку нових надходжень навчальної
літератури (42 дж.) – Вамуш А.А.

4 грудня. У конференц-залі бібліотеки, для працівників
Чернівецького національного університету, проведено
інформаційно-консультативне заняття на тему: "Електронні
ресурси наукової бібліотеки ЧНУ" – Шилюк О.І.

7 грудня. У конференц-залі бібліотеки, для працівників НБ ЧНУ,
компанією "Євромонітор" проведено веб-семінар-тренінг на тему:
"Passport GMID: Глобальна інформаційна база даних ринкової
інформації" – Шилюк О.І., Загородна Н.М., Бабюк О.І.,
працівники: відділу інформаційних технологій, інформаційно-
бібліографічного відділу, читального залу наукової літератури,
науково-методичного відділу, відділу культурно-просвітницької
роботи, відділу наукової обробки літератури.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
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8 грудня. Відбулося спільне засідання Ради при директорові та
Методичної ради НБ ЧНУ. Обговорювалися питання про: звітно-
планову документацію бібліотеки; план книжкових виставок на
2010 рік; заявку до тематичного плану видавництва "Рута" на
2010 рік; підготовку списку видань та документів з грифом
"ДСК", які зберігаються у фондах НБ ЧНУ; графік відпусток
працівників НБ ЧНУ на 2010 рік; наказ ректора університету
№ 158 від 10 листопада 2009 р. "Про дотримання правил
пожежної безпеки в навчальних корпусах, наукової бібліотеки та
гуртожитках в осінньо-зимовий період"; звіт про закінчення
роботи по рекаталогізації підсобного фонду читального залу
наукової літератури; проведення рекаталогізації підсобного фонду
читального залу навчальної літератури; план списання літератури
на 2010 рік; інформацію голови профбюро НБ ЧНУ.

 Начальнику Головного управління освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації відправлено замовлення на
підручники та навчальні посібники на 2010/2011 н. р. за
рахунок коштів державного бюджету для потреб студентів ЧНУ
(Лист № 37/32-52 від 08.12.2009 р.) – Акімова Ж.П.

9 грудня. На філологічному факультеті ЧНУ відбулася зустріч з
письменником Євгеном Сверстюком та директором видавничого
дому "Києво-Могилянська академія" Вірою Соловйовою –
Зушман М.Б.

10 грудня. У конференц-залі готелю "Буковина" відбулася
презентація книги Біленкової С.В. "Архітектура Чернівців ХІХ –
першої половини ХХ ст." – Вамуш А.А., Мельничук Н.І.,
Червінська К.Г.
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11 грудня. Відбулося засідання Ради директорів обласного
методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Чернівецької області. Обговорювалися питання про: підготовку
плану роботи обласного методичного об’єднання бібліотек
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Чернівецької
області на 2010 рік; звіт про роботу обласного методичного
об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів
акредитації Чернівецької області за 2009 рік.

Присутні: Кіселиця Г.Г., директор бібліотеки БДМУ;
Божичко І.А., завідувач бібліотеки БДФА; Загородна Н.М.,
заст. директора з наукової роботи НБ ЧНУ; Шилюк О.І.,
заст. директора з питань інформаційних технологій НБ ЧНУ;
Мурашевич Т.Д., зав. науково-методичного відділу НБ ЧНУ;
Бабюк О.І., учений секретар НБ ЧНУ; зав. відділами НБ ЧНУ.

15 грудня. Відбулося засідання Ради при директорові НБ ЧНУ.
Обговорювалися питання про: терміни подання планів та звітів
підрозділів бібліотеки; перевірку бібліотечних фондів: читального
залу наукової літератури, абонементу № 1 галузевого відділу,
відділу рідкісних та цінних книг; рекаталогізацію підсобного
фонду читального залу навчальної літератури; проведення заходів
до річниць з нагоди ювілеїв: К. Томащука, В. Сімовича,
А. Добрянського; графік відпусток працівників підрозділів
бібліотеки на 2010 рік; рекаталогізацію та штрих-кодування
підсобного фонду читального залу наукової літератури.

17 грудня. Затверджено "План заходів щодо профілактики і
боротьби з грипом та ГРВІ у підрозділах університету"
(Наказ № 172 від 17.12.2009 р.).

23 грудня. У навчальний відділ ЧНУ надано інформацію для
формування звіту про діяльності ВНЗ за 2009 рік (загальна
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кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду –
2 631 385 прим.; загальна кількість у бібліотеці електронних
підручників – 151 прим.) – Загородна Н.М.

25 грудня. Зушмана Михайла Богдановича, виконуючого
обовʼязки директора наукової бібліотеки ЧНУ, призначили
директором наукової бібліотеки ЧНУ (Наказ № 661-К
від 31.12.2009 р.).

 Відбулося урочисте зібрання колективу бібліотеки з нагоди
Нового 2010 року.

ПРОТЯГОМ РОКУ

 Бібліотека обслуговувала 257 користувачів, сторонніх вузу,
з них:
- викладачі, науковці, аспіранти, докторанти з:

Амстердамського університету (Нідерланди), Буковинської
державної фінансової академії, Буковинського державного
медичного університету, Буковинського університету,
Віденського університету (Австрія), Гьотінгенського
університету (Німеччина), Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, Івано-
Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького, Інсбрукського державного університету
(Австрія), Інституту Вайцмана (Ізраїль), Кременецького
педагогічного інституту, НКЦ Одеської національної
юридичної академії, Національного інституту дослідження
тоталітаризму в Бухаресті (Румунія), Чернівецького торгово-
економічного інституту КНТЕУ, ЧФ Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, ЧФ Національного технічного
університету "ХПІ", Ягелонського університету (Польща),
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Інституту української мови НАН України, ЧФ Інституту
термоелектрики, Кам’янець-Подільського національного
університету, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, Сучавського університету імені
"Штефан чел Маре" (Румунія).

- студенти з: Буковинської державної фінансової академії,
Буковинського університету, Європейського гуманітарного
університету (м. Вільнюс, Литва), Інституту славістичних та
східноєвропейських досліджень (Чехія), Київського
університету внутрішніх справ, Львівської національної
академії мистецтв, Московської духовної академії (Росія),
НКЦ Одеської національної юридичної академії,
Національної академії державного управління, Одеської
національної академії харчових технологій, Подільського
державного аграрно-технічного університету,
Прикарпатського національного університету, Харківського
державного університету мистецтв імені Івана
Котляревського, Харківського національного
фармацевтичного університету, Хмельницького
національного університету, Чернівецького економіко-
правничого інституту, Чернівецького торгово-економічного
інституту КНТЕУ, ЧФ Державної академії статистики,
обліку та аудиту;

- працівники ВНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів та
інших організацій: м. Чернівці, Чернівецької області,
України та зарубіжжя.

 У структурі інформаційно-бібліографічного відділу створено
науково-бібліографічний сектор.
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Шилюк О.І., заст. директора бібліотеки з питань
інформаційних технологій, з метою підготовки публікацій з
історії бібліотечної справи в західних областях України,
проводив дослідницьку роботу з документами архівів:
Російського державного архіву давніх актів (м. Москва);
Державного архіву Івано-Франківської області; Державного
архіву Рівненської області.

 Згідно листа Головного управління освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації № 32/31 від 05.03.2009 р.
бібліотекою проведено цикл заходів до "Дня науки".

Проводилася робота щодо ліквідації читацької заборгованості
(Лист деканам факультетів ЧНУ № 37/32-12 від 30.03.2009 р.).

 Відділом комплектування двічі проводилася передплата
періодичних видань.

Проводилася співпраця з Головним управлінням статистики в
Чернівецькій області. Опрацьовано 8 анкет опитування
користувачів статистичної інформації – Загородна Н.М.

 Проводилися перевірки підсобних фондів НБ ЧНУ згідно з
планом перевірки на 2008-2012 рр. Здійснено переобліки в:
абонементі № 2 відділу абонементів; частини фонду формату
"Б" (Б 1-137998; Б 279266-361150) відділу зберігання
вітчизняних видань.

 У зв’язку зі зміною матеріально-відповідальних осіб здійснено
прийом-передачу бібліотечного фонду в бібліотеках на кафедрі
фізичного виховання та кафедрі здоров’я людини, спортивної
рекреації та фітнесу факультету фізичної культури та здоров’я
людини ЧНУ.
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 Продовжена робота з вивчення та впровадження ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання". Інформаційно-
бібліографічний відділ підготував виставку з коментарями та
зразками описів.

 Велася робота над укладанням бібліографічних покажчиків та
списків літератури. Розпочато роботу над покажчиками:
"О.Ю. Кобилянська", "Товариство ICONAR", продовжено
роботу над покажчиком "Болонський процес", "Костянтин
Томащук", "Слово, що не знає кордонів". Укладено
бібліографічні списки літератури: "Наука України ХХІ
століття", "Соборність українського духу", "О. Попович",
"С. Смаль-Стоцький", "В. Сімович", "С. Яричевський".

 Користувачам надано доступ до електронного каталогу через
мережу Інтранет за допомогою веб-модуля програми "ІРБІС".

 За сприяння Громадської ліги Україна-НАТО, Центру
інформації та документації НАТО, програми МАТРА
(Нідерланди), Посольства США в Україні, Посольства
Словацької Республіки в Україні, Посольства Республіки
Польщі в Україні та ВГО "Демократична дія" продовжував
діяти інформаційний стенд "Україна-НАТО" в
університетській бібліотеці. Читачі мали можливість
ознайомитися з новинками літератури, інформаційними
бюлетенями та бібліографічним списком літератури.

 У приміщенні читального залу наукової літератури відділу
читальних залів наукової бібліотеки ЧНУ діяв Інформаційний
центр Європейського Союзу.
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 Бібліотека була членом Асоціації "Інформатіо-Консорціум"
(користувачів електронних інформаційних ресурсів).

 Бібліотека брала участь в проекті "Електронна бібліотека
України: створення Центрів знань в університетах України".
Мета проекту – інтеграція української академічної спільноти
до світової науки, подолання відірваності від світового
наукового контексту. Учасники проекту: Національний
університет "Києво-Могилянська академія", Києво-
Могилянська Фундація Америки, Всеукраїнська асоціація
"Інформатіо-Консорціум", Харківський національний
університет імені В. Каразіна, Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича та Нортвестерн Університет
(США).

У рамках проекту проведено 9 інформаційно-
консультативних занять для викладачів та студентів всіх
факультетів Чернівецького національного університету на
теми: "Електронні ресурси: доступ та використання", "Доступ
до інформаційних ресурсів в рамках реалізації проекту
"ELibUkr".

 Проведено рекаталогізацію підсобного фонду читального залу
наукової літератури. Створено групу працівників з різних
відділів бібліотеки. Для групи проводились навчання і
надавались консультації з питань введення записів в програму
"ІРБІС", предметизації та правил бібліографічного опису.

 Розпочато рекаталогізацію підсобного фонду читального залу
навчальної літератури.

 Впроваджено штрих-кодування бібліотечного фонду: нових
надходжень (відділ комплектування та наукової обробки
літератури), частини фонду відділу рідкісних та цінних книг.

http://www.elibukr.org/
http://www.elibukr.org/
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 Здійснено штрих-кодування підсобного фонду читального залу
наукової літератури.

 У зв’язку з впровадженням штрих-кодування прийнято
методичне рішення про відмову від безінвентарного обліку
документів у НБ ЧНУ.

 Основну інформацію про роботу бібліотеки, про її структуру,
ресурси, послуги, події представлено на веб-сайті бібліотеки –
http://library.chnu.edu.ua/.

Щомісяця директор бібліотеки брав участь у роботі Вченої
ради та Науково-технічної ради Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.

 Продовжувалася співпраця з бібліографом, дослідником
Буковини Еріхом Беком (Німеччина). За 2009 рік виконано на
його запити 4 письмові довідки (20 дж.). У 2007 році Еріх Бек
подарував у фонд НБ ЧНУ 257 видань (10 посилок отримано з
Німеччини), які знайшли своє гідне місце у фонді зарубіжних
видань і користуються попитом у читачів.

 Проведено:
- засідання Ради при директорові НБ ЧНУ – 16;
- засідання Методичної ради НБ ЧНУ – 12;
- засідання Ради директорів обласного методичного

об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Чернівецької області – 4;

- засідання профбюро НБ ЧНУ – 10;
- виробничі збори НБ ЧНУ – 7;
- колективні збори НБ ЧНУ – 2;
- профспілкові збори НБ ЧНУ – 1;
- збори трудового колективу НБ ЧНУ – 1.

http://library.chnu.edu.ua/
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 Взято участь у 6-ти наукових конференціях.

 Підготовлено "Анкету читача для користувачів НБ ЧНУ" та
проведено анкетування користувачів бібліотеки.

 З 26 лютого по 19 березня 2009 року в НБ ЧНУ проходили
курси підвищення кваліфікації для категорії бібліотечних
працівників без спеціальної освіти "Школа молодого
бібліотекаря". Згідно з планом роботи Школи навчалася 4-та
група слухачів: Біндас Л.В., Єрохін К.П., Зюлковська В.В.,
Лопуляк Л.В., Маник Г.Д. Проведено 15 навчально-практичних
занять в усіх відділах наукової бібліотеки ЧНУ.

 У зв’язку з формуванням інформаційного середовища в
університеті, використанням електронних документів та
відсутністю вільної площі в науковій бібліотеці з поточного
2008/2009 навчального року всі дипломні та магістерські
роботи студентів університету передаються до бібліотеки лише
в електронному вигляді.

 В рамках міжрегіонального проекту "Центральний український
корпоративний каталог" продовжувався обмін аналітичними
описами періодичних видань між 11-ма бібліотеками України.
Кожна бібліотека-учасниця описувала 8 журналів. За звітний
рік отримано аналітичні описи на 99 назв періодичних видань.
Працівники інформаційно-бібліографічного відділу НБ ЧНУ
розписували наступні журнали: "Біологія і хімія в школі",
"Вісник Національної академії наук України", "Дзвін",
"Економіка АПК", "Регіональна економіка", "Слово і час",
"Сучасність", "Філософська думка".

 Згідно з угодою про спільний проект "Краєзнавча картотека"
між Чернівецькою обласною універсальною науковою
бібліотекою імені Михайла Івасюка та науковою бібліотекою
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Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича продовжувався обмін аналітичними описами
статей краєзнавчого характеру. Інформаційно-бібліографічний
відділ НБ ЧНУ розписував 6 назв періодичних видань:
"Крайова освіта", "Буковинський журнал", "Вісник
Чернівецького філософського товариства", "Університетський
вісник", "Буковинський вісник державної служби та місцевого
самоврядування", "Дорожній вісник" та матеріали
конференцій, наукових вісників, які видаються в ЧНУ. Також
здійснювався опис періодичних видань Румунії та Молдови:
"Zorile Bukovinei", "Contemporanul", "Luceaferul", "Concordia",
"Akademos", "Codrul Cosminului", "Romania literara".

 Постійно діяли книжкові виставки: "Наукові праці викладачів
Чернівецького університету", "Болонський процес: тенденції,
проблеми, перспективи", "На допомогу навчальному процесу".

 Виставлено на сайт бібліотеки цифрові копії газети "Буковина"
за 1885-1889 роки.

 Організовано цикли заходів з нагоди відзначення: 90-ї річниці
"Дня соборності України"; святкування "Дня науки" та "Дня
університету".

 Кожукар Георгій Васильович приймав участь у творчій
діяльності народної самодіяльної чоловічої капели
Чернівецького національного університету "Дзвін" (голос –
перший тенор), яка відзначила в цьому році 40-річчя своєї
діяльності та отримала звання "Народна капела Буковини".
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ЗНЯТО ТЕЛЕСЮЖЕТИ

24 лютого – про відділ рідкісних та цінних книг НБ ЧНУ
(ТРК "Буковина").

21 травня – "І. Жалоба, дослідник історії Буковини".
Нагородження Почесною відзнакою "Орден "Буковина"
(ТРК "Буковина", ТВА).

11 червня – презентація монографії Возного І.П. "Історико-
культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та
Середнього Дністра в Х-ХІV ст." (ТРК "Буковина", ТВА, редакція
газети "Університетський вісник").

17 вересня – виставка-ярмарок видавничого дому "Києво-
Могилянська академія". В рамках виставки-продажу, відбулася
презентація книг Ю. Шевельова та М. Ільницького
(ТРК "Буковина", ТВА).

30 вересня – до професійного свята "Всеукраїнського Дня
бібліотек" про професію "бібліотекар" (ТВА).
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ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ за 2009 рік

1. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2. Група за оплатою праці – друга

3. Бібліотечні ресурси,
усього примірників 2 632 772 7.3. обслуговано всіма структурними

підрозділами 40 202

за видами: 7.4. у т. ч. сторонніх 257
3.1. книги 1 849 592 8. Кількість відвідувань, усього 320 260
3.2. періодичні видання

(журнали/газети)
649 911 /

1 820 8.1. к-сть відвідувань масових заходів,
організованих бібліотекою 2 051

3.3. електронні видання 151 8.2. к-сть звернень на веб-сайт бібліотеки
за мовами: 9. Видано документів, усього прим. 633 556

3.4. державною мовою 270 844 за мовами:
3.5. російською мовою 1 935 236 9.1. державною мовою 513 418
3.6. іноземними мовами 426 692 9.2. російською мовою 113 711

за цільовим призначенням: 9.3. іноземними мовами 6 427
3.7. наукові видання 1 221 849 за видами:
3.8. навчальні видання 196 242 9.4. книги 482 753
3.9. літературно-художні видання 97 070 9.5. періодичні видання (журнали/газети) 35 805/114 998

3.10. рідкісні та цінні документи 71 428 9.6. електронні видання
(к-ть завантажених документів з БД) 8 200

4. Надійшло документів за цільовим призначенням:
4.1. усього примірників: 21 398 9.7. наукових видань 171 717
4.2. у т. ч.: державною мовою 17 963 9.8. навчальних видань 415 309
4.3. російською мовою 2 014 9.9. літературно-художніх видань 42 456
4.4. іноземними мовами 1 421 9.10. рідкісних та цінних документів 4 074
4.5. усього назв 11 386 10. МБА
4.6. у т. ч.: державною мовою 10.1. кількість абонементів

4.7. російською мовою 10.2.
кількість отриманих документів
з інших бібліотек

4.8. іноземними мовами 10.3.
кількість виданих документів іншим
бібліотекам

за видами: 11. Культурно-просвітницька робота
4.9. книг 12 734 11.1.

тематичні виставки, відкриті
перегляди: к-сть тем / експозицій 103 / 118

4.10. періодичних видань
(журнали/газети) 1 559 / 50 11.2.

бібліографічні огляди:
к-сть тем / прочитано 14 / 14

4.11. електронних видань 18 11.3. кількість масових заходів 6

за цільовим призначенням: 12. Довідково-інформаційне
обслуговування

4.12. наукових видань 3 398 12.1. загальна кількість користувачів 9 057
4.13. навчальних видань 8 008 12.2. з них індивідуальних 9 057
4.14. літературно-художніх видань 370 12.3. загальна кількість звернень 39 079
4.15. рідкісних та цінних документів 12.4. довідки всього 37 528
5. Обмінний фонд 12.5. у т. ч.: тематичні 31 446
6. Вибуло примірників 15 114 12.6. виконані в автоматизованому режимі 291

7. Користувачі 12.7.
Дні інформації, Дні кафедр,
дипломників, фахівців 3

7.1. усього за єдиним обліком 17 229 12.8.
бібліографічні покажчики
(наук.-допоміжні / рекомендаційні) 2

7.2. у т. ч. студентів 15 372 12.9. у т. ч.: в електронному вигляді
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13. Електронні ресурси 17.7. кількість телефонних номерів 30

13.1. обсяг власних електронних БД
(тис. записів) 219 342 17.8. кількість факсів

13.2. з них записів у ЕК 219 122 18. Фінансування
(використання коштів) 560 473,39

13.3. к-сть введених записів за
звітний рік 41 576 витрати на:

14. Формування інформаційної
культури (екскурсії) 100 18.1. придбання книг 409 557,84

14.1. загальна кількість прочитаних
годин

18.2. передплату періодичних видань 150 915,55

14.2. програма в годинах:
теорет. / практ. для: 19. Бібліотечні працівники

14.3. студентів молодших курсів:
теорет. / практ.

19.1. загальна кількість працівників б-ки 82

14.4. студентів старших курсів:
теорет. / практ. з них за освітою:

15. Матеріально-технічна база 19.2. повна вища освіта 64

15.1. загальна площа приміщень
бібліотеки (м2) 6 845,9 19.3. у т. ч. вища спеціальна 5

15.2. у т. ч.:
для зберігання фондів (м2) 3 941,9 19.4. базова вища освіта 3

15.3. для обслуговування
користувачів (м2) 957,4 19.5. у т. ч. спеціальна

15.4. кількість абонементів 5 19.6. початкова вища (н/в) 10

15.5. кількість читальних залів /
місць для читачів 7 / 480 19.7. у т. ч. спеціальна 3

16. Технічна характеристика
приміщень

19.8. повна загальна середня 5

16.1. потребує кап. ремонту (м2) 1 000 за стажем:
16.2. перебуває в аварійному стані 19.9. до 3 років 21
17. Кількість технічних засобів 19.10. з 3-9 років 25

оргтехніка: 19.11. 10-20 років 16
17.1. кількість комп’ютерів 40 19.12. понад 20 років 20

17.2. кількість копіювально-
розмножувальної техніки 13 19.13.

із загальної кількістю працюючих
повний робочий день 76

17.3. кількість АРМ 36 20. Відносні показники
17.4. у т. ч.: для співробітників 32 20.1. обертаність 0,2
17.5. для користувачів 4 20.2. книгозабезпеченість 152,8

17.6. к-сть комп’ютерів, які мають
доступ до мережі Інтернет 40 20.3. читаність 36,7

засоби зв’язку: 20.4. відвідуваність 18,5
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2. Публікації та статті працівників наукової бібліотеки ЧНУ

Публікації

1. Памʼятка читачеві наукової бібліотеки Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича : буклет. –
Чернівці, 2009. – 6 с.

2. Antologia della poesia Ukraina / Уклад. : Т. Мурашевич,
М. Шафран ; пер. на італ. І. Труш. – Чернівці, 2009. – 200 с.

Статті працівників бібліотеки

1. Вамуш А. Скроневі прикраси жіночого головного убору
давньоруського населення українського Прикарпаття / Альона
Вамуш // Питання історії України : зб. наук. пр. – Чернівці :
Технодрук, 2009. – Т. 12. – С. 227–233.

2. Дячук М. Йозеф Шумпетер і Чернівецький університет /
Марія Дячук // Унів. вісн. – 2009. – № 12/13. – С. 10.

3. Шилюк О. Інтеграція України в світовий інтеграційний
простір: Чернівецький національний університет (за проектом
"ELibUkr") / Олег Шилюк // Діяльність бібліотек вищих
навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2009 р.,
м. Севастополь. – Севастополь, 2009. – С. 62–68.

4. Шилюк О. Інформаційна грамотність користувачів та вузівська
бібліотека / Олег Шилюк // Матеріали міжнародного форуму
"Проблеми розвитку інформаційного суспільства" / Асоціація
"Інформатіо-Консорціум"; УкрІНТЕІ, VІ Міжнародна науково-
практична конференція INFORMATIO-2009: Електронні
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ;
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція УкрІНТЕІ



63

"Побудова Інформаційного суспільства: ресурси і технології",
7-9 жовтня 2009 р., м. Львів. – Київ : УкрІНТЕІ, 2009. –
С. 124–130.

Статті про бібліотеку

1. Вамуш А. Багатогранність таланту : [до ювілею
Б. О. Тимощука] / Альона Вамуш // Унів. вісн. – 2009. – № 5. –
С. 14.

2. Вамуш А. Нагорода почесною відзнакою : [з нагоди нагороди
почесною відзнакою І. В. Жалоби] / Альона Вамуш // Унів.
вісн. – 2009. – № 5. – С. 19.

3. Мурашевич Т. "Кобзареві" – 169 років / Тетяна Мурашевич //
Унів. вісн. – 2009. – № 5. – С. 9.

4. Мурашевич Т. Роки не панують над нею : [до 70-ї річниці
З. П. Череватенко] / Тетяна Мурашевич // Унів. вісн. – 2009. –
№ 8/9. – С. 17.

5. Мурашевич Т. Неспокійне серце : [до 55-ї річниці
О. І. Майбороди] / Тетяна Мурашевич // Унів. вісн. – 2009. –
№ 8/9. – С. 17.



64

3. Матеріально-технічна база та господарська
діяльність наукової бібліотеки ЧНУ

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

Абонементів – 5, читальних залів – 7, посадкових місць –
480.

Технічна база інформаційної інфраструктури:
40 комп’ютерів, об’єднані в локальну мережу. Принтерів – 13
(лазерних – 10, матричних – 3).

Кількість серверів – 1.
Автоматизованих робочих місць – 36; для співробітників –

32; для читачів – 4.
Для створення електронного каталогу використовувалося

програмне забезпечення "ІРБІС-64" з робочими місцями:
"Адміністратор", "Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач".

Бібліотека мала вихід до глобальної мережі Інтернет.
Кількість телефонних номерів – 30.
Проведено ремонти в: науково-методичному відділі, відділі

культурно-просвітницької роботи, підсобному приміщенні
читального залу наукової літератури, книгосховищі (вісім
поверхів).

Замінено дерев’яні стелажі на металічні в підсобному
приміщенні читального залу наукової літератури.

Частково замінено світильники освітлення.
Проведено роботи по дотриманню норм протипожежної

безпеки.
Проведено заходи щодо знань та виконання всіма

працівниками правил: охорони праці, виробничої санітарії,
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гігієни праці, техногенної та пожежної безпеки, цивільного
захисту.

Оформлено "Куточок цивільного захисту" (згідно наказу
ректора ЧНУ № 67 від 14.05.2009 р.).

Проведено роботи з розширення локальної мережі –
одне підключення (науково-методичний відділ).

Придбано ліцензію на додаткове підключення 5-ти робочих
місць бібліотекарів до програми "ІРБІС".

Підписано документи на закупівлю відповідного обладнання
для пропускної системи.

Придбано: металічні стелажі для підсобного фонду
читального залу наукової літератури; жалюзі вертикальні для
підрозділів бібліотеки; офісні стільці для працівників бібліотеки;
стільці напівм’які для користувачів бібліотеки; комплект меблів
для кабінету директора; офісні столи для працівників бібліотеки;
сучасні кабінетні таблички з назвами відділів бібліотеки;
світильники для освітлення приміщень бібліотеки; ламінат для
покриття підлоги в читальних залах; металеві печатки для
опечатування дверей; карнизи металопластикові для відділу
рідкісних та цінних книг; штори для відділу рідкісних та цінник
книг; канцтовари; папір ксероксний; ватман; палітурні матеріали
для реставрації рідкісних та цінних книг; миючі засоби для
прибирання приміщень бібліотеки; прапор України; комп’ютерну
техніку (мультимедійний проектор, переносний екран для
проектора, принтер, сканери), розхідні матеріали для штрих-
кодування.

Списано комп’ютери та комплектуючі до комп’ютерів у
кількості 14 шт.

Матеріально-відповідальні особи: Кожукар Г.В., Шилюк О.І.
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4. Відзначення працівників наукової бібліотеки ЧНУ

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА
"ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК"

премії:

1. Акімова Н.А.
2. Бабюк О.І.
3. Біндас Л.В.
4. Борисяк Л.П.
5. Василова Т.Д.
6. Ворнік Л.Д.
7. Гаврилюк О.М.
8. Галімова Т.Ф.
9. Горюнова Н.І.
10. Гуцул В.В.
11. Дячук М.П.
12. Загородна Н.М.
13. Зушман М.Б.
14. Зюлковська В.В.
15. Коваль Л.І.
16. Кожукар Г.В.

17. Косован С.П.
18. Максимов А.В.
19. Маник Г.Д.
20. Мельник І.М.
21. Мельничук В.І.
22. Мельничук Н.І.
23. Мирон О.В.
24. Місікевич О.В.
25. Мурашевич Т.Д.
26. Олару О.В.
27. Сливко В.Й.
28. Угура Н.І.
29. Чебан Г.І.
30. Шилюк О.І.
31. Югансон Н.Е.
32. Якобець К.О.

грамоти:

1. Антонова Т.І.
2. Боканча А.О.
3. Бунчук О.С.
4. Вамуш А.А.
5. Гнатковська Т.П.

6. Іванчина В.В.
7. Колісник Г.І.
8. Маняца Л.В.
9. Незвещук Т.В.
10. Пелепко Н.В.
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подяки:

1. Біла А.М.
2. Брездень Н.Ф.
3. Єрохін К.П.
4. Киселиця В.І.
5. Корольова Т.М.

6. Нагірняк А.А.
7. Сарафінчан Л.І.
8. Січкар-Цимбалюк О.Б.
9. Токарюк З.Д.
10. Токарюк Н.М.

З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ
"ДНЯ УНІВЕРСИТЕТУ"

подяки:
1. Грималюк Н.В.
2. Сарафінчан Л.І.
3. Шилюк О.І.

З НАГОДИ ЮВІЛЕЇВ

премії:
1. Гуцул Г.С.
2. Зюлковська В.В.
3. Майборода О.І.
4. Незвещук Т.В.
5. Череватенко З.П.
подяки:
1. Бабюк Д.І.
2. Гуцул Г.С.
3. Зюлковська В.В.
4. Лопатюк Т.В.
5. Майборода О.І.
6. Незвещук Т.В.
7. Череватенко З.П.
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ВИРОБНИЧІ ПРЕМІЇ

1. Антонова Т.І. – за високі показники у роботі, якісне виконання трудових
обовʼязків та активну громадську діяльність, як голові
профбюро бібліотеки на громадських засадах.

2. Бабюк Д.І. – за сумлінне виконання своїх посадових обовʼязків
та великий обсяг додаткової роботи.

3. Гакман Л.І. – за виконання великого обсягу додаткової роботи
під час проведення поточного ремонту книгосховища.

4. Гуцул Г.С. – за виконання великого обсягу додаткової роботи
під час проведення поточного ремонту книгосховища.

5. Сливко В.Й. – за високі досягнення у праці та додаткову позаурочну
роботу.
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5. Подарунки книг у фонд наукової бібліотеки ЧНУ

13 січня. Скіпор Елеонора, викладач, публіцист
Сторожинецького району Чернівецької області – 5 книг.

14 січня. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека
імені Михайла Івасюка – 3 книги.

15 січня. Франко Рома, Франко Стефан, Франко Роман, Франко
Іван (м. Торонто, Канада) – 75 книг.

20 січня. Дишкант Тарас, м. Буськ Львівської області – 2 книги.

23 січня. Софійчук Михайло, громадський діяч – 6 книг.

23 січня. Могильницька Галина – 4 книги.

27 січня. Жалоба Ігор Володимирович, професор Інституту
міжнародних відносин Київського національного авіаційного
університету, колишній директор наукової бібліотеки ЧНУ
(2002-2004) – 60 книг.

28 січня. Кузьмін Олег, директор компанії "ІНТЕРПАЙП"
(м. Дніпропетровськ) – 2 книги.

6 лютого. Ільницька Луїза Іванівна, Львівська національна
бібліотека імені Василя Стефаника НАН України – 5 книг.

6 лютого. Труш Іван, літератор, перекладач (м. Кіцмань
Чернівецької області) – 1 книга.

6 лютого. Клименко Ніна Федорівна, Карпіловська Євгенія
Анатоліївна, Кислюк Лариса Павлівна, Інститут мовознавства
імені О. Потебні – 1 книга.

23 лютого. Волощук Андрій Якович, колишній директор
наукової бібліотеки ЧНУ (1985-2002) – 5 книг.
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5 березня. Черепанін М., Булда М., Інститут мистецтв
Прикарпатського національного університету – 1 книга.

24 березня. Балінський Андрій Валентинович, академік
Міжнародної академії інформатизації – 7 книг.

27 березня. Видавництво "Новий світ – 2000" (м. Львів) –
22 книги.

30 березня. Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип".

3 квітня. Доспінеску Василь, директор наукової бібліотеки
Сучавського університету імені "Стефан чел Маре" (м. Сучава,
Румунія) – 5 книг.

3 квітня. Василина Наталія Дердівна, провідний спеціаліст
Державного архіву Закарпатської області – 2 книги.

7 квітня. Тарасюк Галина, поет, прозаїк, критик, перекладач –
4 книги.

13 квітня. Вільшанська Оксана, Інститут історії України
(м. Київ) – 1 книга.

15 квітня. Мохорук Дмитро Іванович – 7 книг.

21 квітня. Савчук Оксана, дует "Писанка" (м. Чернівці) –
1 книга.

21 квітня. Салагор М.М., начальник Вадул-Сіретської митниці –
2 книги.

22 квітня. Маришев Юрій, член національної спілки журналістів
– 2 книги.

26 квітня. Карвацька Ж.К., Карвацький Д.В. (м. Чернівці) –
1 книга.



71

28 квітня. Державний науковий центр захисту культурної
спадщини від техногенних катастроф – 14 книг.

29 квітня. Дмитренко Микола Костянтинович, Дмитренко Юлія
Миколаївна, Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка – 5 книг.

29 квітня. Калита Алла Андріївна, Тараненко Лариса Іванівна,
Київський національний лінгвістичний університет – 4 книги.

30 квітня. Колектив ДЗ "Державна бібліотека України для
юнацтва" (м. Київ) – 8 книг.

30 квітня. Павлешин Алекса, голова товариства української
культури – 1 книга.

15 травня. Павловський В.В., голова українського філософського
товариства – 4 книги.

18 травня. Кладько Василь Петрович, професор Інституту фізики
напівпровідників НАН України – 4 книги.

19 травня. Бурса Галина Петрівна, поетеса, журналіст, педагог
(м. Чернівці) – 1 книга.

20 травня. Старик Володимир Петрович, голова товариства
"Український народний дім в Чернівцях" – 3 книги.

24 травня. Львівське відділення Інституту літератури
НАН України – 10 книг.

25 травня. Тимошик Микола, співголова Фундації імені
митрополита Іларіона (Огієнка) – 13 книг.

26 травня. Бойко Алла Анатоліївна, професор Інституту
журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка – 1 книга.
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29 травня. Піяй Станіслав (м. Краків, Польща) – 1 книга.

3 червня. Львівське відділення Інституту літератури імені
Тараса Шевченка.

4 червня. Костянтин Попович, академік Академії наук Молдови
(м. Кишинів, Республіка Молдова) – 15 книг.

10 червня. Креховецький Яків (Канада, м. Торонто) – 2 книги.

12 червня. Щербанюк Олеся Ілярівна, директор Муніципальної
бібліотеки імені Анатолія Добрянського (м. Чернівці) – 2 книги.

16 червня. Бойко Михайло Теодорович, пастор Буковинської
конференції Церкви "Адвентистів сьомого дня" (м. Чернівці) –
13 книг.

19 червня. Вєчная Ірина Петрівна, журналіст (м. Москва) –
5 книг.

29 червня. Паращук Сергій Олександрович, поет, випускник
Чернівецького університету – 3 книги.

29 червня. Янченко Анатолій, письменник, випускник
Чернівецького університету – 1 книга.

29 червня. Дудко Марія Василівна (м. Чернівці) – подарувала
власну колекцію книг.

6 липня. Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук,
професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка – 4 книги.

15 липня. Курилик Віктор (м. Чернівці) – 111 книг (подарував
власну колекцію книг).

23 липня. Клітін Петро Олександрович (м. Чернівці), подарував
бібліотеку свого батька Клітіна О.М., колишнього директора
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зоологічного музею Чернівецького університету – 296 книг
(з екслібрисами).

24 липня. Дишкант Тарас Петрович (м. Буськ Львівської області)
– 2 книги.

27 серпня. Коваленко Володимир Петрович, Чернігівський
державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка –
3 книги.

3 вересня. Демченко Віталій Григорович, член Національної
спілки письменників України, колишній викладач ЧНУ
(м. Чернівці) – 43 книги.

6 вересня. Гейсбюлер Сімон, доктор соціологічних наук, перший
співробітник посольства Швейцарії в Бухаресті (Румунія) –
2 книги.

11 вересня. Перкун Віталій, науковий співробітник Інституту
історії України НАН України – 1 книга.

17 вересня. Соловйова Віра Йосипівна, директор Видавничого
дому "Києво-Могилянська академія" (м. Київ) – 6 книг.

18 вересня. Павловський Валерій Володимирович – 2 книги.

28 вересня. Сандуляк Леонтій Іванович, професор, науковець,
український громадсько-політичний діяч – 1 книга.

30 вересня. Подорванюк Володимир Вікторович, Інститут
ботаніки імені М. Холодного НАН України – 2 книги.

1 жовтня. Свердан Михайло Леонович, Буковинська державна
фінансова академія – 3 книги.

1 жовтня. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека
імені Михайла Івасюка – 1 книга.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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7 жовтня. Пушніг Удо, Платцер Вернер (м. Клагенфурт,
Республіка Австрія) – 35 книг.

16 жовтня. Івшина Лариса, редакція газети "День" – 3 книги.

1 грудня. Статі Василь, кандидат філологічних наук, доктор
історичних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова) – 3 книги.

2 грудня. Бойчук Іван, поет, прозаїк – 1 книга.

9 грудня. Сверстюк Євген, письменник та Соловйова Віра,
директор Видавничого дому "Києво-Могилянська академія"
(м. Київ) – 3 книги.

10 грудня. Біленкова Світлана, архітектор, науковець
(м. Чернівці) – 1 книга.

11 грудня. Винокурова Олександра Олександрівна, колишня
студентка ЧНУ – 66 книг (юридична література).

11 грудня. Сверстюк Євген (м. Луцьк) – 2 книги.

14 грудня. Бублейник Людмила (м. Луцьк) – 1 книга.

14 грудня. Аркушин Григорій Львович (м. Луцьк) – 1 книга.

18 грудня. Соловйова Віра, директор Видавничого дому "Києво-
Могилянська академія" – 3 книги.

НАУКОВЦІ ТА СПІВРОБІТНИКИ ЧНУ

факультет біології, екології та біотехнології

1. Костишин Степан Степанович – 2 книги
2. Морозова Тетяна Василівна – 2 книги
3. Руденко Світлана Степанівна – 2 книги
4. Худий Олексій Ігорович – 1 книга
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факультет іноземних мов

1. Кушнерик Володимир Іванович – 6 книг
2. Левицький Віктор Васильович – 8 книг

факультет історії, політології та міжнародних відносин

1. Брицький Петро Павлович – 8 книг
2. Гуйванюк Микола Романович – 1 книга
3. Добржанський Олександр Володимирович – 1 книга
4. Пивоваров Сергій Володимирович – 3 книги
5. Струтинський Владислав Євгенович – 5 журналів
6. Чучко Михайло Костянтинович – 1 книга

філологічний факультет

1. Антофійчук Володимир Іванович – 8 книг
2. Бабич Надія Денисівна – 11 книг
3. Горбатюк Олег Васильович – 1 книга
4. Івасюк Оксана Михайлівна – 3 книги
5. Костик Василь Васильович – 1 книга
6. Мельничук Богдан Іванович – 8 книг
7. Рихло Петро Васильович – 1 книга
8. Ткач Людмила Олександрівна – 1 книга

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

1. Дерда Іван Михайлович – 1 книга
2. Мельничук Ярина Маноліївна – 1 книга

філософсько-теологічний факультет

1. Возний Ігор Петрович – 5 книг
юридичний факультет

1. Волощук Оксана Троянівна – 3 книги
2. Задорожна Світлана Михайлівна – 3 книги
3. Руденко Оксана Валеріївна – 3 книги
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наукова бібліотека ЧНУ

1. Зушман Михайло Богданович – 1 книга
2. Шилюк Олег Іванович – 7 книг

видавництво "Рута"

1. Лупул Омелян Володимирович – 4 книги
науково-дослідний центр буковинознавства

1. Осачук Сергій Дмитрович – 3 книги
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6. Структура наукової бібліотеки ЧНУ
 КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ:

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

 ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ:

1.   ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ з секторами:
- комплектування вітчизняною та зарубіжною літературою;
- обліку періодичних видань;
- обмінно-резервного фонду.

2. ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ з секторами:
- систематизації;
- наукової обробки видань іноземними мовами;
- каталогів.

3. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАНЬ.

4. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ.

5. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ з секторами:
- картотек;
- науково-бібліографічного.

6. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ КНИГ.

7. ВІДДІЛ АБОНЕМЕНТІВ з секторами:
- абонементу № 2 (з обслуговування студентів факультетів: історії, політології та

міжнародних відносин; іноземних мов; філологічного; філософсько-теологічного);
- абонементу № 3 (з обслуговування студентів факультетів: економічного; педагогіки,

психології та соціальної роботи; фізичної культури та здоровʼя людини; юридичного);
- абонементу № 5 (художньої літератури для всіх категорій користувачів).

8. ВІДДІЛ ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛІВ з секторами:
- читального залу наукової літератури;
- читального залу навчальної літератури;
- читального залу періодичних видань;
- Австрійської бібліотеки.

9. ГАЛУЗЕВИЙ ВІДДІЛ з секторами:
- абонементу № 1 (з обслуговування студентів факультетів: біології, екології та

біотехнології; географічного; інженерно-технічного; комп’ютерних наук;
прикладної математики; фізичного; хімічного; кафедри будівництва і архітектури);

- читального залу.

10. ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

11. ВІДДІЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ.

12.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ.
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7. Співробітники наукової бібліотеки ЧНУ

1. Акімова Жанетта Петрівна, завідувач відділу комплектування.
2. Акімова Ірина Вадимівна, бібліотекар відділу комплектування.
3. Акімова Наталія Анатоліївна, завідувач відділу інформаційних технологій.
4. Антонова Тетяна Іванівна, завідувач відділу рідкісних та цінних книг.
5. Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар.
6. Біла Аліна Миколаївна, методист 1 кат. науково-методичного відділу.
7. Біндас Людмила Василівна, бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
8. Бойко Ірина Степанівна, завідувач сектору читального залу навчальної літератури.
9. Боканча Алла Опанасівна, бібліограф 1 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
10. Борисяк Лариса Петрівна, завідувач сектору абонементу № 5.
11. Брездень Наталія Федорівна, завідувач сектору обмінно-резервного фонду.
12. Бунчук Ольга Степанівна, головний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
13. Вамуш Альона Анатоліївна, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи.
14. Варковець Оксана Василівна, бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
15. Василова Тетяна Дмитрівна, провідний бібліотекар читального залу наукової літератури.
16. Ворнік Лариса Дмитрівна, завідувач сектору читального залу наукової літератури.
17. Гаврилюк Людмила Геннадіївна, бібліотекар 1 кат. абонементу № 5.
18. Гаврилюк Оксана Михайлівна, провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій.
19. Галімова Тетяна Фазилівна, завідувач галузевого відділу.
20. Гнатковська Тетяна Петрівна, бібліотекар 1 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
21. Гоменюк Ніна Миколаївна, провідний бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
22. Горюнова Марина Олексіївна, провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій.
23. Горюнова Наталія Іллівна, завідувач сектору інформаційно-бібліографічного відділу.
24. Грималюк Наталія Володимирівна, завідувач відділу читальних залів.
25. Гуцул Василина Володимирівна, бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
26. Данчук Світлана Іванівна, бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
27. Дімітраш Любов Валеріївна, бібліотекар 2 кат. абонементу № 3.
28. Дущак Валентина Георгіївна, бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
29. Дячук Марія Петрівна, завідувач відділу зберігання зарубіжних видань.
30. Євстаф’євич Наталія Сергіївна, бібліотекар абонементу № 5.
31. Єрохін Костянтин Павлович, бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
32. Загородна Настасія Миколаївна, заступник директора бібліотеки з наукової роботи.
33. Зушман Михайло Богданович, директор бібліотеки.
34. Зюлковська Валентина Василівна, бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
35. Іванчина Валентина Василівна, завідувач сектору абонементу № 1 галузевого відділу.
36. Іванюк Наталія Дмитрівна, бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
37. Іценко Костянтин Олександрович, бібліотекар відділу інформаційних технологій.
38. Калічко Оксана Володимирівна, бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
39. Киселиця Вікторія Іванівна, бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
40. Коваль Лінда Іванівна, завідувач сектору абонементу № 2.
41. Кожокар Мар’яна Іванівна, бібліотекар відділу зберігання зарубіжних видань.
42. Кожукар Георгій Васильович, заступник директора бібліотеки з внутрішньої роботи.
43. Козмінка Олена Олександрівна, бібліотекар 1 кат. читального залу навчальної літератури.
44. Колесник Маріанна Афанасіївна, бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
45. Колісник Галина Іванівна, бібліотекар 1 кат. відділу комплектування.
46. Корольова Тетяна Миронівна, провідний бібліотекар відділу зберігання зарубіжних видань.
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47. Косован Світлана Петрівна, бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
48. Косташ Марія Михайлівна, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи.
49. Куляк Ольга Валентинівна, бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
50. Куташ Вікторія Тарасівна, бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
51. Лаврова Оксана Юріївна, провідний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
52. Лихолєтова Євгенія Всеволодівна, бібліотекар читального зулу галузевого відділу.
53. Лопатюк Тетяна Володимирівна, завідувач сектору відділу комплектування.
54. Лунгу Вікторія Василівна, бібліотекар 1 кат. відділу зберігання зарубіжних видань.
55. Майборода Олена Іванівна, завідувач відділу наукової обробки літератури.
56. Максимов Андрій Васильович, бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
57. Максимова Софія Олександрівна, палітурник.
58. Маник Галина Дмитрівна, бібліотекар 1 кат. відділу наукової обробки літератури.
59. Маняца Лідія Віталіївна, бібліотекар 2 кат. читального залу навчальної літератури.
60. Матвійчук Родіка Віталіївна, завідувач сектору каталогів.
61. Махмутова Марія Іванівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу.
62. Мельник Ірина Михайлівна, бібліотекар 1 кат. читального залу наукової літератури.
63. Мельничук Валерій Іванович, бібліотекар 2 кат. відділу інформаційних технологій.
64. Мельничук Наталія Іванівна, завідувач сектору інформаційно-бібліографічного відділу.
65. Мирон Ольга Вікторівна, завідувач сектору відділу комплектування.
66. Місікевич Олег Васильович, провідний бібліотекар читального залу навчальної літератури.
67. Мужичок Алла Іванівна, бібліотекар читального залу навчальної літератури.
68. Мурашевич Тетяна Дем’янівна, завідувач науково-методичного відділу.
69. Мурзак Лілія Іванівна, бібліотекар 2 кат. абонементу № 2.
70. Нагірняк Алла Аурелівна, бібліотекар галузевого відділу.
71. Незвещук Тамара Василівна, завідувач відділу зберігання вітчизняних видань.
72. Олару Ольга Василівна, завідувач сектору інформаційно-бібліографічного відділу.
73. Панчук Наталія Олегівна, бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
74. Пелепко Наталія Василівна, завідувач сектору абонементу № 3.
75. Пісаренко Людмила Михайлівна, провідний бібліотекар абонементу № 1 галузевого відділу.
76. Полодюк Антоніна Миколаївна, бібліотекар 2 кат. відділу зберігання вітчизняних видань.
77. Порайко Любов Іванівна, бібліотекар 1 кат. читального залу періодичних видань.
78. Продан Ірина Михайлівна, бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
79. Романіка Надія Зіновіївна, бібліотекар читального залу галузевого відділу.
80. Сарафінчан Лілія Іордакіївна, завідувач відділу абонементів.
81. Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
82. Сливко Володимир Йосифович, бібліотекар відділу рідкісних та цінних книг.
83. Соцька Аліса Веніаминівна, бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
84. Стефанко Світлана Михайлівна, бібліотекар абонементу № 2.
85. Стрельчук Яна Валентинівна, бібліотекар 1 кат. абонементу № 3.
86. Сурікова Ірина Олександрівна, бібліотекар 2 кат. науково-методичного відділу.
87. Суслова Тетяна Іванівна, провідний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
88. Твердохліб Оксана Михайлівна, бібліотекар 2 кат. читального залу періодичних видань.
89. Ткач Надія Іванівна, бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
90. Токарюк Зінаїда Дмитрівна, бібліотекар читального залу періодичних видань.
91. Токарюк Лідія Дмитрівна, бібліотекар відділу зберігання вітчизняних видань.
92. Токарюк Наталія Мирославівна, бібліотекар 2 кат. відділу комплектування.
93. Угура Наталія Іванівна, завідувач сектору читального залу періодичних видань.
94. Фагурел Тетяна Василівна, бібліотекар читального залу навчальної літератури.
95. Чебан Галина Іванівна, головний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
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96. Червінська Крістіна Георгіївна, бібліограф 2 кат. інформаційно-бібліографічного відділу.
97. Череватенко Земфіра Павлівна, провідний бібліотекар читального залу галузевого відділу.
98. Шилюк Олег Іванович, заступник директора бібліотеки з питань інформаційних технологій.
99. Штумптнер Юдіт, бібліотекар Австрійської бібліотеки.
100. Шуліка Владислав Вікторович, бібліотекар відділу інформаційних технологій.
101. Югансон Наталія Ернстівна, головний бібліотекар відділу наукової обробки літератури.
102. Ябчаник Юлія Іванівна, бібліотекар 1 кат. Австрійської бібліотеки.
103. Якобець Кароліна Олексіївна, бібліотекар 1 кат. відділу рідкісних та цінних книг.

ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

1. Бабюк Домка Іванівна, двірник.
2. Баюра Марія Георгіївна, прибиральник.
3. Білівська Любов Василівна, швейцар.
4. Верешко Марія Романівна, швейцар.
5. Гакман Лариса Іллівна, прибиральник.
6. Гакман Тетяна Іллівна, прибиральник.
7. Гуцул Ганна Степанівна, прибиральник.
8. Зубова Павлина Пилипівна, гардеробник.
9. Корнєєва Любов Ульянівна, гардеробник.
10. Ломош Луча Георгіївна, прибиральник.
11. Негрич Марія Іванівна, прибиральник.
12. Олексюк Марія Дмитрівна, прибиральник.
13. Савчук Ганна Михайлівна, гардеробник.
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АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Зушман Михайло Богданович, директор.
2. Загородна Настасія Миколаївна, заступник директора з наукової роботи.
3. Шилюк Олег Іванович, заступник директора з питань інформаційних технологій.
4. Кожукар Георгій Васильович, заступник директора з внутрішньої роботи.
5. Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ
1. Акімова Жанетта Петрівна, завідувач відділу.
2. Брездень Наталія Федорівна, завідувач сектору.
3. Лопатюк Тетяна Володимирівна, завідувач сектору.
4. Мирон Ольга Вікторівна, завідувач сектору.
5. Колісник Галина Іванівна, бібліотекар 1 кат.
6. Токарюк Наталія Мирославівна, бібліотекар 2 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
7. Акімова Ірина Вадимівна, бібліотекар.

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ
1. Майборода Олена Іванівна, завідувач відділу.
2. Матвійчук Родіка Віталіївна, завідувач сектору (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Бунчук Ольга Степанівна, головний бібліотекар.
4. Чебан Галина Іванівна, головний бібліотекар.
5. Югансон Наталія Ернстівна, головний бібліотекар.
6. Лаврова Оксана Юріївна, провідний бібліотекар.
7. Суслова Тетяна Іванівна, провідний бібліотекар.
8. Киселиця Вікторія Іванівна, бібліотекар 1 кат.
9. Косован Світлана Петрівна, бібліотекар 1 кат.
10. Маник Галина Дмитрівна, бібліотекар 1 кат.
11. Дущак Валентина Георгіївна, бібліотекар.

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАНЬ
1. Незвещук Тамара Василівна, завідувач відділу.
2. Гоменюк Ніна Миколаївна, провідний бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Гнатковська Тетяна Петрівна, бібліотекар 1 кат.
4. Зюлковська Валентина Василівна, бібліотекар 2 кат.
5. Полодюк Антоніна Миколаївна, бібліотекар 2 кат. (звільнилася 31.03.2009 р.).
6. Біндас Людмила Василівна, бібліотекар.
7. Гуцул Василина Володимирівна, бібліотекар.
8. Іванюк Наталія Дмитрівна, бібліотекар.
9. Максимов Андрій Васильович, бібліотекар.
10. Токарюк Лідія Дмитрівна, бібліотекар.

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ
1. Дячук Марія Петрівна, завідувач відділу.
2. Корольова Тетяна Миронівна, провідний бібліотекар.
3. Лунгу Вікторія Василівна, бібліотекар 1 кат. (звільнилася 11.09.2009 р.).
4. Кожокар Мар’яна Іванівна, бібліотекар.
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ
1. Махмутова Марія Іванівна, завідувач відділу.
2. Горюнова Наталія Іллівна, завідувач сектору.
3. Олару Ольга Василівна, завідувач сектору (звільнилася 19.10.2009 р.).
4. Мельничук Наталія Іванівна, завідувач сектору.
5. Боканча Алла Опанасівна, бібліограф 1 кат.
6. Данчук Світлана Іванівна, бібліограф 2 кат.
7. Єрохін Костянтин Павлович, бібліограф 2 кат.
8. Куташ Вікторія Тарасівна, бібліограф 2 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
9. Червінська Крістіна Георгіївна, бібліограф 2 кат.
10. Калічко Оксана Володимирівна, бібліограф.
11. Куляк Ольга Валентинівна, бібліограф.
12. Соцька Аліса Веніаминівна, бібліограф.
13. Ткач Надія Іванівна, бібліограф.

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ КНИГ
1. Антонова Тетяна Іванівна, завідувач відділу.
2. Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна, бібліотекар.
3. Варковець Оксана Василівна, бібліотекар.
4. Колесник Маріанна Афанасіївна, бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
5. Продан Ірина Михайлівна, бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
6. Сливко Володимир Йосифович, бібліотекар (працював на 0,5 ст. за сумісництвом).
7. Якобець Кароліна Олексіївна, бібліотекар 1 кат.

ВІДДІЛ АБОНЕМЕНТІВ
Сарафінчан Лілія Іордакіївна, завідувач відділу.

Абонемент № 2
1. Коваль Лінда Іванівна, завідувач сектору.
2. Мурзак Лілія Іванівна, бібліотекар 2 кат. (працювала з 5 по 29 травня 2009 р.).
3. Стефанко Світлана Михайлівна, бібліотекар.

Абонемент № 3
1. Пелепко Наталія Василівна, завідувач сектору.
2. Дімітраш Любов Валеріївна, бібліотекар 2 кат.
3. Стрельчук Яна Валентинівна, бібліотекар 1 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).

Абонемент № 5
1. Борисяк Лариса Петрівна, завідувач сектору.
2. Гаврилюк Людмила Геннадіївна, бібліотекар 1 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Євстаф’євич Наталія Сергіївна, бібліотекар.

ВІДДІЛ ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛІВ
Грималюк Наталія Володимирівна, завідувач відділу.

Читальний зал наукової літератури
1. Ворнік Лариса Дмитрівна, завідувач сектору.
2. Василова Тетяна Дмитрівна, провідний бібліотекар.
3. Мельник Ірина Михайлівна, бібліотекар 1 кат.

Читальний зал навчальної літератури
1. Бойко Ірина Степанівна, завідувач сектору.
2. Місікевич Олег Васильович, провідний бібліотекар.
3. Козмінка Олена Олександрівна, бібліотекар 1 кат.
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4. Маняца Лідія Віталіївна, бібліотекар 2 кат.
5. Фагурел Тетяна Василівна, бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
6. Мужичок Алла Іванівна, бібліотекар.

Читальний зал періодичних видань
1. Угура Наталія Іванівна, завідувач сектору.
2. Порайко Любов Іванівна, бібліотекар 1 кат.
3. Твердохліб Оксана Михайлівна, бібліотекар 2 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
4. Токарюк Зінаїда Дмитрівна, бібліотекар.

Австрійська бібліотека
1. Панчук Наталія Олегівна, бібліотекар 1 кат.
2. Ябчаник Юлія Іванівна, бібліотекар 1 кат. (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Штумптнер Юдіт, бібліотекар (працювала в ЧНУ по обміну, громадянка Німеччини).

ГАЛУЗЕВИЙ ВІДДІЛ
Галімова Тетяна Фазилівна, завідувач відділу.

Абонемент № 1
1. Іванчина Валентина Василівна, завідувач сектору.
2. Пісаренко Людмила Михайлівна, провідний бібліотекар.
3. Нагірняк Алла Аурелівна, бібліотекар.

Читальний зал
1. Череватенко Земфіра Павлівна, провідний бібліотекар.
2. Романіка Надія Зіновіївна, бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Лихолєтова Євгенія Всеволодівна, бібліотекар.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Акімова Наталія Анатоліївна, завідувач відділу.
2. Гаврилюк Оксана Михайлівна, провідний бібліотекар.
3. Горюнова Марина Олексіївна, провідний бібліотекар (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
4. Іценко Костянтин Олександрович, бібліотекар (працював на 0,5 ст., студент ЧНУ).
5. Мельничук Валерій Іванович, бібліотекар 2 кат. (працював на 0,5 ст. за сумісництвом).
6. Шуліка Владислав Вікторович, бібліотекар (працював на 0,5 ст. за сумісництвом).

ВІДДІЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ
1. Вамуш Альона Анатоліївна, завідувач відділу.
2. Косташ Марія Михайлівна, завідувач відділу (соціальна відпустка по догляду за дитиною).
3. Максимова Софія Олександрівна, палітурник.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
1. Мурашевич Тетяна Дем’янівна, завідувач відділу.
2. Біла Аліна Миколаївна, методист 1 кат.
3. Сурікова Ірина Олександрівна, бібліотекар 2 кат.
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Довідки та пропозиції стосовно видання просимо надсилати за адресою:

58008, м. Чернівці
вул. Лесі Українки, 23
наукова бібліотека ЧНУ
відділ культурно-просвітницької роботи
телефон – 0 (372) 58-47-67
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