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ВИСТАВКИ

Фотопогляд на війну

17  лютого  в  холі
бібліотеки  відбулося
відкриття  фотовиставки
«Війна.  Без  ґлянцю».
Автором  фотографій  є
учасник  бойових  дій,
військовослужбовець  95-ї
окремої  аеромобільної
бриґади  Валерій  Логінов
(позивний — «Аскольд»).

«Завіконня»

Відкриття персональної виставки живопису Володимира Кравчука

17  березня  в  холі  бібліотеки  відбулось
відкриття  персональної  виставки  живопису
вчителя-художника  з  міста  Баранівки
Володимира  Кравчука «Завіконня».  Тут
представлено 24 роботи,  здебільшого нічних
краєвидів.

«Україна в моїм серці»

26 березня у відділі літератури з мистецтв
відбулося  відкриття  персональної  виставки

кераміки Сергія Давидовського — керівника студії «Гончарик» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

На відкритті виставки присутні відзначили високий рівень робіт художника
й побажали йому творчих успіхів.
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Виставка для захисників Вітчизни

6 квітня у відділі літератури з мистецтв було відкрито
виставку  художніх  робіт  Леоніда  Корсуна  (1928-2010).
Леонід  Леонідович  тривалий  час  працював  ученим
секретарем  Всесоюзного  науково-дослідного  ящурного
інституту,  а  також  завідувачем
аспірантури.  Як  висококласного
спеціаліста,  його  неодноразово
відряджали  на  ліквідацію  спалахів
особливо  небезпечних  інфекційних
хвороб по всій території Радянського
Союзу.  Разом  зі  своєю  дружиною,
Наталею  Костянтинівною,  він
удосконалив  діагностику  сибірської

виразки, бруцельозу, ящуру, туберкульозу.
Наталя  Корсун  прочитала  власні  вірші,  сповнені  ліризму  й  любові  до

навколишнього світу.
На виставці представлені також вишивки Вікторії Безпальченко та килимки

Лариси Ільченко.

«Чарівний світ іграшки»

Персональна виставка майстра народної творчості Тамари Приймак

9  квітня  у  відділі  літератури  з  мистецтв  відкрито
персональну  виставку  керівника  зразкового  художнього
колективу,  гуртка
«Український  сувенір»,
майстра  народної  творчості
Тамари Сергіївни Примак.

Багато  добрих,  теплих
слів  було  сказано  на  адресу
Тамари  Сергіївни.
Представники
Житомирського  обласного
Центру народної творчості та
Житомирського  Центру  творчості  дітей  і  молоді  вручили

Тамарі  Примак  почесні  грамоти  за  великий  внесок  у  виховання  молодого
покоління.
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«Світлотвори» юних фотохудожників

«Світлотвори»  —  так  назвали  звітну  виставку
фотомистецьких  творів,  виконаних  студентами
Житомирського коледжу культури і  мистецтв імені  Івана
Огієнка.  Вона  відкрилася  7  квітня  в  холі  обласної

бібліотеки.
Представлені  на

виставці  роботи
підтверджують
високий  творчий
рівень  студентів,  а
отже,  й  репутацію
коледжу  культури  і  мистецтв  як
навчального закладу високого рівня.

«Пам'ятаю і вимагаю»
Так  називається  фотовиставка,

урочисте  відкриття  якої  відбулося  16
квітня в холі ЖОУНБ ім. О. Ольжича. Це
документальні  свідчення  страшного
Геноциду вірмен в Османській імперії в
1915 році, зроблені видатними світовими
фотографами.

«Фотопортрет Чорнобиля»
Таку  назву  отримала  персональна

виставка  робіт  відомого  житомирського
фотожурналіста  Сергія  Глабчука,  яку  було
відкрито  23  квітня  у  відділі  літератури  з
мистецтв обласної бібліотеки. Представлені
роботи  —  це  фотолітопис  трагедії,  що  її
принесла  катастрофа  на  Чорнобильській
АЕС  26  квітня  1986  року.  Працюючи
наприкінці  1980-х  —  1990-х  роках  у

житомирській  газеті  «Житомирський  вісник»,  Сергій  Глабчук  багато  разів
побував  не  тільки поблизу  сумнозвісного  четвертого  блоку  реактора  атомної
станції, але й у багатьох селах та місцинах у радіаційно забрудненій зоні.
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Окремі  фотороботи  присвячені  давнім  друзям Житомирщини — членам
японської благодійної асоціації «Чорнобиль —
Тюбу»  з  Наґої.  Більше  ніж  чверть  століття
триває  плідна  співпраця  японських
благодійників  з  житомирським  фондом
«Заложники  Чорнобиля»  у  сфері  допомоги
тим, хто постраждав від атомного лиха.  От і
цього  дня  на  відкриття  виставки  з  далекої
Японії прилетіли представники «Чорнобиль —
Тюбу»  голова  ради  директорів  асоціації  пан
Томіо Хара, член ради директорів пані Кьоко Томура та перекладач пан Такаакі
Такеучі.

«Синьоокий рай — мій поліський край»

Ювілейна виставка пам’яті
житомирського художника-графіка Юрія Бірюкова (1940-2011)

5  травня  відділ  літератури  з  мистецтв  обласної
бібліотеки  зібрав  поціновувачів  творчості  відомого
житомирського  художника-графіка  Юрія  Івановича
Бірюкова.

На  ювілейній  виставці  представлені  переважно
живописні  роботи
художника  з
приватних колекцій
вісьмох
житомирців,  а
також  кілька

графічних  робіт  і  зразки  промислової
графіки  (етикетки,  упакування  тощо).
Чарівні  поліські  краєвиди,  мальовничі
куточки  міста  Житомира  випромінюють
тепло  і  спокій.  Це  відзначили  всі,  хто
виступав на вечорі.

Виставка  організована  Житомирською  обласною  організацією
Національної  спілки  художників  України  та  зусиллями  краєзнавця  Євгена
Романовича Тіміряєва.
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Фотовиставка «Волонтери Червоного Хреста»

6  квітня  в  холі  обласної  бібліотеки
урочисто  відкрито  виставку  фоторобіт
«Волонтери  Червного  Хреста»,  організовану
Товариством  Червоного  Хреста  України,
Київським  національним  університетом
технологій  та  дизайну,  Коледжем  КНУТД,
Житомирською  обласною  організацією
Товариства  Червоного  Хреста  України.
Виставку  приурочено  до  Міжнародного  дня
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що візначається щороку 8 травня.

«Відкриваємо автентичну Житомирщину»

Так  називається  проект,  у  рамках  якого  18  травня  у
відділі  літератури  з  мистецтв  було  відкрито  виставку
виробів із зразками автентичної української вишивки.

Вироби  з  вишивкою,  притаманною  для  реґіонів
Житомирщини,  представили члени громадської  організації
«Всеукраїнська  академія  автентики».  Це  по  суті  приватна

колекція  поліських
старожитностей  Тетяни
Ковалевської. 

Члени  громадської
організації  розповіли  присутнім  про
«Всеукраїнську  академію  автентики»,
головною  метою  діяльності  якої  є
популяризація  і  розвиток  українських
національних і етнокультурних цінностей.

23 травня в обласній бібліотеці  відбувся
пілотний семінар-практикум. На підтриманий Міністерством культури України
проект  було  запрошено  керівництво  обласної  держадміністрації,  управління
культури  облдержадміністрації,  управління  культури  Житомирської  міської
ради, діячі громадських і творчих організацій.
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«Мандри у вічних пошуках істини»

Відкриття виставки фоторобіт В'ячеслава Майбороди

19  травня  у  холі  книгозбірні  було
урочисто  відкрито  персональну  виставку
В'ячеслава Майбороди, на якій представлено
десятки чудових робіт, зроблених в Індії, на
Андаманських островах, в Непалі, Індокитаї,
Південній  Америці.  Є  тут  і  світлини  з
чудовими краєвидами Житомира та області.
А  надто  цінними  сьогодні  стали  краєвиди
Непалу  з  прекрасними  храмами,  які
нещодавно зруйнував страшний землетрус...

«Трансавангард»

Відкриття виставки відомого житомирського художника Сергія Носка

10 червня у відділі літератури з мистецтв відкрилась
восьма  персональна  виставка  відомого  житомирського
художника Сергія Носка. В експозиції більше двох десятків
різножанрових робіт. Частина з них виконана в класичному
стилі,  інша  –  включає  в  себе  досить  незвичні  художні
об’єкти – вирізані або ж навіть вирвані руками на полотнах
картини.  Сам  художник  називає  свій  стиль
трансавангардом.

«Петриківка в моєму серці»

Відкриття виставки юного майстра Данила БОВКУНА

15 червня у відділі літератури мистецтв
бібліотеки відбулось відкриття персональної
творчої  виставки  юного  майстра  Данила
Бовкуна  «Петриківка  в  моєму  серці».  На
виставці  представлені  картини та дерев'яні
ужиткові  речі  у  стилі  славетного
Петриківського  розпису,  особливість  цих
творів  у  тому,  що створені  вони дитиною.
Данилові  Бовкуну  -  лише  12  років.  Майже  п'ять  з  них  він  професійно
займається Петриківським розписом. Впродовж кількох років Данило Бовкун
створив  близько  півсотні  картин,  а  також  розписав  десятки  дерев'яних
ужиткових  виробів  та  сувенірів.  Талант  маленького  митця  відзначений
перемогами у творчих обласних конкурсах.
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Благодійна виставка-продаж

Наприкінці липня в холі бібліотеки
експонувались  роботи  благодійної
виставки-продажу  «Події  на
Євромайдані-2014».  Виставка
функціонувала  з  метою  збору  коштів
для отримання гуманітарної допомоги з
порту  м.  Одеса  на  шпиталі  м.
Житомира, м. Бердичева, м. Маріуполя.

Живопис молодих
1 липня в холі обласної бібліотеки відбулося

відкриття  виставки  живописних  робіт  молодих
художниць  Анни  Коваленко,  Анни  Осадчук  та
Мирослави-Анастасії  Федченко.  Полотна,
створені  юними  талановитими  малярками,
відзначаються  ориґінальністю й  дуже цікавими
техніками виконання.

«Приємні настрої» від киянки

Відкриття персональної виставка київської художниці Людмили Кубай

1  липня  у  відділі  літератури  з  мистецтв
відкрилася  персональна  виставка  київської
художниці  Людмили  Кубай  «Приємні  настрої».
Викладачка Київської дитячої академії мистецтв,
член  Національної  спілки  художників  України
Людмила Кубай народилася на Львівщині, а нині
живе і працює в Києві. Її художні роботи можна
побачити  в  українських  та  закордонних
колекціях.

На виставці  представлено роботи,  виконані
олією,  з  циклу  живописних  картин  «Народні
ремесла».  Крім  картин,  представлено  ґобелени,
виконані  в  техніці  відбивки.  Мисткиня  працює
також у таких техніках,  як  батик,  витинанка та
вишивка.
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Три мистецькі події

20 серпня в бібліотеці зійшлися в часі і просторі три мистецькі події

В  холі  книгозбірні  експонувалася
виставка  «Поклик  душі»  двох  юних
житомирських  художниць  —  Олени
Андрущенко та Вероніки Баташової (це їхня
перша  персональна,  а  точніше
«напівперсональна»,  виставка).  Картини
обидвох  мисткинь  вирізняються  радісним
світосприйняттям  та  енергією,  що
передається від світу через фарби глядачеві.

У відділі літератури з мистецтв пройшла
звітна  виставка  членів  обласної  молодіжної
творчої  спілки  художників  і
мистецтвознавців,  на  якій  представлено  35
художніх  робіт  і  дві  інсталяції:  одна  з  них
називається «Україна мріє про мир» (автори
—  Анна  та  Аліна  Івченки),  друга  —
знайомить із зразками бісероплетіння, роботи
Олени Ренової.

Третя подія реалізувалась також у відділі
літератури  з  мистецтв.  Тут  відбулося
нагородження кращих юних художників  — учасників  нещодавнього  пленеру
«Житомирщина молодіжна».

«Вівтар мужності»

Персональна виставка графічних робіт
Володимира Кравчука з Баранівки

Вчитель  історії  за  освітою  та  художник  за
покликанням,  Володимир  представив  твори,  що
оспівують  мужність  українських  героїв,  наших
захисників  від  російської  аґресії  на  Сході.  Художник
працює переважно в техніках пастелі та акварелі.  Тож
манера малювання,  творчий стиль і  техніка виконання
створює неповторну, багато в чому незвичну для глядача
атмосферу сприйняття таких жорстоких подій, як війна.

Виставка  відкрилася  7  вересня  в  холі  обласної
універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича.
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«Житомир і житомиряни»

Так називається персональна виставка фоторобіт
Олександра Колісного

10  вересня  у  відділі  літератури  з  мистецтв  обласної
універсальної  наукової  бібліотеки  імені  Олега  Ольжича
відбулося  відкриття  персональної  виставки  житомирського
фотохудожника  Олександра  Колісного  під  егідою
Житомирського  обласного  Центру  народної  творчості.
Світлини  присвячені  рідному  місту  Житомиру  та  його
неповторним  мешканцям.  Вдалі  композиційні  рішення,
життєрадісний  колорит,  досконала  техніка  зйомки  —  ось
визначальні риси, що характеризують творчість Колісного —
фотографа-документаліста та фотографа-художника.

Музика українського духу

Виставка народних духових інструментів

У  відділі  літератури  з  мистецтв  бібліотеки
відбулося  відкриття  виставки  українських  народних
духових  інструментів,  виготовлених  Валерієм
Березівським.  Валерій  Березівський  —  житомирський
сопілкар,  майстер  народної  творчості.  А  відомий  тим,
що виготовляє різноманітні духові інструменти не тільки
з  дерева,  а  й  з  інших  підхожих  матеріалів.  Кожна
сопілка, виготовлена з пластикової чи металевої трубки,

навіть із  паперу,  — це витвір мистецтва й чудовий інструмент з  унікальним
тембром.

«З любов’ю, з надією, з вірою»

Персональна виставка робіт майстрині народної творчості
з вишивання гладдю Ірини Журби

Відкриття виставки відбулося 23 вересня у
відділі  літератури  з  мистецтв  бібліотеки.
Авторка  сама  розробляє  ескізи  своїх  робіт,  а
техніка  й  справді  неперевершена.  Здалеку
здається,  що  вони  намальовані.  Виставка
організована  Житомирським  обласним
Центром  народної  творчості  й  доступна  для
вільного перегляду.
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Виставка, присвячена Івану Павлу ІІ

10 жовтня в холі бібліотеки відбулося
урочисте  відкриття  виставки,  присвяченої
Івану Павлу ІІ, організованої Люблинським
католицьким університетом Івана Павла ІІ
під почесним патронатом маршалка Сенату
РП  Богдана  Борусевича.  Іван  Павло  II
(Кароль  Войтила)  —  видатний  Папа
Римський,  якого  було  канонізовано  27
квітня 2014 року у Ватикані.  У 2001 році
він  відвідав  Україну,  побував  у  Києві  та
Львові. В Житомирі, на Замковій горі, перед кафедральним костелом св. Софії,
встановлено  пам’ятник  Іванові  Павлу  II.  Виставку  відкрито  в  рамках
проведення Восьмих днів польської культури та XXІ Міжнародного фестивалю
польської  культури  «Веселка  Полісся»,  присвяченого  155-річчю  від  дня
народження  Ігнація  Яна  Падеревського.  Організатор  події  —  Житомирська
обласна Спілка поляків України.

«Самчиківський розпис —
перлина Поділля»

29  жовтня  у  відділі  літератури  з
мистецтв  відбулася  презентація
культурно-мистецької  виставки
«Самчиківський  розпис  —  перлина
Поділля»,  представлена  роботами
майстрів  із  Поділля  —  Олександра
Пажимського,  Михайла  Юзвука,
Віктора  Раковського,  Сергія  Касьянова
та інших.

«Відданий друг – задарма»

1  листопада  в  холі  бібліотеки  відбулось
відкриття  виставки  фотографій  бездомних
собак  «Відданий  друг  –  задарма».  Її
організували в рамках кінцевого етапу проекту
«Szkoła  Polonijnych  Liderów  Lokalnych»
(«Школа Полонійних Лідерів Локальних») двоє
житомирян  Андрій  Шмідт  та  Андрій
Трохименко  під  час  реалізації  власного  міні-
проекту «Відданий друг – задарма». «На виставці представлено 30 фотографій,
які належать притулку «Лучик». Його власними силами утримують небайдужі
житомиряни, – розповів Андрій Шмідт. – Якщо відвідувачам виставки на фото
сподобалася собака, то вони можуть звернутися до притулку і забрати її собі». 
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Усі почуття - в акварелі

3 листопада у відділі літератури з мистецтв
бібліотеки  відкрилась  експозиція  акварельних
робіт  житомирського  художника  Валерія
Савенця.

Коли випромінюється радість

Виставка художніх робіт Вікторії Розбицької

17 листопада в холі бібліотеки відбулося відкриття
виставки  художніх  робіт  житомирської  художниці
Вікторії Розбицької.

Її  роботи  наповнені  життєрадісним  сприйняттям
навколишнього  світу.  Що  б  не  малювала  Вікторія,  її
картини  та  графічні  роботи  дихають  оптимізмом  і
випромінюють позитивну енергію.

«Наші таланти — тобі, Україно!»

Під  таким  гаслом  17  листопада  у
виставковій  залі  відділу  літератури  з
мистецтв  бібліотеки  відбулося  урочисте
відкриття  виставки  обласного  огляду-
конкурсу  вихованців  загальноосвітніх
шкіл-інтернатів,  спецшкіл-інтернатів  та
навчально-реабілітаційних  центрів  з
образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва  «Наші  таланти  —  тобі,
Україно!» Конкурс було започатковано для
виявлення  художньо  обдарованих  дітей,

підтримки та популяризації творчості вихованців цих специфічних навчально-
виховних закладів.

«Жіночність без границь»

Фотовиставка до Міжнародного дня інвалідів

2 грудня в холі бібліотеки відбулося відкриття
фотовиставки,  приуроченої  до  Міжнародного  дня
інвалідів. Тут представлені світлини житомирських
учасниць Всеукраїнського проекту «Жіночність без
границь»,  присвяченого  соціалізації  людей  з
особливими потребами.
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Миттєвості життя

Виставка фоторобіт Михайла Кучевського

3  грудня  в  холі  бібліотеки  відбулося  відкриття
ювілейної  фотовиставки  члена  Національної  спілки
фотохудожників України Михайла Кучевського.

Михайло  Степанович  розповів  про  свою  творчість,
показав альбоми з роботами, що не ввійшли до експозиції, а
також  порадував  присутніх  виразним  читанням  кількох
гуморесок Павла Глазового. Вела вечір майстриня народної
творчості, лялькарка Ганна Івченко.

«Обличчя війни»

Так називається фотовиставка, яку було відкрито 9 грудня в холі бібліотеки.
Переглянути  світлини  стало  можливим  завдяки  старанням  представників
Житомирського  військового  інституту  ім.  С.  П.  Корольова.  Тут  було
представлено роботи професіональних фотографів та аматорів з різних куточків
України: з Донецька й Маріуполя, Краматорська й Києва, Житомира і Львова...
А тема в них одна — війна. Війна на сході нашої країни.

Ідею з  облаштуванням цієї  виставки  підтримали Українська  миротворча
школа,  громадські  організації  «Жіночий  клуб  „Пані”»  та  «СЛОН»,  а  також
Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації.

«Андрей Шептицький: великий і незнаний»

11 грудня в  холі  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки імені  Олега
Ольжича  відбулося  відкриття  фотодокументальної  виставки  «Андрей
Шептицький: великий і незнаний».

Виставку  організовано  за  ініціативи  Житомирського  протопресвітера
Української  Греко-Католицької  Церкви  (УГКЦ)  протоієрея  Віталія  Сидорука,
Комісії  УГКЦ  з  питань  сприяння  єдності  християн  та  Управління  культури
Житомирської  обласної  державної  адміністрації.  У  виставці  використано
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матеріали  Центрального  державного  архіву  України  у  Львові,  галузевого
Державного  архіву  вищих  органів  влади  та  управління  України,  Центру
досліджень  визвольного  руху,  Музею  Української  революції  1917-1921  рр.,
Музею  сакрального  мистецтва  імені  о.  Антона  Петрушевича  Львівської
митрополії УГКЦ, особистого архіву професора В. І. Сергійчука.

В  актовій  залі  бібліотеки  також  відбулася  зустріч  з  ученими  —
дослідниками діяльності Андрея Шептицького, які розповіли про нього як про
людину  та  ієрарха.  Це  доктор  соціальної  економіки,  доцент  Папського
Григоріанського  університету  в  Римі  Зіновій  Свереда  та  віце-канцлер  Курії
Верховного Архиєпископа УГКЦ Микола Сулима.

«Рідний край – моє Полісся»

17 грудня в холі Житомирської обласної
універсальної  наукової  бібліотеки  імені  О.
Ольжича  відбулося  відкриття  звітної
обласної  фотовиставки  «Рідний край  –  моє
Полісся»,  організованої  управлінням
культури  облдержадміністрації,
Житомирським обласним Центром народної
творчості  та  обласною  організацією

Національної  спілки  фотохудожників
України.

Фотовиставка  знайомить  з  кращими
роботами,  відібраними  за  результатами
конкурсу,  в  якому  взяли  участь  28
фотографів  області,  представивши  на
розгляд 112 фоторобіт.

Журі  визначало  по  три  переможці  в
номінаціях «Портрет», «Пейзаж», «Жанрові сцени сучасного життя, репортаж»
та «Проблеми екології навколишнього середовища».

Переможці отримали дипломи та грошові премії, активним учасникам була
висловлена подяка.
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«Творчістю даруємо радість»

23  грудня  у  відділі  літератури  з
мистецтв  відбулося  відкриття  виставки
робіт  вихованців  і  керівників  відділу
образотворчого,  декоративно-ужиткового
мистецтв  Житомирського  центру
творчості  дітей  і  молоді  під  девізом
«Творчістю даруємо радість».

Учасників  виставки  —  найкращих
юних майстрів — нагородили гарними і
смачними подарунками.
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ

«Тих днів не стерти з пам'яті людської»

Літературно-музичний вечір

5 травня у відділі літератури з мистецтв
відбувся  літературно-музичний  вечір  під
гаслом  «Тих  днів  не  стерти  з  пам'яті
людської»,  приурочений  до  Дня  Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні (1939-
1945).

Вела вечір заслужена артистка України
Катерина  Стрельцова.  Вона  натхненно
прочитала вірші П. Грабовського «Родинний
скарб»  та  О.  Гученко  «Рідна  земля».  Тепло  прийняли  гості  виступ  солістки
обласної філармонії імені С. Ріхтера, лауреата міжнародного конкурсу Тетяни
Березівської.  Під акомпанемент піаніста Артема Зірки вона виконала твір О.
Білаша «Журавка» та українську народну пісню. А заслужений артист України

Микола Желєзніков виконав на баяні фантазію А.
Суркова на теми пісень воєнних літ. Гарним співом
порадувала  присутніх  соліста  філармонії,  лауреат
міжнародного  конкурсу  Євгенія  Гінтовт  (партія
фортепіано  Артема  Зірки),  заспівавши  пісень
«Україна-мати»  (слова  М.  Зіновчука,  музика  Л.
Бойко) та «Шуміла ліщина» (автор — М. Скорик).
Завершив  програму  виступ  тріо  бандуристок
«Росава»  у  складі  заслужених  артисток  України
Надії  Недашківської,  Людмили  Нестерчук  та

артистки Марини Тальї. Вони виконали твори «Безсмертник» (музика О. Зуєва,
слова  М.  Сингаївського),  «Україна,  любов  моя»  (автор  —  В.  Кашперко)  та
українську народну пісню «Чом ти не прийшов?».

У розквіті творчих сил

зустрів своє 77-річчя Володимир Савченко

9  липня  у  відділі  літератури  з  мистецтв
відбувся  літературно-мистецький  вечір,
присвячений дню народженню житомирського
режисера,  актора,  письменника  Володимира
Савченка.  Привітати  митця  прийшла  творча
інтеліґенція  міста:  письменники,  художники,
музиканти, журналісти. Володимир Захарович
представив  свої  книжки,  які  щойно  вийшли
друком: збірник есеїв «Ястребенська седмиця»
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та  книжку  віршів  «Заручини  з  Долею».  Володимира  Савченка  нагородили
почесними грамотами та пам’ятними подарунками.

«Життя люблю, життю я вірю…»

Зустріч з поетесою Валентиною Бендерською

Таку  життєрадісну  назву  мала  літературна
зустріч,  що  відбулася  20  жовтня  в  літературній
вітальні  відділу  читальних  зал  ЖОУНБ  ім.  О.
Ольжича, з нашою землячкою поетесою Валентиною
Бендерською.

Людина  обдарована,  творча,  емоційна,  вона
багато років була одним із  керівників хорової  студії
«Струмочок».  Та  коли  доля  привела  її  до  Ізраїлю,
жінка виявила в себе поетичні нахили, почала писати
вірші.

Нині  пані  Валентина  видала  у  житомирському
видавництві  «Волинь»  уже  три  поетичні  збірки:
«Фрейя»,  «Асфодели  непознанный  профиль»  та
«Стихи  из  „мусорной  корзины”».  У  найближчих  планах  поетеси  видати
четверту збірку.

Присутні  —  студенти  Житомирського  вищого  професійного  училища
будівництва і дизайну, інші гості заходу — захоплено слухали поетичні рядки,
що їх декламувала авторка й зачитували працівники відділу Галина Рязанова й
Наталія Полонська.

«Про що думає людина...»

Зустріч з письменником Василем Габором

17  листопада  в  читальній  залі
періодичних видань відбулася зустріч з
Василем  Габором  —  добре  знаним  в
Україні  оригінальним  новелістом,
автором  ідеї  та  упорядником
широковідомих  антологій,  які
реалізуються  у  видавничому  проекті
сучасної  літератури  «Приватна
колекція» львівської літературної агенції
«Піраміда», і яка вже стала своєрідним
брендом  і  одержала  чимало  премій,
різноманітних відзнак.

Запрошені  на  захід  творча  молодь,  студенти  ЖДУ  ім.  І  Франка,  члени
клубів «Літературні зустрічі», «Кредо», учні випускного класу Житомирського
ліцею №25 та інші гості вечора ставили цікаві і слушні запитання В. Габорові
про  його  творчість,  письменників-житомирян,  проблеми  видання  молодих
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авторів, критерії талановитості, виховання літературного смаку.
Зустріч  проходила  в  рамках  проекту  «Бібліотека  як  міст  культурної

інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади», який виконується
Житомирською обласною молодіжною громадською організацією «Паритет» (за
підтримки  Німецької  асоціації  народних  університетів  (DVV  International),
громадської  організації  «Інформаційно-дослідний  центр  «Інтеграція  та
розвиток»  та  Міністерства  закордонних  справ  Німеччини),  Житомирською
обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Ольжича.

Зустріч з ученим, педагогом,
письменником Григорієм Васяновичем

14 грудня 2015 року в актовій залі Житомирської
обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  О.
Ольжича відбулася зустріч з нашим земляком, ученим зі
Львова Григорієм Васяновичем.

Доктор  педагогічних  наук,  професор,  дослідник
проблем  гуманізації,  гуманітаризації  та  філософії
освіти,  науковець  і  педагог  Григорій  Петрович
Васянович  народився  1  травня  1945  р.  у  с.  Старий
Переїзд  Житомирської  області. Нині  працює
директором  Львівського  науково-практичного  центру
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Григорій Петрович є провідним фахівцем із  філософії  освіти,  моральної
відповідальності педагога, гуманізації освіти.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

«У кожній мові, в кожнім слові краси майбутнього шукай…»
(До міжнародного дня рідної мови)

Мультимедійний усний журнал

  

19  лютого  у  конференц-залі  бібліотеки  відділом  читальних  зал  був
проведений  усний  журнал  з  мультимедійною  презентацією,  присвячений
Міжнародному  дню  рідної  мови:  «У  кожній  мові,  в  кожнім  слові  краси
майбутнього шукай…»

Присутні  на  заході  студенти  і  викладачі  ДНЗ  Житомирського  вищого
професійного училища будівництва і дизайну(на замовлення керівництва цього
закладу  й  відбулася  зустріч),  познайомилися  з  історією виникнення свята  (в
2015 році виповнилося 15 років Міжнародному дню рідної мови), цікавими і
подекуди  трагічними  сторінками  життя  живих нині  мов, найпоширеніших  у
світі мов, а також тих, яким загрожує зникнення.

 

Заснування  міжнародною  спільнотою  свята  рідної  мови  —  це  тільки
проголошення благородної мети, а зберігати й плекати рідну мову може тільки її
носій.

Важливість  української  мови  у  формуванні  духовного  світу  людини,
значення  її  в  житті  кожного  українця,  любов  до  всього  українського,  рідної
мови, рідного краю, українського народу, його традицій, писемної культури —
цим темам був присвячений захід.

21



«Нестор Літописець та українська культура»

Усний журнал з мультимедійною презентацією
до Дня української писемності та мови

  
9 листопада в конференц-залі ЖОУНБ ім. Олега Ольжича відбувся захід,

присвячений  Дню  української  писемності  та  мови  та  960-річчю  від  дня
народження першого українського історика і літописця – Нестора 

Студентів ДНЗ Житомирського вищого училища будівництва і дизайну, на
прохання яких було проведено захід,  познайомили з традицією проведення в
Україні Дня української писемності та мови, з історією Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. Петра Яцика; історією Всеукраїнського диктанту
національної єдності, з тим як Свята Православна Церква славить в цей день
преподобного Нестора, Літописця Печерського.

Розмова  йшла  і  про  найвизначніший  твір  Нестора  Літописця  «Повість
врем’яних  літ»  -  пам’ятку  давньої  української  літератури,  історії,  права,
етнографії,  педагогіки,  філософії,  про  те,  як  писав  свою  титанічну  працю
великий подвижник.  Відвідувачі  заходу  побачили унікальний Кенігсберзький
літопис Нестора та інші видання з колекції цінних і рідкісних книг бібліотеки.

Українське  слово  набирало  сили  на  пергаментах  Нестора  Літописця,
шліфувалося, поглиблювалося і удосконалювалося багатьма іншими видатними
українцями (І. Котляревський, Г. Сковорода, Т. Шевченко та ін.), про творчість
яких в цей святковий день теж йшла розмова.

«Витоки українського національного відродження:
феномен кирило-мефодіївського товариства».

Мультимедійна презентація

.День інформації, присвячений  Міжнародному дню прав людини
і Всеукраїнському тижню права.

      

10 грудня 2015 року в конференц-залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича для слухачів
Житомирського училища професійної підготовки працівників міліції пройшов
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День  інформації,  присвячений   Міжнародному дню  прав  людини  і
Всеукраїнському  тижню права.  З  мультимедійною презентацією про  історію
Міжнародного  дня,  про  витоки  українського  національного  і  правового
відродження виступила завідувачка відділу читальних зал  Баздирєва  Л.  Я.  В
виступі  йшлося  про  феномен   кирило-мефодіївського  товариства,  першої
спроби української інтелігенції вдатися до політичної боротьби.

  

Утілення  в  життя   засад  організації  забезпечило  б  глибокі  політичні
перетворення, ґрунтовані на особистій свободі людини — одвічному прагненні
українця. (  В грудні 2015 року відзначаємо 170- річчя від заснування кирило-
мефодіївського товариства, 170 річчя від написання «Заповіту» Т .Шевченка.) 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

«Лише секунда»

Презентація книжки Олексія Геращенка

«Лише  секунда»  —  так
називається  одна  з  останніх
книжок,  випущених  львівським
видавництвом  «Кальварія».  Автор
книжки  —  Олексій  Геращенко,
котрий  11  квітня  представив  свій
твір в актовій залі бібліотеки.

Роман «Лише секунда» — це
твір  про  самотність  людини  у
великому  місті,  про  переоцінку
цінностей,  про  тонку  грань  між
любов'ю  та  відразою,  життям  і
смертю.

Нове видання «Наших героїв»

Презентація книжки Геннадія Махоріна

28 травня в актовій залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича
відбулася  презентація  третього  видання  книжки
кандидата  історичних  наук  Геннадія  Махоріна  «Наші
герої». Матеріал, зібраний автором та опублікований в
попередніх виданнях, значно доповнений документами
СБУ, що були раніше недоступні, а також розповідями
про  героїв-українців,  що  загинули  під  час
сьогоднішньої російсько-української війни.

«Бібліотека українського воїна»

Подаруй солдату книжку!

У  Житомирі  стартувала  Всеукраїнська  акція
«Бібліотека  українського  воїна».  21  червня  збір
книг для воїнів АТО організувало ГО «Молодь за
єдину  Україну»  за  підтримки  команди
Житомирського осередку ГР «Народний Контроль»
та співорганізатора акції - Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича.
Вже  за  перші  кілька  годин  небайдужі  принесли

понад  2  сотні  книжок:  твори  класиків,  сучасних  письменників,  детективи,
публіцистику,  науково-історичну  літературу.  Принесли  навіть  кілька
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екземплярів  Євангелія  та  Біблії.  Літературні  гостинці  вирушать  в  зону  АТО
через тиждень.

«Пекельними дорогами»

Презентація нової книжки Ярослава Марищенка

«Пекельними дорогами» — таку назву дістала збірка
оповідань  житомирянина  Ярослава  Марищенка.
Презентація  книжки  відбулася  24  липня  в  актовій  залі
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені О. Ольжича.

Про  нинішні  непрості  події  пише  автор  у  своїх
творах. Звичайно, цю війну осмислюватимуть згодом — й
аналітики,  й  публіцисти,  й  письменники...  А  поки  що
Марищенко  пише  оповідання,  ґрунтуючись  на  реальних
історіях, що відбулися на Майдані і на фронті.

«Іловайськ» — тяжкі спомини про війну

15  вересня  в  актовій  залі  ЖОУНБ
відбулася  презентація  художнього
роману  «Іловайськ»,  який  нещодавно
вийшов  друком  у  харківському
видавництві «Фоліо». Перед присутніми
виступив  автор  —Євген  Положій,
український  письменник,  журналіст,
громадський діяч  та  головний редактор
сумської газети «Панорама».

Власне,  цей  художній  твір
оснований  на  розповідях  більше  ніж
сотні  людей  —  свідків  тих  трагічних
подій  під  Іловайськом  10  серпня  —  3
вересня 2014 року, що увійшли в історію як «Іловайський котел». А свідки ці —
бійці  добровольчих  батальйонів  «Донбас»,  «Дніпро-1»,  «Херсон»,
«Миротворець»,  39-го  («Дніпро-2»),  40-го  («Кривбас»),  42-го  батальйонів
територіальної оборони, солдати та офіцери 17-ї танкової бригади, 51-ї, 92-ї, 93-
ї бригад ЗСУ, прикордонники Сумського пересувного загону.
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Презентація книжки Геннадія Цвіка «Історія Радомишля»

17  вересня  в  актовій  залі  Житомирської  обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича
відбулася  презентація  книжки  радомишльського
історика-краєзнавця  Геннадія  Цвіка  «Історія
Радомишля», яка щойно побачила світ у житомирському
видавництві  Марини Косенко.

Геннадій  Валерійович  Цвік  —  член  Національної
спілки  краєзнавців  України,  голова  Радомишльської
районної  організації  Всеукраїнського  товариства
«Просвіта»  імені  Тараса  Шевченка,  вчитель  історії  та
права Радомишльської гімназії.

Книжка проілюстрована світлинами з особистого архіву автора, з фондів
Радомишльського  краєзнавчого  музею  та  з  фотоархіву  видавництва  Марини
Косенко.

«Українські берегині»: вірші для дітей 

21  вересня  в  конференц-залі  ЖОУНБ  ім.  О.
Ольжича  відбулася  презентація  книжки  віршів
житомирянки Людмили Коваль «Українські берегині».

На  тлі  недостатнього  видання  гарних  видань
українською  мовою  для  дітей  у  Житомирі  вийшла
книжечка віршів житомирянки Людмили Коваль. Вірші
присвячені найближчим для дітей людям: мамі, бабусі,
сестричці.

Книжечку  ілюстровано  малюнками,  виконаними
сином Людмили Віталієм Ковалем. Друк за найвищими
поліграфічними  стандартами  забезпечила  житомирська
друкарня «Сонечко-Плюс» Віктора Котвицького.

Книжка про хлопців із загону «Ікс»

29  вересня  у  відділі  абонементу  ЖОУНБ  ім.  О.  Ольжича  відбулася
презентація  книжки  члена  першого  загону  космонавтів  СРСР,  космонавта
Марса Рафікова «Мы парни из отряда „ИКС”».

Автор цієї документальної повісті Марс Закірович Рафіков (1933-2000) —
один із двадцяти військових льотчиків, що були зараховані до складу першого
загону  космонавтів.  Він  пройшов  повний  курс  підготовки  до  космічних
польотів,  зробив  значний  внесок  у  підготовку  першого  польоту  людини  в
космос.

Примірники  книжки  були  передані  до  Музею  космонавтики  ім.  С.  П.
Корольова,  бібліотеки  Житомирського  військового  інституту  ім.  С.  П.
Корольова та Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.
Ольжича.

26



Знайомтеся: епічна розповідь про історію Чуднова

Презентація трактату Анатолія Сірика
«Чуднів на самій бистрині історії»

4  листопада  в  актовій  залі  Житомирської
обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  імені
Олега  Ольжича  відбулася  презентація  книжки
Анатолія  Сірика  «Чуднів  на  самій  бистрині
історії».

Цінність дослідницької праці Сірика не тільки
у  вишуканості  слова,  цікаво  поданих  фактах,
осмисленні  трактувань  історичних  подій  різними
вченими  чи  навіть  науковими  школами.  Автор
сміливо  використовує  ориґінальні  архівні  дані,
вперше введені  ним в  науковий обіг.  Тож цілком
сміливо  можна  стверджувати,  що  читач
обов’язково знайде нову для себе інформацію.

Презентація 19-го числа часопису «Світло спілкування»

13  листопада  в  актовій  залі  бібліотеки  відбулася
презентація  свіжого  числа  часопису  «Світло
спілкування», що виходить у Житомирі.

Дещо  з  історії  виникнення  цього  журналу,  про
провідну  роль  у  народженні  цього  видання
письменника  Євгена  Концевича  розповів  головний
редактор «Світла спілкування» Григорій Цимбалюк.

На сторінках свіжого номера «Світла спілкування»
читач  знайде  літературні  твори,  публіцистику,
поетичний  дебют  юного  «кіборга»  Станіслава
Паплінського,  творчий  портрет  художниці  Олени
Славової та кольорові репродукції  її  робіт,  краєзнавчі
розвідки Георгія Мокрицького та багато інших цікавинок.

«Україна-Русь»

18 листопада в актовій залі Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича
відбулася  зустріч  з  українським  дослідником
Володимиром Білінським, відомим своїми історичними
книжками  «Країна  Моксель,  або  Московія»,  «Москва
Ординська» та «Україна-Русь», які стали бестселерами.
Фактично це була лекція, під час якої присутні ставили
запитання,  а  Володимир  Броніславович  відповідав  на
них. Власне, лекція стала спробою дослідника дуже й
дуже  стисло  ознайомити  житомирців  зі  своєю
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концепцією української історії, побудованої на доказах облудності московської
історії, яка протягом цілого часу намагалася викреслити з аналів усе українське
або привласнити собі те, що по праву належить українцям — слов’янськість,
релігію, назву...

«Голос Березолівця та його відлуння»

29 грудня у відділі літератури з мистецтв
відбулася презентація нової книжки відомого
українського  режисера,  письменника,
заслуженого  артиста  України  Володимира
Савченка  «Голос  Березолівця  та  його
відлуння».  Це  спогади  митця  про  свою
молодість,  про навчання в Харкові,  а  також
спогади  його  дядька,  актора  театру  Леся
Курбаса «Березіль» Миколи Савченка.

Автор  книжки  з  дитинства  мріяв  бути
актором,  але  доля  склалася  так,  що  став
режисером  і  працював  у  кількох  театрах
України.

На  зустріч  з  автором книжки прийшли
рідні,  друзі,  колеги  Володимира  Савченка,
котрі привітали його з народженням книжки.
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Регіональний тренінговий центр «Бібліоміст» 
«Бібліоміст» — таку назву отримав в Україні проект благодійного Фонду Білла 

та Мелінди Гейтс «Глобальні бібліотеки» (http://bibliomist.org/) 
«Глобальні бібліотеки» — проект, спрямований на допомогу публічним 

бібліотекам у забезпеченні безкоштовного доступу до 
інформаційних технологій для населення. Цей проект 
допомагає перетворити бібліотеки на життєво важливий 
інструмент, що може покращити життя сотень тисяч 
людей. У рамках проекту «Глобальні бібліотеки - 

Україна» IREX протягом 2008 року співпрацював з Українською бібліотечною 
асоціацією, з національним урядом та місцевою владою, а також неурядовими 
організаціями, щоб спільно розробити план надання доступу до Інтернету 
мільйонам українців. 

В Україні перший етап стартував в березні 
2008 р., партнером фонду виступає міжнародна 
неприбуткова громадська організація IREX, яка 
впроваджує лідерські та інноваційні програми, 
націлені на покращення якості освіти, зміцнення 
незалежних ЗМІ та підтримку розвитку громадянського суспільства. Організація 
заснована 1968 року, її діяльність охоплює понад 50 країн світу. У сфері надання 
вільного доступу до комп’ютерних технологій IREX працює вже 15 років. 
Фундація Білла та Мелінди Гейтс обрала IREX для планування програми, що 
забезпечуватиме доступ громадян України до комп’ютерів та мережі Інтернет в 
публічних бібліотеках. 

Основною діяльністю РТЦ «Бібліоміст» протягом 2015 року було й 
залишається проведення тренінгів, які поділяються на 4 категорії: тренінги  для 
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; тренінги для користувачів 
бібліотеки; тренінги, проведені соціальними партнерами; тренінги, проведені 
іншими організаціями. У вільний від тренінгової діяльності час РТЦ «Бібліоміст» 
виконує функції інтернет-центру, тобто надає користувачам вільний доступ до 
мережі Інтернет.  

 
Працівники відділу нових бібліотечних технологій протягом 2015 року брали 

участь у проведенні тренінгів на базі 
Регіонального тренінгового центру  
ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 

Серед тренінгів, проведених 
працівниками ВНБТ на базі РТЦ 
«Бібліоміст» протягом року варто виділити 
наступні: 

цикл тренінгів з курсу «Комп’ютерна 
азбука для «третього віку», проведених 
для користувачів бібліотеки протягом 
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листопада-грудня. 
В 2015 р. до низки вже існуючих соціальних партнерів ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

додалося ще 9: «Житомирський міський центр занятості», ЖОГО «Перспектива», 
ЖОГО «Фідем», «Житомирське вище професійне училище-інтернат», 
«Громадська Приймальня УГСПЛ у Житомирі та області для ВПО з Криму та 
Донбасу», ЖООВМГО «Молодь Демократичного Альянсу», ЖМО «Молодь за 
Єдину Україну», «Федерація шахів Житомирської області», БО «Фонд громади 
Житомира». 

Протягом року продовжувалася робота і з існуючими партнерами. Так на базі 
РТЦ «Бібліоміст» партнери ЖБО «Планета для дітей» реалізовували 2 
навчальних проекти «Анатомія шлюбу» та «Крок до успіху». 

Мета проекту «Анатомія шлюбу» допомогти молодим людям підготуватися 
до шлюбу та відновити сімейні цінності у суспільстві. За рік було проведено 31 
заняття. 

Через проект "Крок до успіху" 
проводиться важлива просвітницька 
робота з молоддю віком від 16 до 23 
років. Відкрито клуб "Як стати 
успішним", в якому актуальні для 
молоді теми висвітлюються 
у  вигляді цікавих та захоплюючих 
тренінгів. Проект має на меті: 
соціальну інтеграцію молоді, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яка 
спрямована на створення системи 
підготовки  та супроводу молоді в 

період переходу до самостійного життя. Цільовою аудиторією проекту були 
старшокласники Житомирської обласної спеціалізованої школи-інтернату, віком 
15-17 років. За рік було проведено 11 занять. 
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Долучилася наша бібліотека і до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Так 
протягом року в РТЦ «Бібліоміст» нові партнери «Громадська Приймальня 
УГСПЛ у Житомирі та області для 
ВПО з Криму та Донбасу» провели 
низку практичних тренінгів-зустрічей 
в рамках проекту «Юридична 
підтримка ВПО та постраждалому від 
конфлікту населенню в Україні». 

Всього по бібліотеці протягом року 
було проведено 161 навчальний 
тренінг. 
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Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» 

Центр "Вікно в Америку" створений на основі партнерства між американським 
урядом та Житомирською обласною 
універсальною науковою бібліотекою ім. О. 
Ольжича в 2004 році на базі відділу 
літератури іноземними мовами з метою 
надання актуальної інформації про США та 
поповнення фонду відділу англомовними 
виданнями. 

При «Вікні в Америку» в 2015 році 
активно працювало сім клубів. 

 

«Grammar Club» (Клуб «Вивчення граматики») 

У «Grammar Club» поглиблено вивчалася 
граматика англійської мови, вивчалися теми, які 
закріплювалися практичними заняттями. Протягом 
року відбулося 48 засідань клубу. 

 

 

Клуб «TOEFL iBT» 

Щовівторка в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» 
проводяться заняття клубу з підготовці до 
вступних екзаменів «TOEFL». Головна мета 
діяльності цього клубу — підготувати 
студентів до здачі закордонного тесту, адже, 
маючи певну мовну практику і знання, 
вміння та навички в англійській мові, 
відвідувачі таких засідань легко зможуть 
вступити до закордонного університету. 
Подібних заходів за рік відбулося 43  
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«Movie Club» («Кіноклуб») 

Щосереди охочі переглядають кращі 
англомовні художні фільми. Засідання 
клубу проводять волонтери ІРЦ «Вікно в 
Америку» та волонтери Корпусу миру.  

Перегляди фільми англійською мовою та 
подальші обговорення їх дозволяють 
більше дізнатися про США і, звичайно, 
вдосконалити навички розмовної  
англійської мови. 

У 2015 році відбулося 38 засідань «Movie Club». 

«English for Beginners» («Англійська мова для початківців») 

Торік відбулося 48 засідань клубу «English for 
Beginners». Волонтери допомагають 
початківцям розібратися з основами англійської 
мови. Члени клубу вивчають нові слова, 
граматику та закріпляли вивчений матеріал 
цікавими діалогами, ігровими сценами тощо.  

 

 «Speaking Club» («Розмовний клуб») 

В цікавій гральній формі проводилися засідання розмовного клубу. Таких 
заходів за рік відбулось 47. 

«Literary Café» («Літературне кафе») 

Особливістю роботи «Літературного кафе» є 
те, що його завсідники читають художні твори 
англомовних авторів в ориґіналі, а потім 
обговорюють їх. Засідання клубу «Літературне 
кафе» проводилося щонеділі. 

Таких заходів за рік відбулось 33.  
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 «Kids Club» («Дитячий клуб») 

Цікавими формами роботи з малечею 
відзначається діяльність «Дитячого клубу». 
Тут діти віком від 4-х до 6-ти років в ігровій 
формі вивчають англійську мову. Вірші, 
пісні, спеціальні вправи на запам’ятовування 
нових слів допомагають малечі поринати в 
цікавий світ англійської мови.  
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Клуби німецької мови 

«Заочний німецький абонемент/ Україна» 

У січні 2008 року відділ літератури іноземними мовами приєднався до 
пілотного проекту «Заочний німецький абонемент / Україна» Інформаційного 
центру бібліотеки Гете-Інституту в Україні (німецький культурний центр) (нині 
він називається «Мова. Культура. Німеччина»). Проект спрямований на 
забезпечення українських регіонів сучасними й актуальними інформаційними 
матеріалами з Німеччини і про Німеччину. Бібліотека Гете-Інституту надає свої 
фонди у тимчасове користування читачам відділу. На абонемент видаються 
книги, компакт-диски, CD-ROMи, відеокасети, окремі DVD та настільні ігри. 

Партнерами відділу є Німецький культурний центр «Wiedergeburt» 
(«Відродження») та викладачі німецької мови Науково-Навчального Інституту 
(ННІ) іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка. 

Дитячий клуб “Die Sternchen” («Зірочки») 

Щотижня діти молодшого шкільного віку 
відвідують клуб, щоб вивчати німецьку 
мову, історію, традиції, свята та культуру 
німецького народу. В клубі проводяться 
уроки з вивчення німецької мови, на яких 
застосовуються найновіші методи 
викладання та вивчення мови: крім 
традиційних методів навчання іноземної 
мови, проводяться уроки декоративно-

прикладного мистецтва, майстер-класи, 
читання казок німецькою мовою. До німецьких 
свят діти готують пісні, вірші та інсценівки. 
Допомагає у роботі клубу носій мови волонтер 
Едуард. Діти з задоволенням слухають казки, 
які їм читає Еде. Протягом року було 
проведено 37 занять німецькомовного дитячого 
клубу. 

На початку літніх канікул на базі клубу “Die 
Sternchen” була організована літній німецькомовний майданчик для дітей — 
членів клубу. Протягом двох тижнів діти займалися вивченням німецької мови у 
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процесі ігор, переглядів фільмів та мультфільмів, вивчали німецькі пісні та віші, 
гралися в рухливі ігри на свіжому повітрі, ходили в парк та в музей 

космонавтики, займалися на спортивному 
майданчику. По закінченні проекту кожна дитина 
отримала маленьку нагороду та диплом про 
закінчення літньої школи. 

Напередодні католицького Різдва бібліотека 
Гете-Інституту надіслала для користувачів так 
званий «різдвяний кошик» з традиційними 
німецькими солодощами. Діти разом з 

волонтерами підготували різдвяну зустріч і відсвяткували чудовий святвечір з 
особливостями святкування Різдва у Німеччині. 

“Sprachklub” і клуб «Німецька мова. Рівень А-1» 

Засідання клубів проводилися двічі на тиждень, на заняттях використовуються 
найновіші методики вивчення іноземної мови, сучасні підручники та технічні 
засоби, актуальні теми для розмов та діалогів, а також переглядалися автентичні 
фільми та відео, що надаються Гете-Інститутом. 

Працівники Гете-Інституту проводять бесіди з членами клубу у форматі 
“Skype”, щоб перевірити набуті знання з німецької розмовної мови та якість 
відвідування клубу. Клуби “Sprachklub” та «Німецька мова. Рівень А-1» отримали 
найвищу оцінку в Україні в рамках цих програм. Протягом року відбулося 73 
засідання розмовного клубу Sprachklub” і 67 засідань клубу   «Німецька мова. 
Рівень А-1».  

Клуб “Filmbar” 

Під час засідань клубу перегляду німецького кіно “Filmbar” щовівторка 
демонструються короткометражні оригінальні німецькі фільми, після чого їх 
обговорюють. Клуб почав свою роботу у вересні, і до кінця року було проведено 
14 засідань клубу. 

Клуб «Граматика для спілкування» 

Клуб «Граматика для спілкування» збирається на свої засідання проводиться 
щотижня і призначений для тих, хто бажає поглиблено вивчати німецьку мову. 
Заняття проводять волонтери-викладачі німецької мови. Починаючи з другої 
половини року, було проведено 15 засідань клубу. 
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“Sprachabend” 

Для вироблення практичних навичок 
спілкування німецькою мовою було створено 
розмовний клуб “Sprachabend”, який проводиться 
щонеділі для усіх охочих користувачів бібліотеки. 
На заняттях проводяться презентації 
різноманітних тем, слухачі виконують цікаві 
тематичні завдання, використовуючи актуальні 
відеоматеріали, беруть участь у тематичних 
обговореннях. Засідань клубу було проведено 16.  

Клуб вивчення польської мови 

Разом із громадською організацією «Обласна спілка поляків України» багато 
років поспіль проводяться заняття клубів з вивчення польської мови для поляків 
Житомира: для учнів шкіл — майбутніх студентів польських вузів, для дітей та 
дорослих, які вивчають польську мову та культуру Польщі. Діє також дитячий 
польський театр, який виступає зі своїми творчими набутками як у Житомирі, так 
і в Польщі, має подяки та нагороди за свої творчі виступи. 

«Богемісти Волині» 

Відбулося 15 засідань чеського клубу «Богемісти Волині», на яких відвідувачі 
вивчали чеську мову, мистецтво та культуру Чехії. Заняття проводили 
дипломовані фахівці чеської мови. 
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ

Хвилююча зустріч з гітарою

19  березня  у  відділі  літератури  з  мистецтв
відбулася  презентація  наукового  дослідження
засновника та викладача класу гітари Житомирського
музичного  училища ім.  В.  С.  Косенка,  заслуженого
діяча  мистецтв  Олександра  Ходаківського
«Виконавське  мистецтво  віртуозів  XIX  століття.
Гітарист Марк Соколовський (1818-1883)».

Цікава, глибока розповідь О. Ходаківського про
тогочасне  музичне  життя  була  проілюстрована
фрагментами  відеофільму  та  слайд-презентацією.
Лейтмотивом виступу дослідника
стало  життя  і  творчість
неординарної  особистості  —

гітариста  Марка  Конрада  Соколовського,  чиє  ім’я
донедавна було, на жаль, призабуте.

Присутні на вечорі в бібліотеці одержали змогу почути
деякі  з  тих  творів,  що  були  популярними  в  часи  Марка
Соколовського, — переважно етюди на теми відомих опер.
Їх  високою  виконавською  майстерністю  подарували
студенти  Житомирського  музичного  училища  ім.  В.  С.
Косенка.

О.  Ходаківський подарував обласній  бібліотеці  кілька  примірників  своїх
вибраних наукових робіт.

«Традиції та аванґард у сучасних композиціях для гітари»

26 березня у відділі  літератури з  мистецтв
відбувся вечір «Традиції та аванґард у сучасних
композиціях  для  гітари»,  організований
засновником  та
викладачем класу гітари
Житомирського
музичного  училища  ім.
В.  С.  Косенка,
заслуженим  діячем

мистецтв  Олександром  Ходаківським.  Це  другий  із
трьох  запланованих  творчих  вечорів  під  загальною
назвою «Три дні гітари у Житомирі».

Поціновувачі гітарної музики змогли насолодитися
майстерною  грою  виконавців  із  Житомирського
музичного  училища  імені  Віктора  Косенка,
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житомирських музичних шкіл № 2 імені Святослава Ріхтера, № 4, № 1 імені
Бориса  Лятошинського.  Прозвучали  твори  сучасних  композиторів,  тож  гості
вечора змогли скласти уявлення про тенденції світової сучасної, в тому числі
аванґардної, музики, послухати різну виконавську техніку, а також ансамблеву
гру гітаристів.

«Поетико-філософські нариси
про світосприйняття музиканта»

Вечір гітарної музики

2  квітня  у  відділі  літератури  з  мистецтв  відбувся
вечір гітарної музики під назвою «Поетико-філософські
нариси  про  світосприйняття  музиканта».  Організатор
цієї  зустрічі,  вже  третьої  у  циклі  «Три  дні  гітари  у
Житомирі»,  засновник  і  викладач  класу  гітари
Житомирського музичного училища ім.  В.  С.  Косенка,
заслужений  діяч  мистецтв  Олександр  Ходаківський
цього разу представив кращих гітаристів Житомира. Це
учні  житомирських  музичних  шкіл  та  студенти
Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка, а
також викладачі цих навчальних закладів.

«Тих днів не стерти з пам'яті
людської»

5 травня у відділі літератури з мистецтв
відбувся  літературно-музичний  вечір  під
гаслом  «Тих  днів  не  стерти  з  пам'яті
людської»,  приурочений  до  Дня  Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні (1939-
1945)  за  участю  професійних  виконавців
обласної філармонії імені С. Ріхтера.

День чеченської культури в Житомирі

13  травня  в  актовій  залі  обласної  бібліотеки
відбулися  заходи  в  рамках  Дня  чеченської  культури  в
Житомирі.

Змістовну  лекцію  про  славну  історію  чеченського
народу та неповторну природу країни прочитав науковець
Юрій  Косенко.  Він  також  провів  короткий  екскурс  в
економіку та літературне життя Чечні.

Перед  присутніми  виступили  представники
національних меншин Житомирщини: азербайджанської,
вірменської, єгипетської, польської та чеської.
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Слова  подяки  за  підтримку  чеченців
висловив  голова  Всеукраїнської  громадської
організації  «Діаспора  чеченського  народу»
Салман Сардаєв. Він зазначив, що чеченці разом
з  українцями  та  представниками  інших
національностей люблять Україну, яка стала для
них другою Батьківщиною, й готові захищати її
цілісність та незалежність.

Присутні  із  задоволенням  переглянули
відеокліпи за участю чеченських співаків і танцюристів, а наприкінці зустрічі
мали змогу неформально поспілкуватися за філіжанкою ароматної кави.

«Як добре, що зібралися ми всі сьогодні тут...»

Фестиваль «Мі-Сі-Соль» у Житомирі

Традиційний  щорічний  обласний
фестиваль-конкурс  авторської  пісні
«Мі-Сі-Соль» імені Олександра Щиріна
розпочався  16  липня  в  залі  обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О.
Ольжича.

Простора  зала  бібліотеки  ледь
умістила  всіх  поціновувачів  пісні  під
гітару. Незважаючи на те, що фестиваль
має  статус  обласного,  участь  у  ньому

взяли не тільки житомирські виконавці, а й відомі барди з
Києва,  Запоріжжя та інших куточків  України.  Наприкінці
концерту-візитівки відбулася коротка презентація щойно виданої книжки про
фестиваль «Мі-Сі-Соль в країні Дениші».

Програма  фестивалю,  розрахована  на  чотири  дні,  традиційно
продовжилася в Денишах, на природі.

«Співана поезія. Сторінки історії та сучасність»

«Слова і музика...» — таку назву має літературно-мистецький проєкт,
що складається із трьох зустрічей з поціновувачами поезії та музики.

17 вересня в холі Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олега
Ольжича  разом  з  житомирським  педагогом,
музикантом  і  дослідником  історії  музики
Олександром  Ходаківським  гостей  вечора
стрічали  кандидат  педагогічних  наук,  доцент
Житомирського державного університету імені
Івана  Франка  Наталія  Щерба  та  викладач
Володимир Білобровець. Тема першої бесіди із
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циклу «Слова і музика...»: «Співана поезія. Сторінки історії та сучасність».

«Поеторії»

Друга зустріч літературно-мистецького проекту «Слова і музика...»

24  вересня  у  відділі  літератури  з  мистецтв
Житомирської  обласної  універсальної  наукової
бібліотеки  імені  Олега  Ольжича  відбулася  друга
зустріч  із  циклу  «Слова  і  музика...»  під  назвою
«Поеторії.  Поетико-філософські  нариси  про
світосприйняття  музиканта».  Організатори  вечора
—  педагог,  засновник  та  викладач  класу  гітари  в
Житомирському музичному училищі  імені  Віктора
Косенка, дослідник історії музики,  заслужений діяч
мистецтв  Олександр  Ходаківський,  кандидат
педагогічних  наук,  доцент  Житомирського
державного університету імені Івана Франка Наталія
Щерба  та  літературознавець  Володимир
Білобровець.

«Перехрестя. Гітара та поезія»

Третя зустріч літературно-мистецького проекту «Слова і музика...»

1  жовтня  у  відділі  літератури  з
мистецтв  Житомирської  обласної
універсальної  наукової  бібліотеки  імені
Олега Ольжича відбулася третя, остання,
зустріч із циклу «Слова і музика...». Вона
отримала  назву  «Перехрестя.  Гітара  та
поезія».  Організатори вечора — педагог,
засновник  та  викладач  класу  гітари  в
Житомирському  музичному  училищі
імені Віктора Косенка,  дослідник історії
музики,  заслужений  діяч  мистецтв
Олександр  Ходаківський,  кандидат

педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана
Франка Наталія Щерба та літературознавець Володимир Білобровець.

Фінтіклюшки з Країни Давним-Давно

До Житомира завітав мандрівний ляльковий театр із Польщі «Мале Мі».
Діти змогли побачити цікаву, веселу, життєрадісну виставу «Фінтіклюшки».

Театр  «Мале  Мі»  складається  з  двох  акторок.  Це  талановита  актриса,
режисерка, сценаристка Слава Тарковська та її напарниця Ґража Вєльґус. Автор
сценографії  (тобто  декорацій  та  костюмів)  —  Миколай  Малеша,  а  музику
написала Кароліна Ціха.
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Веселі  історії  й  казки  за  участю
чудових ляльок, гарні пісні в супроводі
чарівної  музики  дуже  сподобалися
дітям.  Польська  мова,  що  звучала  зі
сцени  актової  зали  Житомирської
обласної  універсальної  наукової
бібліотеки  імені  Олега  Ольжича,  не
стала  перепоною  між  акторами  й
маленькими  глядачами.  Алже  багато
дітей  вивчають  польську  мову.  А  ті
маленькі  житомиряни,  що  не  вивчають
її,  зрозуміли  все  не  тільки  тому,  що  польську  мову  розуміє  майже  кожен
українець, а й тому, що всі діти розуміють мову доброї чарівної казки.

Перед  малечею  та  її  батьками  з  привітальним  словом  виступив
Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак.

Благодійний ярмарок — заради виживання людини

6 листопада в холі Житомирської обласної
універсальної  наукової  бібліотеки  імені  Олега
Ольжича  відбувся  благодійний  ярмарок
«Відкрий  своє  серце».  Цей  незвичайний  захід
був  організований  на  підтримку  21-річного
житомирянина  Владислава  Яневича.  В  юнака
страшний  діагноз:  синдром  короткої  кишки,  і
вага хлопця знизилася від 75 до 32 кілограмів.

Під  час  ярмарки  охочі  могли  придбати
домашню випічку, вироби з дерева та іграшки,
виготовлені  дітьми  власноруч,  замовити
послуги  з  макіяжу  тощо.  Активну  участь  у
цьому заході взяли модельне аґентство «Нонік»,
салон  краси  «Ірма»,  молоді  житомирські
художники та інші.

А  в  актовій  залі  талановита  молодь
влаштувала благодійний концерт. Гарна музика,
неперевершений  вокал,  виступ  вихованців

клубу  карате  «Додзьо»  стали  символом  дружньої  підтримки  Владислава
Яневича.

Під час акції було зібрано 6 тисяч 160 гривень, які передали батькам Влада.

«Кузьма Дерев’янко. Генерал Перемоги»

Таку  назву  має  документальний  фільм,  створений  Національною
телекомпанією України, який демонструвався для всіх охочих у конференц-залі
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича
18 грудня. Фільм присвячений генералові Радянської армії Кузьмі Дерев’янкові.
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2  вересня  1945  р.  за  дорученням  радянського  Верховного
Головнокомандування  підписав  Акт  капітуляції  Японії.  За  кілька  днів  після
атомного  бомбардування  міст  Хіросіма  та  Нагасакі,  виконуючи  особисте
завдання Сталіна, генерал Дерев’янко відвідав радіоактивну місцевість та склав
детальний звіт з фотографіями. Пізніше через отримане радіаційне опромінення
захворів. Помер і похований у Москві.

Власне, фільм представили його автори:
—  автор  ідеї,  співавтор  сценарію  і  ведучий  фільму  Юрій  Іванович

ШАПОВАЛ — головний науковий співробітник,  керівник Центру історичної
політології  Інституту  політичних  та  етнонаціональних  досліджень  імені
І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор;

—  та  співавторка  сценарію  і  режисерка  фільму  Ірина  Олександрівна
ШАТОХІНА — режисерка Національної телекомпанії України.
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КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ І ТВОРЧІ АКЦІЇ

“Інтерактивний театр як інноваційна методика протидії
насильства в молодіжному середовищі”

Методичний семінар

12  березня  в  конференц-залі  ЖОУНБ
ім. О. Ольжича для керівників театральних
колективів  та  ініціативної  студентської
молоді  відбувся  методичний  семінар  на
тему: “Інтерактивний театр як інноваційна
методика  протидії  насильства  в
молодіжному  середовищі”,  організований
ЖОГО  «Фідем»  в  рамках  програми
Українського  Жіночого  Фонду  з
попередження  насильства  серед  молоді  за

фінансової підтримки «Трастовим фондом ООН з викорінення насильства щодо
жінок».  Метою  проведення  таких  заходів  є  популяризація  театрального
мистецтва як засобу ефективного залучення молоді до вирішення соціальних
проблем  сьогодення  через  формування  їх  активної  життєвої  позиції  тощо.
Основним завданням є використання засобів театрального мистецтва з метою
підвищення рівня поінформованості дітей та молоді віком від 10 до 19 років з
питань  протидії  насильству  в  молодіжному  середовищі  над  дівчатами  та
жінками в напрямку розширення можливостей впізнаваності  та ідентифікації
випадків насильства.

«Світоглядні основи українського характерництва»

12  березня  в  актовій  залі  бібліотеки
відбувся  науково-практичний  семінар  на
тему:  «Світоглядні  основи  українського
характерництва».

Семінар
організували  і
провели
керівник
Центру
практик
козацького

характерництва  Віктор  Бабій,  дослідник
українського  звичаю,  керівник  науково-практичної
конференції  «Буття  українців»  Петро  Матвієнко,
генеральний  писар  Українського  козацтва  Віталій
Опанащук та Михайло Орлюк.

Присутні  послухали  цікаві  виступи  про
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невичерпну  силу  прадавнього  українського  духу,  багату  історію  українців,
витоки  національного  світосприйняття,  засади  леґендарної  діяльності
українського козацтва.  Звучали  думки й про те,  навколо яких цінностей  має
базуватися сучасне українське суспільство.

Майстер-клас Інтерактивної групи самодопомоги
«Поговоримо про це…»

14-15  березня  відбулися  п'яте  та  шосте
засідання  Інтерактивної  групи  самодопомоги
«Поговоримо  про  це…»,  на  яких  молодь
виготовила щоденники-органайзери.

Майстер-клас  зі  скрапбукінгу  провела
Інна  Палько.  Дівчата  мали  можливість
створити  щоденники,  поспілкуватися  та
поділитися власним досвідом.

Зустрічі  відбуваються  в  рамках  проекту
«Життя без насильства»,  який реалізовується
ЖОГО  «Фідем»  в  рамках  програми  Українського  Жіночого  Фонду  з
попередження  насильства  серед  молоді  за  фінансової  підтримки  «Трастовим
фондом ООН з викорінення насильства щодо жінок».

Екологічна година

17  березня  для  слухачів  1  курсу
автодорожного  коледжу  провели  екологічну
годину. В рамках заходу студенти  перглянули
презентацію  викладача  Житомирського
агроекологічного університету Ращенко А.В. на
тему «Споживання екологічно чистих продуктів
харчування»  та  здійснили  екскурсію  залами
книгозбірні.

«Великоднє чудо»

Майстер-клас із писанкарства

Так названо майстер-клас із писанкарства,  який
відбувся 7, 8 й 9 квітня у відділі літератури з мистецтв
бібліотеки.  Ініціатором  проведення  цих  занять  для
малечі стала житомирська художниця Дарина Габрук.
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Майстриня  познайомила  дітей  з
історією:  де,  як  і  чому виникло  мистецтво
розпису  яєць.  Наочно  показала,  якими
принципами  керуються  майстри
писанкарства,  коли беруться  до розпису.  А
ще  розповіла  народні  леґенди,  пов’язані  з
пасхальним яйцем.

Та  найцікавішим  і  найзахопливішим
для малечі стало власноручне нанесення на
сирі  яєчка  дивовижних  символів  вічного

життя і світової гармонії. Опанувавши азами писанкарства, діти не тільки стали
співучасниками створення справжнього великоднього дива, а й прилучилися до
такої потрібної сьогодні справи відродження українських культурних традицій.

Хакатон для громадських активістів та студентів
«Моє європейське місто»

В рамках святкування Днів Європи
в  Україні  16  травня  в  обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича  відбувся  хакатон  (конкурс
ідей) «Моє європейське місто», під час
якого  учасники  підготували  та
презентували чотири цікаві проекти.

Організатор  заходу  –
Представництво  Європейського  Союзу
в Україні у співпраці з МГО «Сучасний
Формат».

Учасниками заходу стали 26 активних житомирян, які шляхом мозкового
штурму визначили актуальні проблеми міста: спорт, туристична привабливість,
енергоефективність, фішка міста.

Результатом групової роботи стали реальні проекти:
За  умовами  заходу,  шляхом  голосування  учасники  обрали  найкращий

проект  «Житомир  –  місто  героїв,  Житомир  же  на  рекорд»,  який  отримає
інформаційну та консультаційну підтримку від Представництва ЄС та місцевої
влади.

«Постаті землі житомирської»

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 120-річчю
від дня народження М. Т. Рильського

22  травня  в  актовій  залі  обласної  бібліотеки  відбулася  Всеукраїнська
науково-краєзнавча конференція «Видатні постаті Житомирщини», присвячена
120-річчю  від  дня  народження  видатного  українського  поета,  перекладача,
громадського діяча Максима Рильського.
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Відкрив науковий форум голова обласної
організації  Національної  спілки  краєзнавців
України Павло Скавронський. З привітальним
словом до учасників конференції звернулися
начальник  управління  культури
облдержадміністрації  Юрій  Градовський,
очільник  благодійного  фонду  Максима
Рильського  «Троянди  й  виноград»  та
громадської журналістської організації  прес-
клубів  «Україна  —  Форум»,  онук  поета

Максим  Георгійович  Рильський,  директор  Житомирського  обласного
краєзнавчого музею Лариса Грузська.

До  початку  роботи  конференції  було
видано 51-й випуск науковий збірник «Велика
Волинь», до якого ввійшли наукові доповіді та
повідомлення учасників. Тематика краєзнавчих
розвідок  охоплює  такі  напрями,  як  життя  і
творчість  М.  Т.  Рильського,  Житомирщина  в
житті  поета.  Окремі  статті  присвячені
постатям  землі  житомирської,  загальним
питанням  краєзнавства,  новим  краєзнавчим
виданням.

Шаховий турнір

21  серпня  в  читальній  залі  періодичних
видань  обласної  бібліотеки  відкрився  шаховий
турнір  «Незалежність-2015»,  присвячений  Дню
Незалежності України.

Особисті  змагання  проходили  за
швейцарською системою у сім турів з обрахунком
національного  рейтингу.  Кожен  гравець  мав  у
своєму  розпорядженні  65  хвилин  до  закінчення
партії.  Турнір  тривав  три  дні.  Тож  23  серпня
відбулося офіційне закриття змагань та нагородження переможців.

Чого хочуть житомиряни від майбутньої місцевої влади?

27  серпня  у  відділі  літератури  з  мистецтв
відбувся  «круглий  стіл»  на  тему:  «Вимоги
територіальної  громади  до  майбутньої  місцевої
влади».  Цей  диспут  був  організований
Житомирською  обласною  організацією  «Фонд
Інтелект  Полісся»  в  рамках  циклу  «круглих
столів» «Житомир 2020 — запит житомирян до
майбутньої місцевої влади».
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«Війна заради миру»

Презентація й перегляд фільму про полк «Азов»

4 жовтня в актовій залі бібліотеки відбувся
показ  документального  фільму  «Війна  заради
миру».  Ця  стрічка  створювалася  військовими
журналістами полку «Азов» і розповідає про його
боротьбу  на  Східному  фронті,  про  те,  як
мешканці  Маріуполя  ставляться  до  українських
воїнів.

Присутнім  перед  переглядом  роздали
прапорці  із

символікою  «Азова»  та  буклети,  в  яких
пояснюється історичність цієї символіки, яка
тісно  пов’язана  з  давньою  українською
геральдичною традицією.  Рунічні  символи,
що  їх  взяли  собі  азовці,  проглядаються  в
гербах відомих руських родів Ольшевських,
Гурків,  Войнів-Ясеницьких, Білецьких. Тож
усі  розмови  про  те,  що  воїни  «Азова»
начебто  використовують  нацистську
символіку, не мають під собою жодних підстав і є або брехливою кремлівською
пропаґандою, або витвором хворобливої руськомирської та радянської уяви.

Презентацію  фільму  провів  доброволець  полку  «Азов»  Едуард
Ляшевський.

Ексурсія бібліотекою для курсантів поліції

10  грудня  в  Житомирській  обласній
універсальній  науковій  бібліотеці  ім.  О.
Ольжича було проведено День інформації на
тему  «Права  та  свободи  людини  та
громадянина» для  житомирських  курсантів-
поліціянтів у рамках Всеукраїнського тижня
права.

Правоохоронці  за  кваліфікованою
допомогою фахівців розбиралися у сутності
права,  вивчали  історію  українського
національного відродження, знайомилися з нестандартними методами навчання
й оглядали унікальні та рідкісні видання.

Курсанти  побували  на  екскурсії  бібліотекою,  почули  про  новаційні
можливості у навчанні, які пропонуються житомирянам. Зокрема, побували в
інклюзивному  залі,  де  проводяться  заняття  з  людьми  з  обмеженими
можливостями,  ознайомилися  з  роботою  інформаційно-ресурсного  центру  з
вивчення  англійської  мови  «Вікно  в  Америку»,  оглянули  фотовиставку
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«Обличчя війни».
Працівники  бібліотеки  провели  тематичну

годину  про  витоки  українського  національного
відродження.  Лекція  супроводжувалася
мультимедійною презентацією.

Далі  було  знайомство  з  багатим  фондом
правознавчих  довідково-бібліографічних  видань.
Бібліотекарі  запросили  поліціянтів  відвідувати
бібліотеку  й  вільно  користуватися  необхідною

літературою.
Дуже цікавим були й оглядини експозиції архівного відділу бібліотеки, де

зберігаються старовинні, рідкісні й факсимільні видання минулих століть. Увагу
відвідувачів,  зокрема,  привернули шестикілограмовий давньоруський збірник
Слів  Івана  Золотоустого  — «Маргаріт»,  а  також унікальні  «книги-крихітки»
розміром до 3 см.

Листівка для святого Миколая

Майстер-клас для дітей-переселенців
та презентація книжок, створених власноруч

10  грудня  у  відділі
літератури  з  мистецтв
вчителька-волонтерка,
керівниця  Арт-клубу,
заступник голови громадської
молодіжної  організації
«Країна  сонячних  променів»
Жанна  Романчук  провела
майстер-клас  «Створи  листівку  для  Святого  Миколая»
для дітей-переселенців, учнів початкових класів. Тож діти
отримали  змогу  власноруч  створити  листівку  «Дарунок

Миколайчику».
В  рамках  майстер-класу  відбулася  презентація  книжок  учнів  2  класу,

вихованців Арт-клубу «Книга про мене».

49



«ІНКЛЮЗИВНА» ДІЯЛЬНІСТЬ

«Інклюзивна»  діяльність
бібліотеки  здійснюється
працівниками  сектору
«Інклюзивний  читальний  зал».
Сектор  створений  з  метою
забезпечення  конституційних  прав
людей  з  обмеженими  фізичними
можливостями  на  вільний  доступ
до  інформації,  підвищення
поінформованості  та  освіченості
даних  користувачів  шляхом

подолання  їхньої  замкнутості,  сприяння  соціальній  адаптації,  забезпечення
самореалізації та інтеграції їх в суспільство.

Інклюзивний читальний зал відкрито у квітні 2013 року в рамках реалізації
проекту LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек».

31 січня 2015 року до Всесвітнього дня «Cпасибі» в секторі «Інклюзивний
читальний  зал»  відбувся  майстер-клас  «Творчість,  що  передає  почуття».
Бібліотекар  сектору  Анна  Трембіцька  навчила  учасниць  з  інвалідністю
виготовляти  композиції  з  паперових  квітів.  Основною  метою  майстер-класу
було обговорення взаємовідносин користувачок з рідними людьми та друзями.
Як наслідок, кожна учасниця по завершенні  майстер-класу могла подарувати
виготовлену власноруч композицію тій людині, яка найбільше підтримувала її в
складних життєвих обставинах – як символ своєї вдячності за підтримку.

19 лютого 2015 року волонтерський загін
Інклюзивного читального залу «Безбар’єрний
простір» вже втретє  провів  благодійну  акцію
«Подаруй  дитині  диво».  Від  небайдужих
людей  було  зібрано  чимало  дитячих  речей,
іграшкового  та  канцелярського  приладдя,  з
яким  волонтери  (зокрема,  студенти
Житомирського  державного  університету  ім.
І. Франка  та  Житомирського  вищого
професійного  училища-інтернату)  завітали  до  дітей  з  Центру  соціально-
психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім». 
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15  березня  2015  року у  верхньому
сховищі  нашої  бібліотеки  було  проведено
акцію  «Фотополювання  за  книгою».  В  ній
взяли  участь  користувачки  Інклюзивного
читального  залу,  які  навчаються  в
Житомирській  спеціалізованій
загальноосвітній школі для дітей зі зниженим
зором  №1.  Як  результат,  дівчата  у
національному  українському  одязі  мали

можливість позувати з рідкісними книгами перед фотографом та отримати на
згадку якісні професійні фото.

19  березня  2015  року в  стінах  Інклюзивного  читального  залу  відбувся
вечір поезії «Поезія – це найвеличніша форма, в яку може втілитися людська
думка», який  був  приурочений  до  Всесвітнього  дня  поезії.  В  залі  панувала
справжня  творча  атмосфера,  де  кожен  мав  змогу  поринути  у  світ  високих
почуттів  та  отримати  безліч  вражень.  Учасниками  заходу  були  студенти
Житомирського  вищого  професійного  училища-інтернату,  Житомирського

державного  університету  ім.  І.  Франка  та
Житомирської  філії  Київського  інституту
бізнесу  і  технологій.  В  програму  заходу
входила презентація власних віршів, пісні під
гітару, читання монологу «Дюшески й перше
кохання»,  знайомство  з  творчістю
талановитого кримського поета та перекладача
Сергія  Дружиніна,  розважальна  сценка
«Бабуся». 

7  жовтня  2015  року користувачі  та
волонтери  сектору  «Інклюзивний
читальний зал» взяли участь в бібліоквесті
«Гендер і  професія», який організували на
території  Парку  культури і  відпочинку  ім.
Ю. Гагаріна.  Суть заходу полягала в тому,
що  команди  за  допомогою  спеціально
створених  мап  долали  певні  відстані,  на
яких  знаходилися  тайники  із  завданнями.
Зміст  завдань  був  наповнений  ґендерним  компонентом  і  націлений  на
визначення стереотипів щодо поділу професій на чоловічі та жіночі.

Щоб  визначити  учасників  команд,  проводилося  жеребкування.  Потім
кожна  команда  позначала  себе  стрічками  відповідних  кольорів  і  шукала  в
тайниках  завдання  лише  свого  кольору.  На  кожному  тайнику  перебували
організатори/організаторки,  які  фіксували  виконання  завдання  та  динаміку
роботи в групі.
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На  завершення
бібліоквесту  проводилося
загальне  обговорення.
Учасниці  й  учасники
ділилися  своїми
враженнями  щодо
виконання  завдань  та
групової  динаміки.  Таким
чином,  за  допомогою

інтерактиву  користувачі  з  фізичними  обмеженнями   отримали  нові  знання,
розширили власний кругозір та коло спілкування. 

29 жовтня 2015 року Юлія Покотило та Євгенія Рудь разом зі студентами
ЖВПУ-і  та  практикантами  ЖДУ  ім. І. Франка  здійснили  фотоекскурсію
Житомирським міським парком культури та
відпочинку ім. Ю. Гагаріна. Маршрут було
розпочато  від  Житомирської  обласної
бібліотеки  ім.  О.  Ольжича.  Першою  була
зупинка біля пам’ятника морозиву «Рудь»,
далі  –  біля  дерев’яного  годинника,  на
підвісному  мості  через  річку  Тетерів  і
завершили фотосесією на осінній алеї.

Також  29  жовтня на  екскурсію  в
Інклюзивний  читальний  зал  завітали
дітлахи  з  УТОСу.  Координатор  сектору  Юлія  Покотило  розповіла  про

особливості роботи читального залу, про
людей,  які  відвідують  зал,  про
спеціальне  обладнання  для  незрячих  –
портативний  збільшувач  OPAL  та
дисплей  Брайля,  та  про  проектну
діяльність  («Хенд-мейд  майстерня»  та
каністерапія).  На  завершення  візиту  з
дітьми було проведено декілька ігротек,
що  допомогло  налагодити  позитивний
контакт  та  детально  дізнатися  про
інтереси кожної та кожного з них. 

31 жовтня 2015 року в  секторі  «Інклюзивний читальний зал» в рамках
психосоціальної  підтримки  вразливих  верств  населення  спільно  з
Житомирською  обласною  організацією  «Товариство  Червоного  Хреста»
відбулося  свято  «Halloween  party». Halloween  –  це  сучасне  свято,  яке  має
кельтське  походження,  після  прийняття  християнства  його  святкували,  як
«надвечір'я Дня всіх святих».
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Під час святкування наші користувачі
сміливо  розфарбовували  обличчя,
зауважимо,  що  фарби  були  безпечними,
фотографувались  з  гарбузами-
світильниками  та  навіювали  жах  на
працівників  бібліотеки.  Також  під  час
заходу  учасники  брали  активну  участь  у
вікторинах  та  конкурсах  (гадання  на
яблуках,  розмальовка  мандаринів,
створення мумій та ін.), переглянули фільм
«Каспер», а на закінчення всіх чекав солодкий стіл. Всі смаколики приготувала
волонтерка  Інклюзивного  читального  залу  Кухарчук  Вікторія.  В  асортименті
були: компот із замороженою рукою для вампірів, кекси з начинкою для зомбі,
желе для перевертнів, печиво для чаклунок та торти для відьом.

07 грудня 2015 рокудо  Міжнарод-
ного  дня  людей  з  інвалідністю
волонтерки  Житомирської  обласної
організації Товариства Червоного Хреста
України  спільно  з  сектором
«Інклюзивний  читальний  зал»  обласної
наукової  бібліотеки  ім. О. Ольжича  для
молоді з інвалідністю провели майстер-
клас. В рамках молодіжної програми та
психосоціальної підтримки вони разом з

учасниками  виготовили  ляльку-мотанку,  яка  віддавна  була  оберегом  в
українській родині, втіленням добра і лагідності, яка приносить благополуччя,
багатство та добробут.

Кожен учасник мав комплект матеріалів.  Організація майстер-класу була
особливою, оскільки учасники мають різні форми інвалідності: вади зору, слуху
та опорно-рухового апарату, то в
рамках  спецкурсу
«Волонтерство в сфері інклюзії»
до  проведення  майстер-класу
долучилися  студентки  2  курсу
соціально-психологічного
факультету  ЖДУ ім.  І.  Франка.
Для  глухонімої  Марії  всі
вказівки майстринь вони писали
на папері,  хлопцям і  дівчатам з
ДЦП  допомагали  змотувати  ляльку,  дівчатам  зі  спеціалізованої  школи  для
слабозорих – робити петлі тощо. Попри труднощі, всі з цікавістю та натхненням
зробили яскраві  ляльки,  в  які  надихнули всі  свої  гарні  думки,  побажання та
мрії!
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На завершення року, перед новорічними святами протягом  23-24 грудня
2015 року в секторі «Інклюзивний читальний зал» проходила новорічна «Hand-
Made»  майстерня. Учасники  власноруч  розмальовували  дерев’яні  новорічні
іграшки та  робили магніти  з  гіпсу,  які  потім могли б  прикрасити новорічну
ялинку. Передноворічна атмосфера додала ще більшого натхнення та ентузіазму
дітям та молоді, які мають фізичні обмеження.

Протягом  2015 року на  базі  сектору  було  проведено  5  дискусійних
відеоклубів для  користувачів  з  обмеженими фізичними можливостями.  Після
перегляду  фільму  кожен  мав  можливість  поділитися  враженнями  від

переглянутого,  знайти
однодумців  та  набути  нові
знайомства. Були переглянуті
такі фільми:

 «Август  Раш»
(01.02.2015);

 «Маленька Міс Щастя»
(15.03.2015);

 «Третє  тисячоліття  –
рабство  існує»
(29.03.2015);

 «Пінгвіни  містера
Поппера» (01.10.2015);

 «Сила  особистості»
(16.11.2015).

Також  протягом 2015 року  було організовано  12 книжкових виставок, а
саме:

1. «Все починалося з малого» (січень, до 765-річчя винайдення лупи);
2. «Любов потрібна кожному» (лютий, до дня всіх закоханих);
3. «Сильні у своїй слабкості» (березень, до Міжнародного жіночого дня);
4. «Таємниці  космосу»  (квітень,  до  Всесвітнього  дня  космонавтики  та

авіації);
5. «Ми  всі  –  різні,  але  рівні!»

(травень,  до Міжнародного дня
боротьби за права інвалідів);

6. «Книжкове безсоння» (червень);
7. «Подорожуй  Україною!»

(липень);
8. «Шкідливі  звички  –  крок  в

безодню»  (серпень,  до  Дня
молоді);
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9. «Найкращі  бібліотеки  світу»  (вересень,  до  Всеукраїнського  дня
бібліотек);

10.«Жити і бачити серцем» (жовтень, до Міжнародного дня білої тростини);
11. «Особливі книжки для особливих дітей» (листопад, до Міжнародного дня

людей з вадами зору);
12.«Казка  про  новорічних  чарівників»

(грудень,  до  святкування  Нового
року). 

Протягом 2015  року продовжували
свою  роботу  творчі  майстерні  «Хенд-
мейд»  -  майстерня  доброти». Основна
робота  була  зосереджена  на
бісероплетінні, квілінгу, паперопластиці та
орігамі.  Переважно  всі  учасники  –  це
читачі  Інклюзивного  читального  залу,  а

саме: молодь з обмеженими можливостями. Наші користувачі із задоволенням
відвідують заняття та творчо підходять до кожного нового виду роботи. 

На базі Інклюзивного читального залу є традиція  «дружніх посиденьок».
Формат може бути різний: інтелектуальні ігри, обговорення прочитаних книг,
нові  знайомства,  терапевтичні  заняття.  В  результаті  цієї  форми  роботи
налагоджується  позитивний  психологічний  мікроклімат  між  користувачами
сектору та зароджується міжособистісне спілкування за межами бібліотеки.

Покотило  Ю.  І.  є  тренером
регіонального  тренінгового  центру
«Бібліоміст»  і  протягом  2015  року
провела  4  тренінги для  бібліотечних
працівників  різних  районів
Житомирської  області  та  2 –  для
користувачів Інклюзивного читального
залу. Серед них тренінги: 

• для  бібліотечних  працівників
області  на  тему  «Орієнтація  на
клієнта» (05.02.2015); 

• виїзний  тренінг  для  учнів
ЖВПУ-і  на  тему  «Формування  здорового  способу  життя»  (місце
проведення: ЖВПУ-і; 27.05.2015);

• тренінг  для  користувачів  Інклюзивного  читального  залу  на  тему
«Толерантність – основа людяності» (28.05.2015);

• виїзний тренінг для бібліотечних працівників Бердичівської ЦБС на тему
«Орієнтація на клієнта» (м. Бердичів, 04.06.2015);

• для директорів бібліотек Житомирської області  на тему «Орієнтація на
клієнта» (22.09.2015);

55



• для бібліотечних працівників Коростенського району на тему «Орієнтація
на клієнта» (м. Коростень, 08.10.2015).

•
Протягом  2015  року з  метою

популяризації  послуг  та  діяльності
сектору  та  бібліотеки  координаторкою
Ю.Покотило та бібліотекарями сектору
було  проведено  5  презентацій для
громади області, зокрема: 

• виїзна  презентація  для  студентів
соціально-психологічного
факультету на тему «Кава з успіхом»
(місце  проведення:  ЖДУ  ім.  І.
Франка; 01.04.2015); 

• виїзна  презентація  для  учнів  з
фізичними  обмеженнями  на  тему  «СНІД  та  його  профілактика»  (місце
проведення: ЖВПУі; доповідачі – А. Рабош, Г. Трембіцька; 07.04.2015); 

• виїзна  презентація  послуг Інклюзивного  читального залу  (місце  проведення:
УТОС, 01.07.2015);

• виїзна презентація проектної діяльності Інклюзивного читального залу (місце
проведення: ЖВПУ-і; 15.09.2015);

• виїзна презентація проектної діяльності Інклюзивного читального залу на тему
«Волонтерство  в  сфері  інклюзії»  (місце  проведення:  ЖДУ  ім.  І.  Франка;
06.10.2015).

Варто також додати, що восени цього року стіна Інклюзивного читального
залу знадвору замайоріла різнобарвним графіті. Графітери з «ГАЛЕРЕЇ 850 від
Діми  Краба»
подарували  сектору
настінне  зображення
книг,  яке  обіцяли
доповнити  до  3-річчя
залу.
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У 2015 році на базі Інклюзивного читального залу відбулося 6 практичних
занять зі студентами соціально-психологічного факультету в рамках спецкурсу
«Волонтерство  в  сфері  інклюзії».  Студентки  другого  та  третього  курсів
проводили  з  користувачами,  які  мають  обмежені  можливості,  різноманітні
психотерапевтичні  вправи,  арт-терапію,  а  також  майстер-клас  «Мистецтво
акторської  гри»,  квест  «Любов  без  крил»  та  флешмоб  «Україна  –  це  ми».
Вправи  та  різні  форми  терапії  допомогли  нашим  користувачам  по-новому
розкритися, весело та змістовно провести час.
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«Театр на Новому бульварі» 

Таку назву отримало творче об’єднання 
акторів-аматорів, створене наприкінці 2015 
року при обласній бібліотеці під 
керівництвом режисера народного артиста 
України Григорія Артеменка. 

Молодий колектив порадував глядачів 
виставами Марка 
Розовського «Чорний 

квадрат», Ярослава Пулиновича «Наталчина мрія», 
Валентина Красногорова «Легке знайомство», Володимира 
Зуєва «Дитячий світ». 

А оцінкою першим крокам молодих талановитих 
акторів Лесі Павицької, Юлії Джікоман, Наталі Помінчук, 
Ганни Лозовик та Ярослава Пулиновича, а також 
заслуженої артистки України Надії Артеменко стала 
заповнена актова зала бібліотеки під час кожної вистави. 
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