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Необхідність відкриття вищого 

медичного навчального  закладу  в 

Чернівцях,  в  першу  чергу, 

зумовили стан здоров’я місцевого 

населення та нестача спеціалістів 

по наданню людям медичної 

допомоги. 

Таким чином, у 1944 р., відразу після звільнення Західної України від 

фашистських загарбників, на Буковині був організований Чернівецький 

медичний інститут. А Велика Вітчизняна війна ще продовжувалася… 

Інститут був відкритий завдяки передислокації 2-го Київського 

медичного інституту. Матеріали про видатних вчених, які закладали основу 

нашого  навчального  закладу  і  були  фундаторами  наукових  шкіл, 

представлені на сайті бібліотеки на сторінці «Корифеї науки БДМУ». 

Навчальна література в бібліотеку була завезена з вищих навчальних 

закладів Харкова, Києва, Свердловська та інших міст Радянського Союзу. 

В перші дні для бібліотеки була виділена одна кімната, привезені 400 

книг, знайдених у зруйнованих будинках міста. Але навіть в таких важких 

умовах бібліотека в перший рік обслужила 290 читачів,  книговидача склала 

біля 4 тис. книг. 

З 1946 року в бібліотеці почалося планове комплектування фонду. У 
 

1946 і 1947 рр. на придбання літератури було виділено по 250 тис. крб. У 

Чернівцях придбати літературу було неможливо, тому її завозили з Москви. 

Вагомий внесок у комплектування фонду нашої бібліотеки в ті часи зробила 

Державна наукова медична бібліотека  (м. Київ) та  Центральний колектор 

наукових бібліотек (м. Москва). 

Динаміка росту фонду в перші роки існування бібліотеки:



2  

-    грудень 1944 року 
 

-    1945 рік 
 

-    1946 рік 
 

-    1947 рік 
 

-    1948 рік 

-    400 примірників; 
 

-    530 примірників; 
 

-    14000 примірників; 
 

-    19495 примірників; 
 

-    40084 примірники
 
 
 

У 1949 році бібліотека займала вже 9 світлих великих кімнат. До її 

складу    входили:    відділ    комплектування, 

обробки та каталогізації літератури, відділ 

самообслуговування (читальний зал для 

студентів на 120 місць 

 

 
абонемент для студентів, 

 

 
 

відділ наукової іноземної літератури, довідково-бібліографічний відділ. 
 

У  1948/49  навчальному  році  за  основними  дисциплінами  фонд  був 

укомплектований 1:1. 

Алфавітний  і  систематичний  каталоги  почали  створюватися  з  1946 

року, а з 1949 – розпочалася робота по створенню предметного каталогу. На 

1.01.61 року фонд бібліотеки вже нараховував 170196 книг і журналів. 
 

Динаміка росту книговидачі: 

-   1944/45 рр. 
 

-   1945/46 рр. 
 

-   1946/47 рр. 
 

-   1947/48 рр. 
 

-  1948/49 рр. 

-   3394 примірники; 
 

-   28890 примірників; 
 

-   46812 примірників; 
 

-   47297 примірників; 
 

-  54386 примірників
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Станом на 1950 р. штат бібліотеки становив вісім чоловік на чолі з 
 

Чудновською   Кларою   Борисівною,   яка 

очолювала колектив бібліотеки з 1944 по 

1950 роки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про завідувача бібліотекою у 1950-1956 рр. відомостей немає. 

 
 
 

                  Завідувач бібліотеки Горшкова Надія Яківна 1956-1961 рр. 
 

 

З 1961   по 1985 рр. завідувачем бібліотеки працювала 

Никанорова   Євгенія   Архипівна,   яка   разом   з   колективом 

зробила вагомий внесок у її розвиток. 

 

 
У 1977 році в гуртожитку №3 були відкриті  студентський читальний 

зал та абонемент навчальної літератури. У студентському гуртожитку № 5 

було відкрито 2 абонементи та читальний зал на 100 посадочних місць. 

В  1978  р.  в  теоретичному  корпусі  розпочав  роботу  читальний  зал 

нових надходжень літератури, який функціонував до 1986 р. 

У зв’язку з необхідністю виконання державної програми боротьби за 

здоровий  спосіб  життя,  в  даному  залі  було  відкрито  клуб  тверезості 

«Гармонія». Профспілковий комітет та бібліотека готували та проводили в 

цьому залі  масові заходи для співробітників та студентів.
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Євгенією Архипівною Никаноровою значна увага приділялася 

проведенню    заходів щодо підвищення загальної культури студентів. 

Проводилися вечори та тематичні лекції, присвячені творчості О.С. Пушкіна, 

Т.Г. Шевченка, А.А. Ахматової, М.І. Цвєтаєвої, Л. Українки тощо. 

 

 
З   1985   по   1989   рр.   завідувачем   бібліотеки   була 

 

Куликовська Ірина Юхимівна 
 

Завдяки їй була відкрита посада заступника директора 

бібліотеки. Разом з заступником директора Цимбал В.І. були 

досягнуті результати в питанні оснащення відділів бібліотеки меблями. Були 

придбані столи письмові, журнальні столи, книжкові полиці, 18 вітрин. 

Активізувалося   оформлення тематичних книжково-ілюстрованих виставок 

(до 20 експозицій щомісяця). Ця робота була направлена на максимальне 

пропагування багатих на той час фондів літератури. 

Особливу увагу Ірина Юхимівна приділяла створенню та 

вдосконаленню алфавітного та предметного каталогів. На допомогу читачам 

велися тематичні картотеки: 

- періодичних видань; 
 

- дисертацій; 
 

- «Персоналій»; 
 

- наукових праць співробітників БДМУ; 
 

- бібліографія медичної бібліографії; 
 

- краєзнавча картотека. 
 

З    1989    року    завідуючою    бібліотеки    була 

призначена  Цимбал  Валентина  Іванівна,  яка  у  червні 

1993   року   була   переведена   на   посаду   директора 

бібліотеки. 

В перші роки роботи на даній посаді Цимбал В.І. 

брала   участь   у   всіх   нарадах   та   конференціях,   які
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проводила Державна наукова медична бібліотека. У травні 1990 р. протягом 

місяця проходила навчання у Московському інституті культури, завдяки 

цьому    знайомилася з роботою наукових бібліотек багатьох вищих 

навчальних закладів м. Москви. 

На  базі  Київського  інституту  підвищення  кваліфікації,  який 

розміщений на території Києво-Печерської лаври, Цимбал В.І. проходила 

навчання протягом 21 дня, в .ч. з поїздками в м. Рига, м. Талін, м. Вільнюс та 

м. Каунас. 

Враження та знання, набуті під час поїздок надихали на певні зміни у 

роботі колективу бібліотеки Чернівецького медичного інституту, введення 

різних інновацій. 

Продовжувалася активна робота по естетичному оформленню всіх 

відділів: були придбані перші коврові покриття на підлогу, гардини та штори 

на  вікна,  дуже  багато  кімнатних  квітів.  Все  це  створювало  затишок  та 

красоту, сприяючи продуктивній роботі читачів. 

В лютому 1990 р. на посаду заступника 

директора  була  призначена  Гаталяк  Н.М.,  яка 

понад 30 років працювала в медичній бібліотеці, з 

них 18 – в бібліотеці БДМУ. 

Кваліфікований спеціаліст бібліотечної 

справи, Ніна Михайлівна багато уваги приділяла удосконаленню довідкового 

апарату. ЇЇ знання медичної бібліографії дали можливість здійснити систему 

посилань систематичного каталогу до рубрик предметного каталогу у 

відповідності з таблицями УДК. 

Слід відзначити, що колектив бібліотеки протягом 1989-1993 рр. 

відчував   в   усіх   своїх   інноваціях   постійну   підтримку   з   боку   ректора 

медичного  інституту  проф.  Патратія  Володимира  Кузьмича  та 

профспілкового комітету (голова - проф. Боднар Борис Миколайович).
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У червні 1990 р. в теоретичному корпусі 
 

було      відновлено      роботу      студентського 

читального залу з фондом навчальної літератури 

та вітринами з експозицією нових надходжень. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зал довідково-бібліографічного  відділу 

пройшов шлях еволюції: 

-  до  1997  р.  в  залі  розміщувалися  всі 
 

каталоги та довідковий фонд літератури. 
 
 
 

- 1997-2011 рр. це  - довідково-інформаційний 

читальний зал. 

У ньому залишились тільки основні каталоги. 

Це дало можливість розмістити столи для читачів. 

На той час вже з 2000 р. були створені робочі комп’ютерні місця з пошуком 

інформації в електронному каталозі. 

З 2011 р. – це студентський електронний читальний зал № 1. 
 

 
 

З  лютого  1994  року  з  метою  звільнення  приміщень  під  оренду, 

протягом 13-ти років колектив бібліотеки був вимушений багато часу та сил 

витрачати на передислокацію книжкових фондів. 

Життя   вимагало   рішення   нових   задач   в   масштабах   навчального 

закладу, і бібліотека всі роки допомагала у вирішенні цих питань, звільняючи
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та переїжджаючи в те, чи інше приміщення разом зі стелажами та фондом. 

Це було важко, як фізично, так і морально. 

Були закриті відділи бібліотеки: читальний зал у студентському 

гуртожитку № 1, читальний зал та 2 абонементи – у студентському 

гуртожитку  №5,  відділ  суспільно-політичної  літератури  –  в 

адміністративному корпусі. 

В роботу бібліотеки вводилися різноманітні платні послуги: 

здійснювався продаж списаної літератури (1990-1993 рр.), введення оплати 

комплекту  підручників,  встановлення  пені  за  порушення  строків 

користування фондом певного відділу (1997-1999 рр.). Все це зумовлювало 

підготовку необхідних документів, наказів, кошторисів, печаток. 

І звичайно обсяг роботи збільшувався на порядок. 
 

Так, у зв’язку з введенням оплати за комплект підручників на семестр, 

необхідно було терміново відкрити ще один читальний зал. У ньому 

готувалися до занять ті студенти, які в касу академії за комплект підручників 

не проплачували.     Приміщення це використовувалось під цех по 

виготовленню курток-пуховиків і з нього не було вивезено навіть обладнання 

та сировина. Але цей зал за 3 тижні був відремонтований і на початок 2-го 

семестру 1996-1997 н.р. підготовлений до роботи. 

 
 

Досягти цього успіху допомагали всі співробітники адміністративно- 

господарської частини академії на чолі з проректором Найдою Тарасом 

Іллічем. 

Цей зал працював 1,5 роки. З 1 вересня 1998 року з метою створення 

комп’ютерного класу в даний студентський читальний зал був перенесений 

іноземний фонд  в кількості 79 тис. прим.
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Незважаючи на труднощі, колектив бібліотеки вистояв, зберігаючи всі 

напрацьовані традиції. 

Після   переміщення   у   2012   р.   фонду   іноземної   літератури   в 

студентський гуртожиток № 5, де проживають іноземні студенти, в цих 

приміщеннях створені два комп’ютерних класи - читальні зали на 42 робочих 

комп’ютерних місця. 
 

З метою матеріальної підтримки в 

такі складні 90-ті роки, до 10 вакантних 

ставок використовувалось для 

встановлення       доплат       працюючим 

співробітникам. 
 

 
 
 
 
 

У 1995 р. бібліотеці були передані 2 кімнати поряд з   відділом 

комплектування та наукової обробки документів, що дало можливість 

відкрити читальний зал для професорсько-викладацького складу
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Сьогодні до послуг науковців у цьому залі  – книги за минулий місяць 

та періодичні видання за поточний рік, фонд цінної літератури, 2 комп’ютери 

з підключенням до Інтернету. 

В 90-ті роки ХХ ст. надходження літератури було вкрай обмеженим. 
 

В 1991-93 рр. з проханням про допомогу ми зверталися листами за 24 

адресами в різні навчальні заклади Сполучених Штатів і отримували медичні 

журнали. 

Фонд «Відродження» та «Сейбр-Світло» надсилали в бібліотеку 

англомовну наукову літературу. Видавництво «Springer Verlag» презентувало 

нашій  бібліотеці  250  прим.  англомовної  наукової  медичної  літератури.  В 

2006 р. зі штату Юта бібліотека отримала медичної літератури загальною 

вагою біля 3-х тонн, в кількості 10580 прим. 

В гуртожитку №3 у приміщені, в минулому, «ленінської» кімнати був 

відкритий абонемент навчальної літератури. Ці зміни покращили умови 

масової видачі літератури студентам цілої групи одночасно. 

У старому приміщені (сьогодні там студентський 

читальний   зал   №2)   видача   проводилася   біля 

дверей, що створювало чималі незручності. Але 

завдяки турботі коменданта гуртожитку доц. 

Рандюка    Юрія    Олександровича,    на    сьогодні 

функціонують    зручні    та    затишні    зали    для 
 

студентів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читальний зал № 1                               Читальний зал № 2
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Труднощі буремних 90-х допомагали подолати прагнення та мрії про 

цікаву, сучасну роботу у вигляді електронного каталогу. Таким чином, 

спочатку в бібліотеці була встановлена саморобна комп’ютерна програма. 

Створив її   науковець з Чернівецького Національного університету ім. Ю. 

Федьковича. Бібліотеці було передано 5 комп’ютерів, які вже були у 

використанні. Із зазначеною програмою колектив працював протягом трьох 

років, в неї було введено біля 4-х тис. примірників книг. Але дане програмне 

забезпечення виявилося недосконалим, підключенню до Інтернету воно не 

підлягало. 

А створений електронний каталог в новій програмі так і не 

конвертувався. 

І вже у 2000 р. адміністрацією Буковинської медакадемії  (ректор проф. 

Пішак В.П.) для бібліотеки була    придбана комп’ютерна франко- 

американська  програма  «Liber-Media»,  яку  встановлювали  та 

супроводжували фахівці зі столиці Росії – Москви. 

Це створювало додаткові складнощі під час засвоєння програми. Але в 
 

Україні подібних ресурсів в кінці 90-х ще не було. 
 

В цьому ж році був відкритий відділ комп’ютеризації бібліотечних 

процесів. Нам було повернуто 2 ставки бібліотекарів, які були скорочені у 

1994 році та введено додаткові 3 ставки. Таким чином, у відділі працювали 5 

бібліотекарів та зав. відділом Фаленчук В.П., яка успішно опанувала нові 

бібліотечні процеси. 

Таким чином, наша бібліотека була одна з найперших по створенню 

електронного каталогу. 

Вже з 2005 р., незважаючи на всі труднощі по засвоєнню комп’ютерної 

програми, фахівці університету отримували необхідну інформацію для своєї 

наукової роботи, витрачаючи на пошук цієї інформації мінімальний час та 

отримуючи найефективніший результат.
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І сьогодні   в бібліотеці до Ваших послуг електронний каталог, який 

станом на 20 вересня 2016 р. налічує біля 600 тис. одиниць інформації. А 

саме: 
 

- книг – 150 тис. одиниць інформації; 
 

- статей – біля 220 тис. одиниць інформації; 
 

- інше – понад 19 тис. одиниць інформації. 
 
 

 

За    певних,    незалежних    від    бібліотеки, 
 

причин підключення до Інтернету цієї бази даних у 
 

«Liber-Media» також не відбулося. І читачі 

здійснюють науковий пошук інформації тільки в 

електронному читальному залі. 

 

 
 
 
 

Час вимагав удосконалення всієї діяльності бібліотеки, тому 

проводилася певна робота по вивченню пропозицій щодо автоматизованих 

бібліотечних систем. Для цього директор бібліотеки Цимбал В.І., беручи 

участь у різноманітних конференціях, семінарах, запрошуючи до нашої 

бібліотеки відповідних спеціалістів, вивчила дане питання. І у липні  2012 р. 

адміністрацією Буковинського державного медичного університету (ректор 

проф. Бойчук Тарас Миколайович) була придбана АБІС «Ірбіс-64» з повним 

комплектом АРМів на 15 робочих місць   для спеціалістів бібліотеки та 

необмежено – для читачів. На сьогодні робочих місць для спеціалістів – 20. 

З грудня 2013 р. розпочалася робота по впровадженню в бібліотечні 

процеси  АБІС  «Ірбіс-64».  Електронний  каталог  в  кількості    біля  6    тис. 

одиниць інформації розміщений на сайті бібліотеки.
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Локальна   мережа   бібліотеки   на   45   портів   сьогодні   об’єднує   47 
 

персональних комп’ютерів з безлімітним доступом до Iнтернету. 
 

У  вересні  2009  р.  бібліотеці  було  повернуто  приміщення,  в  якому 

відкрили читальний зал для іноземних студентів. Він функціонував протягом 

1,5 року. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

і читальний зал. 

З вересня 2011 р. в студентському 

гуртожитку № 5, за місцем проживання 

іноземних студентів, був створений відділ 

іноземної навчальної літератури.   До відділу 

входять абонемент, де студенти отримують 

підручники на семестр та до поточних занять

 

В червні 2012 р. в цьому гуртожитку створено книгосховище іноземної 

навчальної та наукової літератури в кількості біля 77,5 тис. прим. Все це 

забезпечує процес підготовки іноземних студентів до занять, зручність та їх 

безпеку. 

В лютому 2011 р. у зазначене  звільнене приміщення читального залу 

(центральна бібліотека) були перенесені та встановлені всі каталоги та 

картотеки.   Наявність   додаткових   площ   біля   залу   дало   можливість 

розташувати   дисертації   та   відокремити   від   абонементу   всі   періодичні 

видання.
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Всі 70 років бібліотека розміщувалася в пристосованих приміщеннях з 

недостатньою  площею.  І  саме  це  зумовило  відсутність  відділів 

обслуговування за галузями знань та наявність абонементу центральної 

бібліотеки з фондом більше 250 тис.   примірників. Не маючи можливості 

закрити відділ для інвентаризації, перевірка фонду завжди здійснювалась 

вибірково. 

Таким чином, з відкриттям читального залу періодичних видань, 

рукописів та каталогів були досягнуті максимальні результати, а саме: 

-   дисертації, за наказом ректора, видаються читачам тільки в читальному 

залі та за наявності офіційного листа керівника дисертанта; 

-   відокремивши фонд періодичних видань, створилися умови для повної 

перевірки фонду відділу обслуговування,  який налічує понад 182 тис. прим. 

Інвентаризація проводилася в період з   травня 2010 року по травень 2012 

року, були підведені результати та складений 

відповідний акт: 
 

-        в   читальному   залі   періодичних 

видань, рукописів та каталогів, крім 

обслуговування   читачів,   проводяться  масові 

заходи:  Дні  інформації,  заняття  з  молодими 
 

вченими тощо. 
 
 

 

У травні 2008 р. на базі бібліотеки БДМУ відбулася Міжнародна 

науково-практична конференція «Медичні бібліотеки як соціальні 

інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я», на якій були 

присутні біля 100 делегатів з усіх медичних бібліотек України та гості з Росії 

та Білорусії.
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У роботі конференції взяли участь директор асоціації «Інформатіо- 

Консорціум» п. О.В. Васильев, директор інституту математичного 

моделювання «Фраксім» п. В.В. Чьочь, представник компанії «Логосфера» 

(Росія)  п.  О.В.  Підковирін,  Президент  Асоціації     користувачів  системи 

«ІРБІС-Україна» Л.З. Рудзький. 
 
 

 

Учасники конференції відвідали    музей 

БДМУ, де відбулось відкриття нової 

експозиції  про  історію  і  сучасність 

бібліотеки        та  наукові  здобутки 

університету. 

У     палаці     «Академічний»    нашим 

гостям      сподобався      чудовий      концерт 

студентської художньої самодіяльності.
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Незабутнє враження справило на всіх учасників знайомство з нашим 

містом, якому в 2008 році  виповнилося 600 років. 

 
 
 

 

І найяскравіше враження, справило відвідання резиденції Буковинських 

митрополитів. 

 
 
 

 

У рамках пленарного   засідання відбулась презентація та дарування 

делегатам конференції  нового  видання у серії   «Славні імена української 

медичної    книги    і    медичні    бібліотеки 

України в особах, документах, бібліографії» 
 

директора  нашої  бібліотеки  В.І.  Цимбал 
 

«Моє  життя  –  бібліотека»  (філософсько– 
 

психологічне есе). 
 

Це  –  роздуми  про  основні  закони
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людського   життя,   які   допомагають   знайти   у   ньому   своє   місце,   які 

підтримують людину у нових випробуваннях у цьому пошуку. 

 

 
 

Роботу     конференції     було     висвітлено     у     повідомленнях     по 
 

Всеукраїнському та місцевому радіо  і на телеканалі ТВА. 
 

Вдруге, 14-15 травня 2015 р. відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція "Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних 

технологій", яка проходила в палаці «Академічний». 

 

 
 

 
 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор БДМУ 

Тарас Бойчук. Він зазначив, що проблемні питання, які обговорюються на 

конференції, є надзвичайно актуальними та важливими у контексті сучасного 

розвитку медичних бібліотек.
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Під час пленарного засідання були заслухані доповіді: «Сучасна 

бібліотека - виклики часу» (генеральний директор Національної наукової 

медичної бібліотеки України, заслужений працівник культури України 

Павленко Р.І.), «Сучасні освітні технології Буковинського державного 

медичного університету та бібліотеки як його структурного підрозділу» 

(директор бібліотеки БДМУ Цимбал В.І.), «Рейтингова система оцінювання 

роботи  працівників  бібліотеки  як  складова  менеджменту  якості 

інформаційно-бібліотечної діяльності» (бібліотекар 1 категорії бібліотеки 

БДМУ Хитик В.І.). 

 
 

У рамках конференції були обговорені основні питання впровадження 

новітніх  інформаційно-технологічних  систем,  створення  електронних 

ресурсів та баз даних, управління ними, доступ до світових інформаційних 

ресурсів, уведення нових послуг та сервісів, формування перспективних 

напрямів і форм інформаційно-бібліотечної кооперації. 

Також для всіх учасників конференції студенти Буковинського 

державного медичного університету підготували концерт. Для гостей міста
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виступили  Народний  аматорський  ансамбль  пісні  і  танцю  «Трембіта»  та 

студенти-учасники мистецьких студій Палацу «Академічний». 

 
 
 

 

15  травня  2015  р. в  електронному  читальному  залі  №  1  бібліотеки 

відбувся науково-практичний семінар "Інституційні репозиторії як засіб 

інтеграції української науки в глобальний інформаційний простір".  З 

доповіддю "Інституційні репозиторії в Україні та світі" виступила заступник 

Генерального директора ННМБ України з питань інформаційних технологій 

Оксана Бруй; "Інституційний репозиторій ХНМУ: від проекту до реалізації" - 

заст. директора Тетяна Павленко. Про формування, розвиток та підтримку 

цифрового репозиторію "Інтелектуальні фонди БДМУ" доповіла завідуюча 

відділом бібліотеки Аліна Ширєнкова-Білійчук. 

 
 

Було сформовано робочу групу зі створення на платформі серверу 

Буковинського державного медичного університету бази повнотекстової 

навчальної літератури. 

В день заїзду 13 травня 2015 року делегати з інших міст  відвідали 
 

Резиденцію Буковинських митрополитів.
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Робота конференції завершилась екскурсією по центру старого міста 
 

Чернівці. 
 

 
 

Роботу конференції було висвітлено на телеканалах міста. 
 

На сьогоднішній день бібліотека БДМУ – це скоординована мережа з 

п’яти абонементів та 9 читальних залів з системою бездротового доступу Wi- 

Fi. 
 

Щороку   всі   структурні   підрозділи   обслуговують   понад   19   тис. 

користувачів, видача документів складає понад 425 тис. примірників. 

 ДИНАМІ КА РОСТУ  ОСНОВНИХ  

ПОКАЗНИКІ В  

 РОБОТИ  

БІБЛІОТЕКИ  
 

 

Роки 1945 1965 1975 1985 1995 2005 01.01.2016 

Загальний фонд 

бібліотеки 

 

3394 
 

193926 
 

339661 
 

351667 
 

328873 
 

367551 
 

406465 

 

Кількість читачів 
    

3370 
 

4890 
 

5307 
 

7502 

Кількість 

відвідувань 

  

116413 
 

145136 
 

130790 
 

116579 
 

169286 
 

244674 

 

 

Книговидача 

  

 

264054 

 

 

270308 

 

 

275798 

 

 

320392 

 

 

418830 

 

 

4519424 
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Станом на 01.06.2016 р. фонд бібліотеки БДМУ нараховує понад 406 

тис. прим. Фонд історично сформований і має певну наукову цінність. Це – 

дисертації з медицини, захищені в університеті з дня його заснування, 

монографії, збірки праць, підручники і навчальні посібники вчених нашого 

університету,  наукові  видання  зарубіжних  авторів  ХV-ХХІ  століть, 

періодичні та інформаційні видання, художня література. 

 

 

Є фонд рідкісної книги. Всі наші ресурси доступні для використання. 
 
 

 

Для читачів щорічно проводяться 

біля 20 оглядів нових надходжень 

літератури. Експонується понад 150 

тематичних книжково-ілюстрованих 

виставок. 

Поновлена   практика   проведення 

виїзних виставок навчальної літератури за фахом певної кафедри. 
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Для молодих науковців проводяться «Дні 

бібліографії». 

Разом з відповідними кафедрами 

університету проводяться 3-4 Дні інформації, на 

яких  готується  виставка літератури  за певною 

темою,   веб-бібліографія   для   кафедр,   огляд 

запропонованої літератури, роздруковуються інформаційні бюлетені. 
 

За   планом   в   електронному   читальному   залі   №   1   проводяться 

презентації монографій науковців нашого університету. 

 
 
 
 

16 березня 2015 року в електронному студентському читальному залі 
 

№1 відповідальною за роботу професорського читального залу Хитик В.І. у 

співпраці з головою Ради молодих вчених, науковим керівником 

Студентського наукового товариства Тюлєнєвою О.А. проведена 

інформаційна година "Сучасні періодичні видання як засіб професійного 

самовдосконалення": 

− були висвітлені особливості періодичного видання як важливого 

джерела інформації та основного засобу наукової комунікації; 

− роз'яснена можливість доступу до інформації про нові надходження 

періодичних видань на сайті бібліотеки в режимі онлайн; 

− обговорені види пошуків, що можуть суттєво допомогти у роботі з 

періодичними виданнями, у тому числі з використанням електронного 

каталогу "WEB ІРБІС", який розміщений на сайті бібліотеки;
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−  надана  інформація  про  правила  роботи  з  журналами  у 

професорському читальному залі і читальному залі періодичних видань, 

рукописів та каталогів. 

Присутні ознайомилися з фаховими періодичними виданнями, які 

отримує бібліотека. 

 
 
 
 

Бібліотека проводить різні культурно-просвітницькі заходи. Це: 
 

-   літературні вечори, присвячені творчості Ліни Костенко «… Поезія – 
 

це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». 
 

Щорічно  в  березні  в  бібліотеці  відбуваються  зустріч  зі  студентами, 
 

присвячені Всесвітньому дню поезії. 
 

Присутні мають змогу відкрити для себе неповторний поетичний світ 
 

Ліни Костенко. 
 

Поезія Ліни Василівни ― це виняткове поєднання форми і змісту, 

невичерпна скарбниця мудрості, витончена естетика слова та особливий світ 

гармонії. 
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Під час цих заходів студенти мають нагоду послухати про  творчий 

шлях та життя талановитої майстрині слова.  Звучать пісні  та уривки з моно- 

спектаклів на слова Ліни Василівни. Програма доповнена новими віршами на 

славу Героїв Майдану та захисників сходу України. Лунає пісня у виконанні 

Віталія Козловського на слова видатної поетеси. І на завершення - геніальні 

рядки «Крила» в виконанні геніального Богдана Ступки. 

 
 

 
 

 
 
 

 

- літературно-музична зустріч   з чернівецькою поетесою Ізабеллою 

Михайловою, яка ділилася роздумами та під супровід класичної музики 

зачитувала вірші зі своєї збірки «Сім чудес світу». 

Лунали акапельні твори на слова поетеси у виконанні вокального тріо 
 

«Синевір».
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-   зустріч з чернівецьким письменником-фантастом Ю.П. Муляром, який 

розповів  про  свій  творчий  шлях  та  зарубіжних  письменників-фантастів, 

думки та ідеї яких надихнули його до написання власних творів. 

У авторському виконанні прозвучала новела «Адреналінові сутінки». 
 

 
 
 

 

У 2014-2015 рр. розширився репертуар масових заходів для студентів, 

підготовлених співробітниками бібліотеки. 

У 2015 р., крім години поезії Л. Костенко, тричі проведені «Години 

поезії» Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас». 
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Вперше  в  квітні  2015  р.  відбулася  «Година 

поезії:   мої   улюблені   поетичні   рядки».   Студенти 

презентували  вірші  як  видатних  поетів  так  і 

авторські. 
 

 
 

 
 
 
 

3-4 рази на рік в бібліотеці, в СГ № 5, навіть на кафедрах, проводяться 

для студентів з Індії англійською мовою бесіди про життєвий шлях та 

творчість Миколи Реріха. 

 
 
 

 

Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу проводяться 

диспути за темою: «Етика взаємовідносин лікаря та пацієнта» зі студентами 1



26  

 

курсу різних факультетів. До їх уваги пропонуються відео-аудіо матеріали, 
 

книжкові виставки та бібліографічні бюлетені за даною темою. 
 

 
В лекційному залі навчального корпусу 

по вул. Федьковича, 15 

В електронному читальному 

залі № 1 

В електронному читальному 

залі № 1

 
 

Диспути  із  циклу  «Лікар  і  пацієнт»:  «Типи  пацієнтів»  та  «Типи 

лікарів». 

 
 

Мета цих заходів: розібратися в особливостях комунікативних 

можливостей як пацієнтів, так і лікарів, допомогти студентам - майбутнім 

лікарям побачити себе «очима пацієнтів». 

Диспути «Моя професія – фармацевт», «Моя професія – стоматолог» 

ознайомлювали студентів із специфікою роботи, домінуючими видами 

діяльності та рисами, які забезпечують успішність виконання професійної 

діяльності. 
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Проводяться засідання «Круглого столу»: «Моя професія – психолог», 
 

«Психологічні типи пацієнтів», «Психологічні типи лікарів». 
 

 
 

«Круглі столи» крім традиційної інформації у вигляді аудіо-відео 

матеріалів та бібліографічних бюлетенів, зумовлюють обов’язковий чай з 

печивом. Це створює особливу атмосферу і душевне спілкування. 

Відповідно до указу президента України  П.О. Порошенка, "2016 рік 

оголошено  Роком  англійської  мови  в  Україні"    у  березні   та  квітні  2016 

року відбулися  7  зустрічей  зі  студентами  першого  курсу,  в  тому  числі  і 

англійською мовою іноземним студентам, яким був представлений захід на 

виконання наказу ректора БДМУ проф. Бойчука Т.М. щодо зазначеного. 

До уваги слухачів була представлена композиція, яка охопила історію 

розвитку мови від давнини до сучасності і проілюструвала найвидатніші 

досягнення англомовних вчених, лікарів, поетів і письменників. Вся 

інформація, яка була представлена на заході супроводжувалась відеорядом. 

 
 

Особливу увагу було присвячено всесвітньо відомому поету Вільяму 

Шекспіру, 400-річчя з дня смерті якого світова спільнота відзначає в квітні 

цього року. Декламувалися вірші Роберта Бернса, Редьярда Кіплінга, Дженні 

Джозеф, Вільяма Шекспіра, як на мові оригіналу, так і в перекладах. 

На заході також були представлені твори українських поетів в 

перекладах на англійську мову.
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Наприкінці зустрічей кожен студент отримав закладку до книги з 

персоналіями англомовних поетів або письменників та словами пісні 

всесвітньо відомого музиканта Джона Ленона "Imagine». Всі присутні 

заспівали її. 

На завершення директор бібліотеки Цимбал В. І. запросила всіх 

присутніх до читання класичних художніх творів. Адже освічена та цікава 

людина буде цікава завжди всім. 

В заходах патріотичного спрямування, присвяченому «Дню козацтва та 

захисника України», які відбуваються в жовтня щорічно, відчувається 

справжній козацький дух. 

Крім розповіді про зародження і встановлення козацтва та вшанування 

пам’яті   знаних   гетьманів,   зі   студентами   проводяться   цікаві   конкурси 

та вікторини на знання історії козацтва. 

Присутні студенти відтворюють справжню живу репродукцію картини 
 

І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Усе: від вишиванок 

ведучих до отримання своєрідних «козацьких» грамот та подарункових 

канцтоварів старостами груп за активну участь студентів у дійстві, сприяє 

формуванню відчуття патріотизму та гордості за свою країну. 

В заході брали участь студенти першого курсу різних факультетів. 
 

 
 
 

 

Захід під назвою «Митрополит Андрей Шептицький – гордість 

українського народу» був організований зі студентами І курсу 

стоматологічного  та фармацевтичного факультетів. 

В жовтні 2015 року вся Україна на державному та церковному рівні 

вшанувала 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького.
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Про те, яким був Андрей-митрополит, Андрей-соціальний реформатор, 

культурно-освітній та громадський  діяч, а також ким він є для нас сьогодні 

розповіли присутнім співробітники бібліотеки БДМУ. 

Провідною  думкою  зустрічі  була  громадська  та  культурно-освітня 

діяльність Українського Мойсея. 

 
 

Зустріч   зі   студентами   за   темою   «Дзвони   пам’яті   Чорнобиля» 
 

відбуваються щорічно. 
 

2016 рік – тридцята річниця Чорнобильської трагедії. 26 квітня – це 

день, коли кожна людина повинна замислитися: «Для чого живу я на світі?», 

«Як я живу?», «Чим я можу допомогти іншій людині, яка потребує моєї 

допомоги?». 

Саме  цю  мету:  пробудити  відповідні  емоції  і  почуття  у  слухачів 

намагаються досягти співробітники бібліотеки. 

Кожний  їхній  виступ,  кожен  слайд  несе  в  собі,  як  виховний,  так  і 

освітянський зміст. 

А  художнє  виконання  задумів  сценарію  просто  не  могло  залишити 

байдужими жодного студента. 
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22  квітня  2016  року в  бібліотеці  БДМУ  відбувся  захід  англійською 

мовою, присвячений Міжнародному Дню Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. 

До  уваги  англомовних  студентів була  представлена  композиція,  яка 

охопила історію руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за ініціативи 

Анрі Дюнана з часу його утворення, розвитку і діяльності в ХХ ст. і за наших 

часів. 
 

Композиція супроводжувалася документальним фільмом і 

відеоматеріалами. 

В кінці заходу делегати Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що 

загинули, виконуючи свій гуманітарний обов’язок, вшановуються хвилиною 

мовчання. 

 
 
 
 

В рамках «Тижня науки в Україні» у 2016 році  відбулися слідуючі 

інформаційно-освітні заходи: 

- захід, присвячений життєвій та науковій діяльності  Ервіна Чаргаффа 
 

– представника найталановитіших вчених у світовій науці, який був 

проведений  24  травня  2016  року в  читальному  залі  періодичних  видань, 

рукописів та каталогів. Життя всесвітньо відомого біохіміка, який народився 

в   Чернівцях  – унікальне   плетиво   подій,   наполегливої   творчої   праці, 

наукових дискусій. 

Головним   напрямком   його   наукової   діяльності   було   вивчення 

хімічного складу і структури нуклеїнових кислот. А «Правило Чаргаффа» 

стало   опорною   точкою   для   з’ясування   структури   видатної   «подвійної 

спіралі».
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Ервін   Чаргафф   залишив   світовій   спільноті   величезну   наукову 

спадщину як науковець. Він  – автор 40 книг. Йому, як публіцисту, належать 

слова: «Рівень розвитку держави визначається трьома складовими: 

відношенням до дерев, відношенням до дітей, відношенням до рідної мови». 

 
 

- Семінар за темою: «Лікарська помилка: професійні, правові та 

моральні аспекти», який був проведений у квітні 2016 р. на кафедрі педіатрії 

та  дитячих  інфекційних  хвороб  для  студентів  5  і  6  курсів  спеціальності 

«Педіатрія»  провідним  бібліотекарем  наукової  бібліотеки  БДМУ 

Валентиною Хитик. Під час семінару зі студентами відбулася дискусія про 

право лікаря на помилку. 

В ході обговорення зверталася увага на важливість професіоналізму 

лікаря і необхідність постійного самовдосконалення з метою уникнення 

лікарських помилок. В цьому контексті студенти мали можливість подумки 

задати запитання самому собі: «Чи хотів би я лікуватися у майбутньому в 

такого лікаря як я?» і могли подумки відповісти на нього для самого себе. 

Сподіваємося,  це  дозволило  глибше  пізнати  себе  у  професійному 

відношенні. 

Розглянуто поняття лікарської помилки, диференціювання лікарської 

помилки з іншими діями лікарів, класифікацію помилок, проаналізовано їх 

видову специфіку. Обговорювалися лікарські помилки з позиції деонтології. 

Зважаючи на серйозність теми, значна увага була приділена 

обговоренню юридичної (кримінальної, цивільної та дисциплінарної) 

відповідальності лікарів.
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Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, професор 

Колоскова О.К., яка була присутня на заході, акцентувала увагу студентів на 

необхідності постійного підвищення професійного рівня, удосконалення 

практичних  навичок  і  важливості  деонтологічної  складової  у  відносинах 

«лікар-пацієнт». 
 

 
 
 

 

- До Дня науки завідуючою інформаційно-бібліографічним відділом 

Ширєнковою-Білійчук А.О.  було презентовано інформацію про міжнародні 

мультидисциплінарні бази даних, в тому числі і про тестовий доступ до Web 

of Science, який доступний в межах вузу; про можливості наукових інтернет 

ресурсів в галузі медицини. 
 

На семінарі для аспірантів та 

магістрантів університету, який був 

проведений      у      травня      2016      року в 

електронному  студентському  читальному 

залі №1  завідуючою інформаційно- 

бібліографічним     відділом     Ширєнковою- 

Білійчук А.О. розглядалися поняття наукометрії, методи підвищення 

"видимості" інформації в Інтернет аудиторії (авторські профілі) про вченого 

та його роботи. Також було презентовано пошукову платформу Web of 

Science, яка розробляється і надається компанією Thomson Reuters та надано 

рекомендації щодо основних моментів в процесі пошуку інформації в 

зазначеній базі даних.
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(видання ВАК). 

Провідним   бібліотекарем   відділу    Задерей   С.І. 

було презентовано фахові журнали, які включені 

до Переліку наукових фахових видань України, в 

яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних  робіт  на  здобуття  наукового 

ступеня   кандидата   і   доктора   медичних   наук

 

Також присутні були проінформовані про наукові фахові періодичні 

видання, які включені до наукометричних та спеціалізованих баз даних. 

 
 

Систематично колектив бібліотеки проводить різні доброчинні акції. 

Традиційно до Дня Святого Миколая колектив бібліотеки провів акцію 

милосердя «Врятуй життя». 
 

Матерям хворих дітей із гострим лімфобластним лейкозом: 4-х річної 

Бердюк Вероніки та   10-ти річного Мазуряка Миколи, які лікуються у 

відділені кардіоoнкогематології обласної дитячої клінічної лікарні,   було 

передано по 2 тис. гривень. 

 
 

 

У відділені інтенсивної терапії     новонароджених з виїзною 

неонатальною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивного лікування 

матері Марчук  Анжелі Василівні на лікування, сина Богдана було 1 тис.500 

гривень.
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Багато українських книг для школярів різного віку зібрано під час акції 
 

«Від серця до серця. Україна починається з тебе!», організованої 5-8 квітня 

бібліотекою університету спільно з доцентом кафедри фізіології ім. Я.Д. 

Кіршенблата Гордієнком В.В. 

Акція "Гостинці на схід". Власноруч випечені тістечка зі щирими 

буковинськими жартівливими вітаннями передали працівники бібліотеки на 

фронт бійцям 28 бригади (с. Станиця Луганська Луганської області). 

До  акції  долучилися  усі  співробітники  бібліотеки. Закуплена  дитяча 

художня література українською мовою передана представникам 

волонтерського руху Буковини «ARMSOS», які доставили її у Станично- 

Луганську загальноосвітню школу №1 Луганської області. 

На схід разом з книгами передане серце-листівка, наповнене теплими і 

щирими словами для школярів. 

 
 

Віримо,  що  такі  моменти  ще  більше  об’єднують  нас  в  любові  до 

України  та  один  до  одного.   Від  серця  до  серця.  Україна  починається  з 

кожного із нас! 

Важливу  роль  у  формуванні  інтелектуального  рівня  читача  відіграє 

веб-сайт бібліотеки, який був створений у жовтні 2010 р.
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Інформація про всі заходи, які проводить бібліотека представляються 

на сайті. 

 
 
 

 

На англомовному варіанті сайту бібліотеки дублюються майже всі 

матеріали україномовного. 

 
 
 

 

З метою формування естетичної культури читачів та залучення їх до 

читання корисної прози та поезії, на веб-сайті бібліотеки створено 

повнотекстові сторінки: «Сторінки поезії»: Українська поезія. Російська 

поезія:  «Тобі,  юнь!,  Духовна  лірика,  Любовна  лірика»,  Зарубіжна  поезія, 

Вірші про музику, Поезія Буковини.
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- Книга   Бальтасара Грасіана: 
 

«Карманный    оракул    или    Наука 

благоразумия»; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   «Світ   мистецтв»   (музеї 
 

України та інших країн); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До 70-річчя з дня заснування БДМУ: 
 

-   «Корифеї   науки   БДМУ»:   Многая 

літа…; Щоб пам’ятали;
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-   «Поети   -   випускники   та 

поети - співробітники БДМУ»; 

 
 
 
 
 
 

 

                  - «Про нас пишуть»; 
 

 

Креативна   робота   в   цьому   напрямку   продовжується.   Створені 

дайджести «Видатні вчені світу» та «Шлях до мудрості». 

 
 

Виховання естетичної культури відвідувачів сайту проводиться як у 

загально-освітньому: «Мистецтво 

спілкування», так і в патріотичному 

напрямках: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

До уваги відвідувачів сайту пропонується цикл «Дайджестів».
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В англомовній версії сайту до уваги іноземних студентів пропонується 

розділ «Подорожуємо містами України». 

 
 

З метою оптимізації багатьох бібліотечних процесів на сайті створено 

послугу «Віртуальна довідка». Шифри УДК та ББК науковці отримують 

тільки  через  Інтернет.  Для  зручності  користувачів  функціонує  рубрика 

«Запитай бібліотекаря». 
 

Створений відеоролик «Наукові здобутки БДМУ».
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Інформація про літературу подається з назвою кафедри та фото її 

колективу. 

Веб-сайт  створює  імідж  бібліотеки  в  інформаційному  просторі.  Від 

того, наскільки він привабливий інформаційно, функціонально, естетично 

судять про бібліотеку. 

З метою пропаганди фондів бібліотеки, розширення кола читачів та 

бажанням залучити їх до корисної та цікавої інформації, веб-сторінки 

україномовного та англомовного сайтів було розрекламовано в соціальних 

мережах. 

Як результат зацікавленість сайтами збільшується. В середньому сайт 

відвідують понад 50 тис. користувачів, а серед читачів бібліотеки нашого 

навчального закладу   - майже 500 науковців і студентів Чернівецького 

Національного університету ім. Ю. Федьковича, практикуючих лікарів, які 

користуються фондом та послугами в нашій бібліотеці. 

Важливий крок зроблено до системи обміну інформацією між 

українською та світовою науковою спільнотою, що позитивно впливає на 

розвиток співпраці між університетами, надає можливість вільного доступу 

до результатів наукової творчості та підвищення конкурентоздатності наших 

вчених. 

З 2012 р. створено Репозиторій – Інтелектуальні фонди БДМУ, який 

наповнюється кафедрами та співробітниками бібліотеки. 

(http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui).   На 01.09.15 р. репозиторій   містить 

8628 електронних варіантів навчально-методичних та наукових праць 

співробітників університету, в т.ч. бібліотекою внесено біля 4000 од. 

інформації.

http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui


40  

 

 
 

Репозиторій розміщений на сервері університету і є частиною загальної 

електронної колекції Наукової бібліотеки. 

Бібліотека приєдналася до роботи щодо впровадження в університеті 

проекту «Наукова періодика України» (видавнича служба «УРАН»), 

спрямованого на входження журналів БДМУ у престижні реферативні бази 

даних, каталоги, системи пошуку та повноцінне представлення їх у 

всесвітньому бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових 

бібліотек,  на  пошукових  платформах  Google  Scholar,  Bielefeld  Academic 

Search Engine, OpenAIRE тощо. 

Визначені працівники бібліотеки, відповідальні за роботу в рамках 

проекту. 

З метою раціоналізації процесу та вироблення уніфікованих правил для 

учасників, бібліотекою підготовлений проект Положення про організацію 

роботи редакцій журналів та бібліотеки  БДМУ у рамках проекту «Наукова 

періодика України», який надісланий редакціям журналів БДМУ для надання 

пропозицій. 

Автоматизація та інформатизація є необхідною умовою організації 

якісного бібліотечного інформаційного обслуговування. 

В грудні 2013 року, в результаті завершення робіт по створенню 

локальної комп’ютерної мережі на 45 портів та встановлення АБІС «Ірбіс- 

64»,   був   укомплектований   штат   сектору   підтримки   автоматизованої 

бібліотечної системи та програмного забезпечення.
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В частині автоматизації та інформатизації бібліотечних процесів були 

здійснені слідуючі операції: 

- на сайті бібліотеки розміщений електронний каталог; 
 

- встановлено та налаштовано сервер з інсталюванням на ньому 

серверної частини ТСР/ІРБІС64; 

- налаштовано Web-сервер та встановлено Web-ІРБІС на сервері веб- 
 

сайту університету. 
 

Таким чином, читачі при наявності доступу до мережі Internet, в будь- 

який  час  можуть  зайти  на  сайт  і  самостійно  працювати  з  бібліотечними 

базами даних, здійснюючи багатоаспектний пошук необхідної літератури, 

періодичних видань, журнальних статей, наукових робіт, авторефератів за 

розширеним переліком реквізитів (автором, назвою, видом, ключовими 

словами, датою видання чи надходження, тощо). 

Для роботи з АБІС «Ірбіс-64», поповнення та редагування бази даних: 
 

- створено 30 профілів для співробітників бібліотеки; 
 

- відкориговані довідники, що містять специфічні дані для бібліотеки 
 

БДМУ; 
 

- розроблена технологія архівування бази даних для створення 

резервних копій; 

- встановлено 30 клієнтських частин (АРМ «Каталогізатор») на 

комп’ютери працівників бібліотеки; 

- підключено до мережі, та налаштовані для роботи в АБІС «Ірбіс-64» 2 

філіали, які знаходяться в гуртожитках №3 та №5; 

- в систему інтегровані медичні предметні рубрики – тезаурус МеSH; 
 

- налаштовано імпорт-експорт записів для Системи корпоративної 

каталогізації медичних бібліотек України; 

-  здійснено  перехід  на  єдині  шифри  журналів  та  заміну  шифрів 

введених журналів;
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- здійснюється штрих-кодування документів для електронної 

книговидачі, яка запроваджується в електронному читальному залі №  1 з 

вересня 2015 р. 

У 2013 році в бібліотеці обладнано та відкрито 2 комп’ютерні зали, де 

встановлено та налаштовано 22 комп’ютери. Заплановано встановлення ще 

23. 
 

В комп’ютерних залах студенти за розкладом проходять тестування. Ці 

зали використовуються як електронні читальні зали. Інженер з комп’ютерних 

систем бібліотеки відповідає за стан комп’ютерної техніки та організовує у 

співпраці  з  деканатами  та  кафедрами  університету  роботу  комп’ютерних 

залів при проведенні тестування студентів. 

Розпочато роботу по створенню електронної бібліотеки. На виконання 

наказу ректора БДМУ проф. Бойчука Т.М. про передачу в бібліотеку за 

певними термінами всіх навчальних та навчально-методичних видань 

наукових працівників в електронному варіанті, дані видання розміщені для 

користування   виключно   у   локальній   мережі   бібліотеки,   а   саме,   у 

новостворених електронних читальних залах № 2 і № 3. 

Каталогізація з використанням тезауруса МеSH є необхідним процесом 

як для підвищення якості експонованих бібліографічних описів, так і для 

розширення   пошукових   можливостей.   Тому   цей   процес   був   успішно 

запроваджений у роботу бібліотеки БДМУ. 

І як результат - бібліотека прийнята до Системи корпоративної 

каталогізації, партнерами якої є медичні бібліотеки України. Це дозволить 

обмінюватися електронними базами даних журнальних статей з іншими 

бібліотеками. 

Важливим завданням бібліотеки залишаються адміністрування наявних 

модулів  і  елементів  системи  АБІС  «Ірбіс-64»,  автоматизованих  робочих 

циклів та процесів, удосконалення технологій, розробка різноманітних 

статистичних та вихідних форм відповідно до специфіки бібліотечної роботи. 

Серед найближчих перспектив:
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- встановлення АРМ «Книговидача» для електронної книговидачі у 

електронному студентському читальному залі № 1; 

- розробка і створення файлу формату друку пластикового читацького 

квитка; 

-   внесення   до   електронної   бази   даних   студентів,   професорсько- 
 

викладацький склад та інших користувачів бібліотеки; 
 

- заміна паперових читацьких квитків на пластикові; 
 

-  встановлення  та  налаштування  АРМів  –  «Книговидача»,  «Читач», 
 

«Книгозабезпеченість» та «Коректор»; 
 

- з урахуванням підготовленості фонду, розробка та план впровадження 

електронного замовлення книг і журналів; 

- адаптування технології обслуговування користувачів з урахуванням 

впровадження електронного замовлення документів і книговидачі; 

- коригування набору довідників (файли з розширенням МNU) в АРМ 
 

«Книгозабезпеченість»,  що  містять  дані  про  спеціальності  та  навчальні 

дисципліни; 

- розробка звітних форм роботи в АБІС «Ірбіс-64». 
 

Активно впроваджуючи сучасні технології, ми не відмовляємося від 

дбайливого  збереження  фонду,  його  поповнення  та  відображення  в  усіх 

видах каталогів. 

На сайті створена «Електронна академія читача», де розміщені дві 

відеоінструкції щодо користування WEB ІРБІС: стисла і розширена. 

Передбачена можливість надання читачам консультацій за допомогою 

електронної пошти.
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Видатний американський менеджер Том Хопкінс відмічав, що кращі 

працівники більше за інших працюють та більше за інших відпочивають. 

А  колектив  бібліотеки  БДМУ  –  кращий,  тому  вміє,  і  працювати,  і 

відпочивати. 

 
 
 

 

Всеукраїнський день бібліотек 
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Зустріч Нового 2012 року 

 

 

 
 
 
 

Всеукраїнський день бібліотек 2013 р. (Туристичний комплекс 
 

«Сонячна долина») 
 

 
 
 

 

Всеукраїнський день бібліотек 2014 р. 
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Всеукраїнський день бібліотек 2015 р. 
 

 
 

 
 
 

 

На сайті відкрито новий підрозділ «Події року», в якому висвітлюється 

інформація про ювілярів бібліотеки та інші визначні події в житті колективу. 
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Редактор Полякова Т.В. працює в бібліотеці 

БДМУ понад 30 років. З 2004 року Тетяна Вікторівна є 

відповідальним працівником за іноземний фонд 

літератури, який налічує понад 80 тисяч примірників. 

Досконало володіючи іноземною мовою, масові 

заходи для студентів проводить англійською. 

Бажаємо шановній Тетяні Вікторівні - 

максимально відповідальному працівнику та творчій людині подальших 

успіхів   у  самовдосконаленні,   цікавих   зустрічей,   любові   оточуючих   та 

міцного здоров'я. 
 

Цимбал Валентина Іванівна працює в бібліотеці з 1975 

року, в тому числі на посаді директора з листопада 1989 

року.  Саме  з  цим 25-літтям колектив бібліотеки  вітає 

директора та бажає їй міцного здоров’я, нових досягнень 

у  розвитку  бібліотеки,  креативних  ідей  і  пошуків  у 

роботі та щастя в особистому житті. 

 

 
 

Енькова Ліна Данилівна працює в бібліотеці БДМУ з 

липня 1976 року, в тому числі:  до 2012 р. – у відділі 

комплектування та наукової обробки літератури, на 

сьогоднішній день – в інформаційно-бібліографічному 

відділі. 

Успішно  засвоївши  навички  роботи  з  новими 

технологіями,  левову долю в науково-пошуковій роботі 

для сторінки на сайті бібліотеки «Корифеї науки БДМУ» здійснює саме Ліна 
 

Данилівна. 
 

Колектив бажає їй міцного здоров’я, затишку у родині, миру та спокою 

в душі та подальших успіхів у роботі.
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У  «Мистецькій  вітальні»  поповнюється  розділ  «Художня  творчість 

бібліотекарів». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творчі роботи Балицької Г.Д. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творчі роботи Майбороди О.І. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творчі роботи Скрипник Н.І.
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Творчі роботи Модель Н.Е. 

 

Колектив  бібліотеки  Буковинського  державного  медичного 

університету – це творчі особистості, які безмежно люблять Книгу, які є 

ентузіастами своєї справи. 

Еразм Роттердамський сказав «…Моя Батьківщина там, де моя 

бібліотека». 
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А ми вважаємо, що Батьківщина починається з кожного із нас. І коли 

кожна людина почне з себе і, де б вона не працювала, вкладатиме у свою 

роботу душу, силу, енергію та вміння, наша країна зміниться. 

Ми працюємо в бібліотеці і творимо свою Батьківщину тут. Творімо її 

разом — щиро і самовіддано, кожен на своєму місці! 

 
 
 
 
 

Директор бібліотеки                                        В.І. Цимбал 


