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Анистратенко Антонина. Буковинский национальный медицинский университет. Память через годы: фотоальбом [к 75-летию основания] / составители Т. М. Бойчук, И. В. Геруш, Н. И. Зорий, А. А. Мойсей, А. А. Жуковская, А. И. Вивсянник. - Черновцы: Печать Арт, 2019. - 264 с .: фото. Предлагаемая книга посвящена истории основания, развития и современной работе Буковинского государственного медицинского университета. Исторические очерки
в книге определяют три двадцатипятилетних периода существования высшего учебного заведения: 1944–1969 гг., 1970–
1994 гг. и 1995–2019 гг. Каждый из периодов описывается по четырем составным направлениям работы в медицинском
университете: материально-техническому, кадровому обеспечению и образованию и практической научной и лечебной
работе. Также уделяется внимание методическому обеспечению учебного процесса, студенческому досугу, жизни интернов и выпускников, научной и медико-практической базе учебного заведения. На самом деле, научные очерки – лишь
указывает на основные моменты истории университетской жизни, а реальный мир труда и отдыха, научных достижений,
учебного процесса предстанет перед читателем в фотоподборках, изложенных в хронологическом порядке. Многие фотографии сегодня являются историко-культурным раритетом, хранящимся в семейных архивах профессоров, врачей,
студентов БГМУ.
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Пропоноване видання присвячене історії заснування, розвитку та сучасності Буковинського державного
медичного університету. Невеликі історичні нариси,

підготовлені проф. А. А. Мойсеєм, у книзі детермінують три двадцятип’ятирічні періоди існування вищого
навчального закладу: 1944–1969 рр., 1970–1994 рр. та
1995–2019 рр. Кожен із періодів описаний згідно з чотирма змістовими лініями: матеріально-технічне, кадрове
та навчально-методичне забезпечення навчального процесу, склад студентів, ординаторів та випускників, наукова та лікувально-практична база. Власне, наукові розвідки тільки вказують на основні моменти життя університету, а справжній світ роботи й відпочинку, наукової праці, навчання розгортаються перед читачем у хронологізованих світлинах, більшість з яких на сьогодні є
раритетом, що зберігається в сімейних архівах професорів, лікарів, колишніх студентів БДМУ.
Рецензоване видання – це не тільки спосіб привітання академічної спільноти закладу зі славною сторінкою в літописі – 75-річчям від дня заснування, а й можливість нестандартного самоаналізу та планування, згідно з ним, подальшої роботи університету. Адже саме
укладені в певний зрозумілий порядок фото мають снагу правдиво передати атмосферу навчання і роботи у
стінах Буковинського державного медичного університету, єдності поколінь викладачів і студентів, міжнародної та всеукраїнської співпраці, наукових і академічних
здобутків.
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Гортаючи сторінки альбому, читач неодмінно зможете уявити унікальний творчий шлях, громадську діяльність, духовні інтереси та наукові запити співробітників університету.
Загалом у альбомі налічується понад 1000 світлин
різних років. Частина з матеріалів була зібрана
А. О. Жуковською у фондах історико-медичного музею
БДМУ, також деякі фото належать сімейним архівам,
особливо з другого історичного періоду (світлини надані, проф. Ю. Т. Ахтемійчуком, Б. М. Боднарем,
проф. В. Ф. Мислицьким, доц. Н. І. Зорій, ст. викл.
Л. Б. Потаповою, та багатьма іншими науковцями університету). Сторінки альбома наснажені поєднанням
доробку міжнародних і національних експертів, лікарів,
науковців, педагогів, а також глибоким зануренням їх у
зміст щоденної праці заради здоров’я української нації.
Унікальні світлини, що були знайдені у архівних
справах Державного архіву Чернівецької області чи не
вперше публікуються у виданні. Йдеться, в першу чергу, про світлини з архівних справ проф. Л. Б. Радзіховського, проф. Н. Б. Щупака, проф. Д. С. Ловлі. Окрім
раритетних фото 1944–1954 рр. увагу привертають фото будівель, в яких в різні роки та сьогодні розміщені
корпуси БДМУ.
Особливість видання зумовлена поєднанням підходів короткого історичного нарису та фотоісторії в персоналіях з коментарями. Історичні довідки дозволяють
читачеві статистично та практично зрозуміти шлях розвитку закладу від заснування до сьогодення, а світлини
– доторкнутися до персоналізованої історії співробітників і студентів,клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів, діяльності спеціалізованих вчених рад, результатів практичної науки в царині медицини.
Anistratenko Antonina. Review of book: Bukovinian
State Medical University. Memory through the years: a photo
album [dedicated to the 75th anniversary of foundation] / ed.
by T. M. Boychuk, I. V. Gerush, N. I. Zoriy, A. A. Moysey,
A.O. Zhukovka, O.Y. Vivsyannyk. – Chernivtsi: Druk Art,
2019. – 264 p.: Photos. The proposed book is dedicated to the
history of foundation, development and modern state of Bukovinian State Medical University. Historical essays in the book deter-

mine three twenty-five years periods of existence of a higher educational institution: 1944–1969, 1970–1994 and 1995– 2019. Each
of the periods is described according to four issues of work in
medical university: material, technical, staff and education. Methodic support of the educational process, students free-time advices, interns and graduates life, scientific and medical-practical
base are also taken to attention. Actually, scientific intelligence is
only point to the main moments of the university life story, and the
real world of work and rest, scientific achievements, studying
process appears in front of the reader, observed and divided in
chronological way. Most of all photos are today a rarity stored in
the family archives of professors, doctors, students of BSMU.
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