
17 лютого, традиційно у 
Блакитній залі Чернівецького 
національного університету імені 
Юрія Федьковича, відбулися 
«Главківські читання», присвяченні 
190-й річниці від дня народження 
автора проєкту  Резиденції 
митрополитів Буковини і Далмації – 
австрійського архітектора чеського 
походження Йосифа Главки.  

Цього року у зв`язку із 
пандемією, на відміну від інших 
років, присутність на заході 
обмежилася  у колом студентів і 
викладачів Чернівецького 
національного університету імені 
Юрія Федьковича.  

З  вітальним словом до учасників  «Главківськіх читань» 
звернулася проректорка ЧНУ, докторка історичних наук, 
професорка Тамара Марусик.  Вона розповіла студентам 1-3 курсів 
факультетів -  архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 
мистецтва;  історії, політології та міжнародних відносин - про 
неоціненний спадок, що залишив по собі Йозеф Главка.  Тамара 
Марусик наголосила про  велику честь і відповідальність  студентів 
університету навчатися у корпусах, спроектованих архітектором 
європейського рівня – Йозефом Главкою.   

Модерувала  «Главківські читання» Юліана Баланюк, к.п.н, 
асистентка кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. 

З доповідями виступили викладачі й студенти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича : 
- Наталія Данилюк, асистентка кафедри архітектури та 

збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
виступила з доповіддю «Проєкт реконструкції господарського 
двору», який виконувався впродовж 2019-2020 років силами 
студентів ОКР «Магістр» в рамках дисципліни  «Сучасні 
методи реставрації та реновації об'єктів та комплексів 
матеріальної культурної спадщини та історичної забудови на 
прикладі об'єкту ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів 



Буковини і Далмаці», та та презентовала присутнім  проєктні 
матеріали; 

- Катерина Герич, асистентка кафедри урбаністики та 
містобудування, виступила з доповіддю «Проєкт реставрації 
Мармурової зали Митрополичого палацу» та презентовала 
присутнім  проєктні матеріали реставрації інтер`єрів 
Мармурової зали Митрополичого палацу; 

- Владислав Проданчук, студент 1 курсу  спеціальності 
«Архітектура та містобудування» виступив з презентацією на 
тему: «Королівські резиденції Європи», науковий керівник 
к.п.н. Юліана Баланюк; 

- Надія Сарафінчан, членкиня Буковинської Малої академії 
наук учнівської молоді, учениця 11 класу Молодійської ЗОШ І-
ІІІ ступенів представила доповідь доповіддю про здобутки і 
перспективи пам’ятки всесвітнього значення ЮНЕСКО - 
Резиденції митрополитів Буковини і Далмації – нині корпусів  
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, науковий керівник – Світлана Герегова, доцент 
кафедри історії України. 
Учасники круглого столу обмінялися думками про життя та 

архітектурну спадщину архітектора Йосифа Главки, ділились 
дослідженнями невідомих раніше фактів з історії будівництва та 
використання споруд Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, 
обговорювали представлені проєктні матеріали, розмірковували над 
майбутніми проектами відновлення втрачених елементів будівлі, 
згадували іменитих архітекторів з Чернівців тощо. 

Загалом, незважаючи на масковий режим  «Главківські 
читання» відбулися в позитивній атмосфері та з пошаною до 
неперевершених трудів великого Йозефа Главки! 



 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 



 


