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ЖОУНБ імені Олега Ольжича  
на сторінках преси у 2012 році 

 

 

Антонова М. Як уперше… / М. Антонова. // Ваші ін-
тереси. — 2012. — № 32. — 22 серп. — С. 4. 
Презентація нової книги Марії Хіміч «Півні-Ч» відбу-
лася в Житомирській обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені Олега Ольжича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрито виставку. //  Місто. — 2012. — № 26. — 5 лип. — С. 
2. 
У приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відкрито виставку робіт, при-
свячену пам’яті архітектора Ігоря Чудовського. 

 

 

 

 

 

Голованова І. «Озирніться навколо – світ та-
кий прекрасний!» / І. Голованова. // Житомир-
щина. — 2012. — № 78. — 27 лип. — С. 8. 
Розповідь про самобутню художницю  з Житомира 
Світлану Діменштейн, яка нещодавно влаштувала 
творчу виставку у стінах Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені Олега 
Ольжича. 
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Данюк-Черкашина А. Барвиста мелодія 
різця. / А. Данюк-Черкашина. // Житомир-
щина. — 2012. — № 15-16. — 14 лют. — С. 4. 

У відділі літератури з мистецтва Жито-
мирської обласної наукової бібліотеки ім. 
О.Ольжича відкрито виставку майстрині на-
родної творчості Наталії Орженік, яка займа-
ється різьбленням по дереву. 

 

 

 

 

Данюк-Черкашина А. «Квіти часто нам го-
ворять втричі більше, ніж слова…» / А. 
Данюк-Черкашина. // Житомирщина. — 
2012. — № 24-25. — 6 берез. — С. 12. 
Відкриття персональної виставки житомир-
ської вишивальниці Ірини Журби у відділі 
літератури з мистецтва Житомирської обла-
сної універсальної наукової бібліотеки ім. О. 
Ольжича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данюк-Черкашина А. Зимові візерунки 
Наталії Харитонової. / А. Данюк-
Черкашина. // Житомирщина. — 2012. — № 
5. — 20 січ. — С. 8. 
У відділі літератури з мистецтва Житомир-
ської обласної універсальної наукової біблі-
отеки ім. О.Ольжича відкрито виставку 
робіт майстрині народної творчості з деко-
ративно-прикладного мистецтва Наталії 
Харитонової. 
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Данюк-Черкашина А. Квітучі творіння Наталії Штаро-

вої. / А. Данюк-Черкашина. // Житомирщина. – 2012 .-№3-4. — 17 

січ. — С. 9. 
У відділі літератури з мистецтва Житомирської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича відкрито персональну 
виставку творів житомирської художниці Наталії Штарової, яка 
має назву «Миттєвості… веселі і сумні,стрімкі як вітер, а на смак 
– як сонце.» 

 

 

 

 

 

 

 

Данюк-Черкашина А. Крізь об’єктив. / А. Данюк-Черкашина. 
// Житомирщина. — 2012. — № 12-13. — 7 лют. — С. 12. 
У Житомирській обласній науковій універсальній бібліотеці 
ім. О.Ольжича відбулося відкриття персональної фотовистав-
ки вчителя фізкультури міської гуманітарної гімназії № 23 На-
талії Радіонової. 

 

 

 

 

Данюк-Черкашина А. На жертовник весни по-
клав своє серце… / А. Данюк-Черкашина. // Жи-
томирщина. — 2012. — № 26-27. — 13 берез. — 
С. 9. 
Урочистості з нагоди вшанування світлої пам’яті 
юного поета, прозаїка, драматурга, есеїста, публі-
циста, художника та філософа Юрка Гудзя відбу-
лися у актовій залі Житомирської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 
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Данюк-Черкашина А. Новорічний подарунок читачам. / А. 
Данюк-Черкашина. // Житомирщина. — 2012. — № 8. — 27 січ. 
— С. 9. 
До Новорічно-різдвяних свят у відділі літератури з мистецтва 
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
О.Ольжича організовано книжкову виставку «Сяйво різдвяних 
свят». 

 

 

 

 

 

 

 

Демусь Ю. В Житомирі видали кни  гу з унікальними  документами. / Ю. 
Демусь.  // 20 хвилин. - 2012. - № 15. - 18 квіт. - С . 38. 
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича 
відбулась презентація четвертої книги «Реабілітовані історією», що є скла-
довою частиною 27-томної науково-документальної серії книг. 

 

 

 

 

 

 

 

Демусь Ю. Квітковий пасаж на спортивний комплекс 
житомиряни побачать лише на папері. / Ю. Демусь. //  
20 хвилин. — 2012. — № 26. — 4 лип. — С. 9. 
В приміщенні Житомирської обласної універсальної на-
укової бібліотеки ім. О. Ольжича відкрито виставку 
робіт нині покійного архітектора Ігоря Чудовського. 
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Демусь Ю. Напередодні святкування Дня 
міста Житомир представили у всій красі. 
/ Ю. Демусь. // 20 хвилин. — 2012. — № 33. 
— 22 серп. — С. 39. 
У Житомирській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені Олега Ольжича 
відбулося відкриття фоторобіт відомих жи-
томирських фотографів Андрія Морозова та 
Ігоря Толстого. 

 

 

 

 

 

Демусь Ю. Наталія Осипова предста-
вила в Житомирі виставку, яку до-
вго соромилася показувати. / Ю. 
Демусь. // 20 хвилин. — 2012. — № 
10. — 14 берез. — С. А-22. 
У відділі літератури з мистецтва Жи-
томирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича 
відкрито персональну виставку 
народної майстрині України, жито-
мирянки Наталії Осипової, яка має 
назву «Пляшечки». 

 

 

 

 

 

Демусь Ю. Художник Ігор Донченко 
презентував літні картини, кожну з 
яких малював близько 3 годин. / Ю. 
Демусь.// 20 хвилин. — 2012. — № 6. 
— 15 лют. — С. А-23. 
У Житомирській обласній універсаль-
ній нуковій бібліотеці ім. О. Ольжича 
відкрито персональну виставку моло-
дого житомирського художника Ігоря 
Донченка, яка має назву «Теплий по-
дих літа». 
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Жованик О. «Реабілітовані історією». П’ятий том. / О. Жованик. // Житомирщина. — 2012. — 

№ 67-68. — 3 лип. — С. 12. 
П’яту книгу «Реабілітовані історією. Житомирська область» було представлено у приміщенні Жи-
томирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. 

 

 

 

Жованик О. Багатьох томів не вистачить. / О. Жо-
ваник.  // Житомирщина. - 2012. - № 44. - 27 квіт. - С. 
9. 
У Житомирській обласній універсальній науковій бі-
бліотеці ім. О.Ольжича відбулося представлення 
четвертої книги «Реабілітовані історією. Житомирсь-
ка область». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жованик О. Перша відзнака. / О. Жо-
ваник. // Житомирщина. — 2012. — № 
11. — 2 лют. — С. 7. 
В обласній фотовиставці-конкурсі «Рі-
дний край – моє Полісся», яка прохо-
дила у приміщенні Житомирської об-
ласної універсальної наукової бібліо-
теки ім. О.Ольжича, були відзначені 
фотоаматори Лугинського району. 
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Косенко В. Унікальні німецькі книжкові видання – в Жи-
томирі. / В. Косенко.  // Житомирщина. - 2012. - № 59-60. - 12 
черв. - С. 13. 
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 
О. Ольжича репрезентовано три десятка німецьких книжок, 
виданих в обласному центрі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лонський В. «Мій погляд на   Німеччину»: книжки, створені молоддю. / В. Лонський.  // Ваші ін-
тереси. - 2012. - № 21. - 6 черв. - С. 3. 
Участь Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича у регіональному 
конкурсі «Я створюю книгу». 
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Степовий В. «Рідний край – моє Полісся». / В. 
Степовий. // Житомирщина. -2012 .- № 5. — 20 
січ.-С. 9. 
У Житомирській обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. О.Ольжича відбувся ХІ творчий звіт 
аматорів і професіоналів фотомистецтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степовий В. «Солом’яне диво» Ми-
хайла Климовича / В. Степовий // 
Житомирщина. — 2012. — № 117. — 
26 жовт. — С. 15. 
У Житомирі, в приміщенні обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім О. 
Ольжича, відкрилася персональна ви-
ставка директора Овруцької зразкової 
малої академії народних мистецтв та 
ремесел Миколи Климовича і його уч-
нів. 

 



9 

 

Харчук Л. В неділю відкрилась унікальна фотовиставка «Відчути поглядом». / Л. Харчук. // 20 
хвилин. — 2012. — № 31. — 8 серп. — С. 17. 
З нагоди святкування 1128-ої річниці з дня заснування міста проект «ЖF» організував в приміщен-
ні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича виставку фотог-
рафій міста Житомир в повному спектрі барвистих відтінків. 


