Засідання клубу грибників «Веселка»
22 січня о 15.00 у відділі виробничої літератури бібліотеки відбулось
чергове засідання клубу грибників «Веселка», на якому керівник клубу
Людмила Журавська розповідала про лікувальні властивості грибів.

Засідання дитячого клубу «Die Sternchen»
26 січня на уроці німецької мови діти привітались одне з одним,
співаючи пісню «Guten
Tag!». Потім розучували
пісню «ABC, die Katze lief
im Sihnee». Діти вивчали нову тему «Kaustiere»
та нові слова до неї. Цікаво пройшло закріплення
нових слів, коли діти грали в ігри «Вгадай слово
по картинці» та «Прочитай зашифроване слово».
Дуже весело пройшло вивчення віршика та лічилочки. На закінчення заняття діти грали в рухливу
гру «Знайди захований предмет».
На уроці прикладного мистецтва викладач Наталя Ромашевська провела майстер-клас з виготовлення намиста із паперу.
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Засідання дитячого клубу
«Die Sternchen»
9 лютого на засіданні клубу
«Die Sternchen» проводилось вивчення німецької мови, а саме:
повторення та закріплення лексики з теми «Домашні тварини»
за допомогою зображень на екрані, які діти повинні назвати німецькою мовою; знайомство з
новою лексикою «Дикі тварини»; лексичні ігри на закріплення лексики; розучування пісень
до теми «Тварини»; робота з відеословником німецької мови. На уроці
декоративно-прикладного мистецтва діти виготовляли паперові серця з
таємною скринькою до дня Святого Валентина.

Засідання «Speaking Club»
15 лютого відбулось засідання «Speaking Club».
Тема: Булінг в нашому житті.
Протидія. Було детально розглянуто проблему булінгу в школі та на робочому місці, шляхи
надання корректної відсічі. Булінг — цькування, з подальшим залякуванням особистості
і появою можливості її повного
підпорядкування собі і своїм інтересам. Це нове поняття в нашій мові, але його дії так давно
піддаються більшість людей
у повсякденному житті. Жертвою цього явища може стати як
дитина, так і дорослий. Причиною такої поведінки є можливість самоствердитися за рахунок когось. На занятті учасники активно обговорювали та засвоювали нову інформацію про поширення булінгу та методи
протидії.
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Засідання клубу «Кредо»
16 лютого у відділі літератури з мистецтв
відбулося
чергове засідання клубу «Кредо». Послухали
і спогади вдови видатного
житомирського
художника Костянтина Камишного Євгенії
Михайлівни Камишної,
і виступ співробітниці
Житомирського краєзнавчого музею Людмили Журавської про історію створення та видання її
нової книжки «У пошуках грибного царства».
Цікавою була розповідь житомирського краєзнавця Євгена Тиміряєва
про відомого карикатуриста з Житомира Василя Вознюка, зокрема про
його графіку, створену за мотивами творів Олександра Пушкіна.
На засіданні також виступив автор збірника краєзнавчих нарисів «Танго з минулим» Георгій Мокрицький, що ознайомив членів клубу «Кредо»
зі своїм виданням.

Засідання клубу «Садівник»
17 лютого у відділі виробничої літератури бібліотеки відбулось
чергове засідання клубу «Садівник», на якому
обговорювались
прогресивні
технології вирощування розсади в домашніх умовах,
а також проблеми благоустрою та декоративне
озеленення присадибної ділянки.
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Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
27 лютого у відділі літератури

іноземними

мовами проходило заняття з граматики на тему:

«Умовні

(Conditional

речення»
Sentences).

На початку заняття присутні пригадали, що таке умовні речення, з чого
вони складаються. Після цього прочитали теорію про утворення умовних речень та про існування з’єднувальних слів
у них. Виконали вправи на засвоєння матеріалу. Потім познайомилися з
нульовим типом умовних речень. На занятті був присутній носій мови —
Джек, тому без спілкування з гостем не обійшлося. А це найкращий спосіб засвоїти матеріал.

Засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club»)
1 березня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося заняття на тему: «Візуальні образи. Сила візуального впливу» («The
Visual Image And Its Influence
Upon Others»).
Метою заняття було ознайомлення з видами візуальних образів як потужного засобу впливу
на суспільство та закріпити їх
на практиці, використовуючи інформаційні технології. Візуальні
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образи відтворюють дійсність, але також поширюють стереотипи. Більшість людей не знають, як «читати» візуальні образи, а це може призвести до неправильного тлумачення та маніпуляцій.
Учасники клубу мали нагоду прослухати інформацію про важливість
візуальних образів як засобу впливу на суспільство, крім того вони дослідили на практиці важливість візуальних образів на шляху до успіху,
професійного зростання. Заняття сподобалось присутнім, адже воно було
проведено в цікавій інтерактивній формі.

Засідання клубу
«Вивчення психології» («Psychology Club»)
2 березня проводилось
заняття в психологічному клубі на тему: «Кохання.

Привабливість.

Близькість» («Attraction
and Intimacy. Love.»).
Мета: Розкрити суть
феномену

кохання

та факторів, що сприяють зближенню людей;
розвивати навички читання та говоріння англійською мовою, перекладу.
На занятті познайомились із презентацією на основі матеріалу підручника «Соціальна психологія» Маєрса; розглянули концепцію Роберта
Стернберга; провели дискусії про найяскравіші подружні пари в літературі та фільмах, а також розглянули факти про кохання.
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Засідання німецькомовного дитячого клубу «Die Sternchen»
2 березня відбулося засідання
німецькомовного дитячого клубу «Die Sternchen». Заняття було
присвячене початку весни. Діти
разом з викладачами працювали
над: введенням у речення лексики з теми «Весна» (Der Frühling)
за допомогою аудіовізуальних
методів; вивченням основних тематичних виразів та одиниць для
опису весни; проведенням ігор
на засвоєння вокабуляру та розвиток мовних навичок юних
слухачів клубу; колективною роботою над переглядом та вивченням пісенних відеофрагментів з теми «Весна»; творчою роботою з теми «Весна» (розробка тематичного плакату, гра «Асоціативний кущ»). На уроці
декоративно-ужиткового мистецтва діти створювали намисто з підручних матеріалів.

Засідання «Граматичного
клубу» («Grammar Club»)
3 березня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» проходило заняття з
граматики на тему: «Умовні речення» (продовження). Учасники
клубу продовжили ознайомлення
з типами умовних речень та засвоїли їх утворення та вживання.

Засідання клубу «Садівник»
3 лютого у відділі виробничої літератури бібліотеки відбулось чергове засідання клубу «Садівник»
на тему: «Особливості вирощування десертних сортів винограду
в умовах Полісся».
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Засідання клубу «Вивчення психології» («Psychology Club»)
9 березня проводилось заняття психологічного клубу на тему: «Фрустрація та прострація»
(«Frustration
and
Mental
Fatigue»). Метою заняття було розкриття суті феноменів
фрустрації та прострації, а також факторів, що спричиняють
прояви цих психічних станів.
Заняття сприяло розвитку навичок читання та усного мовлення англійською мовою, перекладу.

Засідання клубу «Кредо»
9 березня у відділі літератури з мистецтв відбулося чергове засідання клубу «Кредо», присвячене 200-річчю від дня народження Тараса
Шевченка.
Чимало цікавої інформації отримали члени
«Кредо» про життя і творчість Великого Кобзаря.
Сьогодні, коли Україна опинилась в умовах страшної небезпеки, іноземної аґресії, слова геніального сина українського народу не тільки не втратили
своєї актуальності, а й стали справді пророчими.
Крім постаті Тараса Шевченка,
жваве обговорення викликав і російський поет Михайло Лермонтов, що, як і Шевченко, народився
в 1814 році.
Члени клубу також читали вірші
Тараса Шевченка і Михайла Лермонтова.

Засідання німецькомовного дитячого клубу «Die Sternchen»
9 березня відбулось чергове засідання німецькомовного дитячого клубу «Die Sternchen», відвідувачі клубу дізналися про традиції німецького
народу, а саме як у Німеччині святкують Масляну.
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На занятті також повторювали та закріплювали лексику з теми
«Весна»; вивчали нову лексику —
назви перших весняних квітів;
в ігровій формі закріплювали новий словниковий запас; розучували пісню «Sum, sum, sum»; складали
та записували розповіді про весну;
інсценізували ролі до свята Масляної.

Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
10 березня відбулось чергове
засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»), на якому
повторювали типи умовних речень.
Члени клубу засвоювали правила утворення типів умовних
речень та вчились застосовувати їх, виконуючи вправи.
На занятті повторювали правила утворення та вживання 1 типу умовних речень, розглядали винятки та додаткові правила вживання, виконали дві вправи. Повторювали вживання always + Present Continuous як
повторюваної дії та застосування цієї конструкції в умовних реченнях.
Створювали міні-діалоги, писали на картках власну ситуацію, використовуючи попередню конструкцію, а також давали письмові відповіді, використовуючи умовні речення. Завершили заняття повторенням вивченого
матеріалу.
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Німецькомовний «Sprachclub»
11 березня розпочав
свою роботу німецькомовний «Sprachclub». Тема цього засідання була
«Ich spreсhe Deutsch».
А метою заняття стала
активація мовних навичок діалогічного мовлення. Члени клубу вивчали
привітання
німецькою
мовою, обговорювали питання, які цікавили присутніх, слухали носіїв мови та відповідали на питання ведучої.
На першому занятті було проведено диференціацію членів клубу за рівнем знань німецької мови та визначено тематику зустрічей.

Засідання німецькомовного
дитячого клубу «Die
Sternchen»
16 березня на засіданні клубу
продовжували вивчати німецьку мову. Вивчали пісні про весну,
виконували вправи на закріплення лексики про весну (складали слова зі складів, розгадували
кросворд, вгадували слова за картинками). Провели також змагання між групами на краще знання
лексики, вивчили віршика про погоду навесні. А ще погралися в ігри на перевірку вивченого матеріалу: «Світлофор», «Тренуй пам’ять», «Фант».
На занятті з прикладного мистецтва діти виготовляли різні фігурки з
паперу в стилі оріґамі.

Німецькомовний «Sprachclub»
18 березня на засіданні клубу розглядалася тема «В бібліотеці». Метою
заняття були активізація лексичних навичок з теми «Місто» та вивчення
граматичних аспектів. Учасники клубу слухали автентичні тексти з теми
засідання. Викладач звернула увагу на проблемне питання вивчення граматики — рід іменників.
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Засідання клубу «Вивчення психології» «Psychology Club»
20
березня
на засіданні психологічного клубу
було розглянуто
поняття
«nerd»
(розумник), багато дітей страждають від того.
Та чи справді так
погано бути «нердом»? Було розглянуто стереотипний образ «ботаніка»: великі окуляри,
брекети, проблеми зі шкірою обличчя, застарілий одяг. Проте всі визнали,
що в сучасних умовах стає модним бути «ботаніком». Великі окуляри стають гарним аксесуаром, а брекети тільки додають цікавинки зовнішності.
Одяг, популярний 30—40 років назад, знову повертається.
Учасники клубу прочитали статтю «Field Guide to The Nerd: It’s All Geek
to Me», що дозволила ширше розглянути особистість нерда та зрозуміти,
що може допомогти їм бути соціально активними та успішними.

Засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club»)
Заняття розпочалось зі знайомства, оскільки 22 березня клуб відвідало
багато нових студентів. Кожен розповів про себе, свої захоплення та вподобання. Разом пригадали найпопулярніші свята, а потім кожен отримав
запитання, яке стосувалося обраної теми заняття. Всі отримали можливість висловити свої думки та послухати інших. Деякі питання переростали в дискусії.
Наступне завдання — перегляд відео англійською мовою про 25 найбільш дивних свят у світі. Інформація була незвичайною. Декотрі факти
змушували посміятися, декотрі викликали захоплення. Далі пограли в одну цікаву гру: кожен з учасників мав написати на чистому папері назву
будь-якого предмета, після чого
листочки збирались, перемішувались і повертались гравцям. Завдання — переконати свого сусіда
зліва запросити на вечірку, а як
аргумент, учасник мав використати те, що він подарує йому предмет, який отримав на карточці.
Мабуть, це було найвеселіше, тому що серед так званих «подарунків» були немовля, револьвер,
своя фотографія та інші. Наостанок переглядали фотографії з 12
найгарніших фестивалів світу.
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Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
Перше весняне тепло приносить радість в домівки, малює посмішки на обличчях перехожих,
першим сонячним промінчиком
розбудила Цариця — Весна все
живе. Так і в зали нашої обласної
бібліотеки 23 березня традиційно
завітали весняні гості — пустотливі члени клубу «Die Sternchen».
Кожен день наближає найвеличніше свято — день Пасхи
(Ostern). Всім відомо, що головним пасхальним атрибутом є
не що інше, як яйця. Саме тому на занятті з декоративно-прикладного
мистецтва діти під керівництвом Наталі Петрівни Ромашевської натхненно творили саме декоративні різнокольорові яйця з підручних матеріалів. Дитячі роботи нині тішать око працівників та відвідувачів бібліотеки.
Далі засідання клубу проводила волонтер Марина Сорока, яка з дітьми
вивчала німецьку мову.
Під час заняття діти традиційно розповідали та співали вітальні віршик та пісеньку, грали в різноманітні ігри («Снігова куля», «Непогода»,
«Коло загадок» та ін.).
На честь приходу весни діти співали пісню «Der Fruhling ist da» та декламували тематичний вірш «Der Fruhling».

Засідання клубу «Вивчення
психології» («Psychology
Club»)
23 березня проводилось заняття в психологічному клубі на тему: «Патріотизм. Національний
менталітет» (“Patriotism. National
Mentality”). Говорили про людину як соціальну істоту, якій притаманне ототожнення із більшою
групою (згідно з пірамідою людських потреб Абрахама Маслоу).
Членам клубу запропонували презентацію для перегляду та перекладу.
Потім відбулася дискусія стосовно останніх подій в країні. Доречним було
застосування цитат видатних людей. І наостанок всі дружньо намалювали плакат із символами патріотизму.
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Засідання «Розмовного клубу» («SpeakingClub»)

29 березня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» проводилось заняття на тему: «Georgia» («Грузія»). На занятті розглядались
пам’ятки Грузії: нова будівля парламенту (це колосальна півсфера зі скла
і бетону, схожа на жаб’яче око); Кавказькі гори, які є природним кордоном
між Грузією і Росією. Також присутні ознайомилися зі звичаями грузинів
і їх гостинністю (в їхніх краях провідним є прислів’я «Гості — це божий
дар»); була представлена презентація про релігію, яка посідає центральне місце в системі грузинської ідентичності. Цінним на занятті було те,
що присутні могли поспілкуватися через програму «Skype» з представником Грузії (переговори тривали близько 40 хв.). Заняття провела волонтер
Аліна Шиманська.

Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
На занятті з німецької мови,
що відбулося 30 березня, діти
вивчали нову тему «Одяг». Заняття розпочалось з привітання німецькою мовою у формі
вірша та пісеньки. Діти складали
та розігрували невеличкі діалоги на знайомство, знайомились з
новими словами, розвивали навички монологічного мовлення.
Цікавими та різноманітними були вправи на закріплення лексики. Діти переглядали навчальне
відео та тренувались вимовляти нові слова, вгадували слова за картинками, розгадували кросворд. Самостійно виготовляли колаж, вирізали картинки різного виду одягу та розподіляли його за групами: зимовий одяг,
весняний, літній та осінній.
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Засідання клубу «Вивчення психології» («PsychologyClub»)
30 березня в межах роботи
центру «Вікно в Америку» проводилось заняття психологічного клубу на тему: «Страх»
(“Fear”). Учасники клубу зясовували природу внутрішнього стану людини — страху і причини
його виникнення; розвивали навички читання та мовлення англійською мовою, перекладу.
На засіданні були презентовані
цитати і висловлювання відомих
і успішних людей про страх. Обговорювали й власні приклади переживання цієї емоції.
На завершення учасники клубу спробували зобразити свої страхи
на папері, потім зім’яли і викинули, тим самим роблячи спробу подолати
свої страхи. Заняття провели волонтери: Надя Іва та Андрій Хохуля.

Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
31 березня на засіданні клубу
розглядали теоретичний матеріал про прийменники в англійській мові та засвоїли правила їх
уживання.
Учасники клубу переглянули
презентацію про прийменники,
особливості їх вживання в реченні, виконували вправи на доповнення речень прийменниками.
Заняття провела волонтер Тетяна Рогоза.

Засідання клубу «Literature Cafe»
1 квітня на засіданні літературного кафе розглядали твір «Звіяні вітром»
Маргарет Мітчелл. У романі розповідається про життя Скарлетт О’Хари в
період громадянської війни в США. Скарлетт, спочатку вередливому дівчиську, доньці багатого плантатора із Джорджії, довелося пройти через
важкі життєві випробовування, пов’язані з війною та злиднями, в яких
загартувався її характер. На занятті були розглянуті короткі біографічні
факти Маргарет Мітчелл, основний сюжет роману та характеристики головних героїв. Учасники активно підтримували дискусію та обговорен39

ня твору, провели паралелі із сучасними подіями в Україні. Романтична
складова твору сприяла створенню позитивного настрою учасників клубу.
Заняття провела волонтер Надя Іва.

Засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club»)
5 квітня чергове засідання розмовного клубу було присвячене
темі «Реклама». Заняття розпочалося з простих запитань «для
розігріву». Проте тема настільки
загальна, що деякі питання торкались суміжних тем і розмова
продовжувалась далі. Потім відвідувачам було запропоновано
подумати і записати плюси і мінуси реклами та маркетингу. Ідеї
були цікавими та дійсно влучними. Наступне — гра «Табу», де кожен з
учасників отримав декілька карток зі словами, пов’язаними з темою і мав
пояснити їх для інших, не називаючи самих слів. Ця гра була не тільки веселою, а й корисною, адже кожен зміг дізнатися нові специфічні терміни
та слова англійською мовою. На останок члени клубу подивилися декілька найцікавіших реклам. Вони були різними: одні були смішні, інші вражали красою, а декотрі були явно невдалими. Після перегляду учасники
отримали масу вражень, якими охоче ділилися.
Заняття провела волонтер Крістіна Асауляк.

Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
На засіданні дитячого
німецькомовного клубу
«Зірочки» 6 квітня головними учасниками були,
звичайно, діти, які приносять своїми посмішками та запалом радість
всім навколо.
На занятті з декоративно-прикладного
мистецтва Наталя Петрівна Ромашевська разом з дітками допомогли
розквітнути незвичайному деревцю з підруч40

них матеріалів та вдихнули в нього життя. Тепер цей витвір дитячої уяви
є прикрасою відділу літератури іноземними мовами обласної бібліотеки.
Продовженням засідання стало заняття з німецької мови разом з волонтером Мариною Сорокою. Діти продовжували вивчати нову розмовну
тему «Одяг» (Die Kleidung).
Також вивчали новий словник та повторювали вивчене за допомогою
навчальних відео, кросвордів, загадок, тематичних пісень, віршів.
Наприкінці заходу діти разом з волонтером переглянули веселе відео і
традиційно попрощалися німецькою мовою.

Засідання клубу «Вивчення психології» («Psychology Club»)
6 квітня на засіданні психологічного клубу розглянули тему «Стрес». Розібрали поняття
стресу, його ознаки, причини виникнення та способи боротьби з
ним. Учасники ділилися власним
життєвим досвідом, малювали та розповідали невеликі історії про людей у цей період життя.
Для читання та перекладу провели презентацію, а також переглянули невеликий відеоролик,
що пояснював деякі фізіологічні
особливості цього стану. Засідання провели волонтери Надя Іва та Андрій
Хохуля.

Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
7 квітня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» проводилось засідання клуб з вивчення граматики на тему: «Prepositions’
(«Прийменники»). Мета заняття — продовжити засвоєння правил вживання прийменників. Цього разу до клубу прийшло багато новачків.
Заняття розпочалось з перегляду презентації і виконання деяких вправ,
а вже потім розпочалось найцікавіше. Присутні спробували повернутися
у світ дитинства. Ведуча розподілила всіх на три команди, які називалися
досить цікаво: «in», «on» та «at». Кожна команда працювала з одним прийменником. Завдання були дуже цікавими. Наприклад, писали якомога
більше речень з поданим прийменником за відведений час. Команда, яка
виграла, отримала солодкий приз! Заняття провела волонтер Тетяна Рогоза.
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Засідання клубу «Садівник»
8 квітня у відділі виробничої
літератури бібліотеки відбулось
чергове засідання клубу «Садівник», на якому доктор технічних наук Грабар І. Г. представив
презентацію з теми «Основи
здорового способу життя та біорезонансні прилади».

Засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club»)
12 квітня відбулось чергове
засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club») на тему:
«Погляд на життя», яке мало
на меті за допомогою рольових ігор та цільових завдань
мотивувати людей досягати
своїх мрій.
Учасники клубу мали нагоду поставити собі цілі на найближчі 5 років та виокремити
необхідні сходинки для їх
реалізації в цікавій та інтерактивній формі. Переглядали відеозаписи,
представили міні-презентацію, а також використовували різноманітні
ігри. Наприклад, гра «Минуле — сьогодення — майбутнє». Ведучий пропонував кожному учаснику намалювати відрізок прямої лінії та розділити його на три частини, що відповідатимуть минулому, сьогоденню й
майбутньому, позначити, де учасник перебуває зараз (яка частина життя
вже пройдена, яка — попереду). До того ж, члени клубу ділилися своїми
думками, написавши коротко (умовно) або намалювавши символічно під
відрізками відповідних частин, де корені людини, що відбувалося в дитинстві, юності, що відбувається в сьогоденні, що захоплює. Заняття провела волонтер Аліна Шиманська.

Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
13 квітня у відділі літератури іноземними мовами проводили засідання дитячого клубу «Зірочки». За тиждень до Великодня християни
святкують Вербну неділю. Це той час, коли Ісус Христос зі своїми друзями іде в Єрусалим на свято Пасхи. Ведучі розповідали дітям різні історії,
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пов’язані з цим святом. Діти співали пісень, показували біблійну
сценку, прикрашали Пасхальне
дерево, робили гніздечка за німецькими традиціями. Засідання провели керівник клубу Ніна
Іванівна Лютер та волонтер Тетяна Прут.

Засідання клубу «Вивчення психології» («Psychology Club»)
На засіданні психологічного клубу, яке відбулось 13 квітня
в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», розглядалась тема відносин дітей і батьків.
Були визначені та описані 4 типи
стилів виховання: демократичний, авторитарний, ліберальний
та невключений. Були розглянутi
7 основних помилок у вихованні
дітей, обговорили деякі стереотипні фрази, які використовують
більшість батьків. Учасники ділились власним досвідом та деталями з особистого життя. Закінчилось заняття переглядом епізоду серіалу «Как я встретил вашу маму», в якому
був продемонстрований приклад надмірного хвилювання батька з приводу народження дитини. Заняття провели волонтери Надя Іва та Андрій
Хохуля.

Гурток журналістики
13 квітня в регіональному тренінговому центрі «Бібліоміст» відбулося
засідання гуртка журналістики, який діє при Житомирському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської
обласної ради. Учасники цього гуртка — учні старших класів з м. Житомира та м. Коростишева, які захоплюються журналістською справою, є
редакторами шкільних газет, пишуть вірші. На занятті розглядали поняття, ознаки та функції журналістики, також власноруч створювали образи сучасного журналіста. Своїм досвідом з юними журналістами ділилися
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журналістка Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Галина
Ковальчук та звукооператор Житомирської філармонії Віктор Мозговий.
Останній презентував власний документальний фільм «Василь Фещенко,
людина — дитина світу».

Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
14 квітня відбулось чергове
засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»), яке мало
на меті ознайомитися з таким
поняттям в англійській граматиці, як Phrasal Verbs, виходячи із
набутих знань про прийменники,
які розглядалися на минулих заняттях. Провела заняття волонтер Тетяна Рогоза.

«Інший Шевченко»
Культурологічна лекція Юрія Макарова
19 квітня в актовій залі бібліотеки відбулася лекція відомого українського журналіста, телеведучого й документаліста Юрія Макарова «Інший
Шевченко». Організатором цієї цікавої зустрічі стала житомирська спільнота допитливих людей «Вільний університет».
Юрій Макаров розповів про незвичайного Шевченка, стерши з його постаті пил багатолітньої міфологізації. Так склалося, що народне сприй44

няття витворило з Тараса Шевченка ікону,
а радянська ідеологія законсервувала його
образ. Проте є й інший Шевченко, не тільки борець за народну волю, не тільки грізний супротивник самодержавства. Він ще й
яскравий представник європейської школи
романтизму. І про це свідчать і його поетичні образи, і його іконографічна спадщина.
Змістовна оповідь досвідченого публіциста й дослідника Юрія Макарова дала по-

штовх членам клубу «Вільний
університет» та гостям до переосмислення постаті Тараса
Шевченка, до глибшого знайомлення з його світоглядом
і прагненнями.

Міністр економіки доповідає про економіку
Лекція Павла Шеремети на засіданні клубу «Вільний університет»
19 квітня в актовій залі бібліотеки зібралося багато небайдужих до проблем української
економіки. Та й гість «Вільного університету» в Житомирі — міністр економіки нинішнього уряду України Павло Шеремета — став
якраз тою людиною, що могла фахово відповісти на ці й багато інших запитань. Тож лекція про сучасний стан української економіки
та перспективи її розвитку, виголошена Павлом Шереметою, стала каталізатором і розбурхала залу. Запитання сипалися й сипалися,
та й не тільки про економіку, а й про найбільшу проблему сьогодення — корупцію, що іржею в’їлася в усі ланки нашого повсякденного
життя. Міністр дав вичерпні відповіді і власне бачення проблем, порушених слухачами.
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Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
29 квітня на черговому засіданні німецькомовного клубу
«Die Sternchen» була представлена тема: «Граматика: Wann? —
коли? (Час дії)». Лексична тема:
«Їжа. Ресторан».
Засідання клубу було спрямоване на формування навичок
утворення словосполучень з прийменниками часу та на розвиток
навичок монологічного мовлення за темою «Їжа».
На занятті члени клубу слухали
тематичні діалоги і складали речення за темою «Ресторан».
Засідання провела викладачка німецької мови Наталія Сірик.

Засідання «Розмовного клубу» («Speaking Club»)
3 травня в центрі «Вікно
в Америку» проводилось заняття, присвячене дуже містичній
темі — НЛО. Учасники висловили
своє ставлення та загальне уявлення з теми, переглянули уривок документального фільму про
іншопланетне життя. Далі пограли в розвивальну гру «табу»,
щоб закріпити вокабуляр. Під
час творчої гри кожен отримав
12 малюнків, пов’язаних з темою.
Учасникам було запропоновано
розташувати їх в довільному порядку та скласти розповідь. Всі виявились
напрочуд креативними, а історії вийшли цікаві та смішні. Потім пограли ще у дві гри.
Спершу кожен записав і озвучив топ-поради
для потенційного відвідувача Землі з іншої
планети. А ще учасники записали по слову на клаптику паперу, обмінялися один з
одним і мали переконати аудиторію, що
за допомогою отриманої «зброї» можна врятувати наш світ. Це було незвично та весело.
Заняття провела волонтер Крістіна Асауляк.
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Засідання літературно-мистецького
клубу «Кредо»

4 травня у відділі літератури з мистецтв бібліотеки відбулося чергове
засідання клубу «Кредо».

Засідання клубу
«Вивчення психології» («Psychology Club»)

4 травня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулось засідання психологічного клубу на тему «Цікавість» («Curiosity»),
завданням якого було обговорення феномену «цікавість», вплив його
на творчу та наукову діяльність. Розглядали цитати відомих людей, читали та перекладали текст «Біологічна природа цікавості». Заняття провели
волонтери Надя Іваніцька та Андрій Хохуля.
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Засідання «Граматичного клубу» («Grammar Club»)
5 травня в центрі «Вікно в Америку» проводилось заняття з граматики на тему: «Phrasal Verbs»,
де продовжували вивчення фразових дієслів, а саме дієлів з прийменниками up&down.
На занятті розглядали багато прикладів фразових дієслів з
прийменниками, переклали їх,
та на основі пройденого матеріалу провели командну гру. Заняття
провела волонтер Тетяна Рогоза.

Засідання дитячого німецькомовного клубу «Die Sternchen»
6 травня на черговому засіданні клубу була представлена тема: «Граматика: Was kann
ich? Was darf ich? (Що я вмію? Що дозволено?)».
На засіданні клубу була формували навички вживання модальних дієслів в теперішньому часі та розвиток навичок діалогічного
мовлення на тему «Їжа».

Засідання провела викладачка німецької мови Наталія Сірик.
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Засідання клубу «Literature Cafe»
6 травня в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно
в Америку» відбулось засідання «Літературного кафе»
на тему «„Стриб-Скок” Едгара По». Метою було знайомство з оповіданням відомого американського письменника, яка має неочікуваний та трагічний фінал.
На занятті учасники читали та перекладали оригінальний текст твору, що дало змогу познайомитись з
новою та цікавою лексикою;
приміряли
на себе роль Едгар Аллан По
королів та королев, які придумували розваги для своїх підданих, а також
вибирали той тип придворного жартівника, що підходив для
них найбільше. Також розглянули деякі факти з біографії письменника. Заняття провела Надя
Іваніцька.

Засідання дитячого
німецькомовного клубу «Die
Sternchen»
25 травня на занятті клубу з німецької мови була представлена
тема «Знайомство з літом». Діти вивчали назви місяців, описували літню природу, складали діалоги про
відпочинок влітку. На уроці з естетики доповнювали раніше виготовлену
композицію «Лісова галявина».
Засідання провели керівник клубу
Ніна Іванівна Лютер та вчителька декоративно-прикладного

мистецтва

Наталя Ромашевська.
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Засідання дискусійного відеоклубу
14 червня в інклюзивному читальному залі проходила зустріч учасників дискусійного відеоклубу, на якій
було переглянуто та обговорено
фільм «Список останніх бажань».
«Поспішайте жити…» — саме такий
слоган я б поставила до цього фільму,
настільки він допомагає усвідомити
той факт, що людина не вічна», — ділиться враженнями Наталія, учениця
Житомирського вищого професійного училища-інтернату.
«Фільм одночасно смішний через ситуації, в які потрапляють герої, але
він і дуже трагічний. Актори так чітко зуміли передати всю тягу до життя
невиліковно хворих людей, що просто до мурашок… Мені дуже сподобалася ідея фільму. Двох кардинально різних людей поважного віку — один
багатий, другий бідний — об’єднує одне — близька смерть через хворобу. Але багатий розуміє, що свої
статки він не зможе забрати з
собою на той світ», — ділиться думками користувач сектору
Андрій.
По завершенні спільної дискусії модератор Юлія Покотило
підсумувала зустріч наступними словами: «Для чого ми живемо? Для добра, не для зла. Для
тих, хто нас любить. І тому потрібно цінувати життя, цінувати
кожен його момент, кожну хвилину, проведену з близькими
людьми».
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КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ
І ТВОРЧІ АКЦІЇ
Профілактична майстерня
до Всествітнього дня безпеки в інтернеті
12 лютого в ІРЦ «Вікно в Америку» відбулась профілактична майстерня до Всествітнього
дня безпеки в Інтернеті від випускниці школи «New Media and
Youth Leadership» та тренінгового курсу «Нові медіа в дії» Аліни
Шиманської
Темою засідання була безпека в Інтернеті, інформаційний
булінг або кібермоббінг як гостра проблема сьогодення. Мета — інформування суспільства,
користувачів про механізми захисту в процесі отримання інтернет-послуг, захист приватного
життя та як убезпечити та протидіяти розміщенню протизаконного контенту.
З 2004 року в світі у другий вівторок лютого відзначається Міжнародний день безпечного Інтернету /
Safer Internet Day. Україна до цієї ініціативи приєдналася з 2008 року. З
нагоди цього дня проводяться різноманітні профілактичні акції та ініціативи, спрямовані на забезпечення безпечного Інтернету
Зазвичай, під моббінгом (булінгом) розуміють груповий психологічний
терор у вигляді непрямого або прямого цькування співробітника в колективі, як правило, з метою його звільнення. У широкому сенсі моббінг — це
систематичне, повторюване протягом тривалого часу приниження гідності іншої людини, наприклад, у школі, на робочому місці, у в’язниці, і
через Інтернет (кібермоббінг).
51

Візит іноземного гостя
24 лютого до бібліотеки завітав
американець Джек, що прибув до нас
із Нью-Йорка. Заняття пройшло у вигляді спілкування. Присутні обмінювались інформацією з носієм мови,
давали запитання на теми, що їх цікавили. На занятті моделювалась
будь-яка ситуація: побутова, міська,
офісна, особиста, виробнича. Це захоплювало набагато більше, ніж традиційні методи навчання.
Зазвичай, починаючи спілкуватися з носієм мови, кожний студент відразу отримує потужний стимул для
подальшого прогресу у своїх заняттях. Спілкування з носієм мови — це
можливість з перших хвилин зануритись у досліджувану культуру країни.
Спілкування з носіями мови дозволяє випробувати отримані теоретичні
знання та закріпити практичні навички мовлення.
Джек на занятті зміг легко пояснити не тільки, як розмовляють, але і
як НЕ розмовляють англійською, і студент при цьому міг бути впевнений
у правильності своєї підготовки. Також при спілкуванні з носієм мови
у студента з’являється справжній, правильний акцент. Присутні отримали масу вражень від заняття, адже воно пройшло у цікавій і пізнавальній
формі.

«ГОЛОС НАРОДУ»
Загальноукраїнська громадянська акція народної солідарності
19 березня працівники Житомирської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені О. Ольжича долучилися до загальноукраїнської громадянської акції народної солідарності
«ГОЛОС НАРОДУ» із закликом до миру, територіальної єдності та неподільності України.
З ініціативою проведення акції виступили студенти Житомирських вищих навчальних закладів І—ІV рівнів

акредитації.
Водночас у храмах Житомира лунали церковні дзвони, а водії влаштували автопробіг із прапорами України. Учасники акції висловили підтримку мешканцям Криму, закликали українців не розгортати ворожнечу
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всередині держави, а в російського народу просили звернутися до своїх
політиків із закликами припинити агресію.

Заняття з каністерапії

1 квітня відбулося чергове заняття з каністерапії. Вкотре до нас завітав Кеш зі своєю пухнастою подругою Норою. Вони намагалися працювати в парі, проте песику дуже важко зосередитись на роботі поряд з
такою красунею. До нашого дружнього колективу приєдналися ще двоє
хлоп’ят — Давид та Андрійко, які раділи знайомству з собачкою. Наші
пухнасті терапевти слухняно виконували команди, особливо, коли їх підгодовували хлопчики!
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Майстер-клас з виготовлення декоративних прикрас
6 квітня в межах святкового дійства «Великдень єднає всіх» відбувся майстер-клас з виготовлення
декоративних прикрас — пасхальних символів в німецьких традиціях. Це великодні писанки, які
виготовляються методом артишоку.
На цю зустріч зібралося товариство
польсько-німецько-українського
об’єднання «Життя в єдності»: діти
та дорослі, щоб навчитися виготовляти цей чудовий пасхальний символ. З
історією використання цієї пасхальної німецької прикраси ознайомила
керівник дитячого німецькомовного клубу «Die Sternschen» Ніна Іванівна Лютер (німецький культурний
центр «Wiedergeburt”). Майстриня декоративного мистецтва Наталія Ромашевська навчила присутніх
мистецтву виготовлення цієї чудової прикраси. Пасхальний сувенір,
виготовлений своїми руками, приніс велике задоволення і дорослим, і
дітям.

Собаки, що лікують
Заняття з каністерапії
8 квітня відбулося чергове заняття з каністерапії, і,
як завжди, воно було особливим. У нас знову поповнення — уже п’ятеро діток,
що бажають «поспілкуватись із собачкою»! Крім цікавих розвивальних вправ
з Кешем та Норою, від яких
діти отримали великий позитивний заряд, були й
подарунки — президент
благодійний фонду «Берегиня Полісся» Олеся Марчук привітала діток з
прийдешніми Пасхальними святами.
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«Журналістика в новій Україні»
Лекція Миколи Княжицького у «Вільному університеті»
12 квітня в конференц-залі бібліотеки
відбулася зустріч членів проекту «Вільний
університет» з відомим українським журналістом, головою редакційної ради телеканалу ТВі, народним депутатом України 7-го
скликання Миколою Княжицьким.
Тема лекції була цікава всім: «Журналістика в новій Україні». Микола Княжицький
змалював сьогоднішній непростий стан засобів масової інформації, надто ж телевізійних каналів. До нормалізації ситуації
в царині інформаційного простору Україна
має пройти некоротким і нелегким шляхом.
Адже олігархи поки що не збираються чесно конкурувати на ринку масмедіа. Такий лейтмотив виступу
лектора. Він також розповів багато цікавих подробиць про окремі
телеканали, про технології, що їх
використовують для визначення
рейтинґу того чи іншого каналу.
Миколі Княжицькому поставили
багато запитань, на які він дав вичерпні відповіді.

Заняття з каністерапії
15 квітня 2014 року відбулося чергове заняття з каністерапії. Воно, як завжди, було
особливим. У нас знову поповнення — уже
семеро діток, що бажають зарядитися позитивом від Кеша! Він не скупився на увагу
та отримував за це смачну винагороду. Адже
малята годували його з ложечки та ще й
мордочку витирали! Президент благодійного фонду «Берегиня Полісся» Олеся Марчук
привітала діток з прийдешніми Пасхальними святами та подарувала подаруночки.
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Собаки, що лікують
Заняття з каністерапії
22 квітня вкотре до нас завітав Кеш, а разом з ним — Софійка та чотири хлопчики: Архип,
Денис, Андрійко та Давид. Наш
пухнастий терапевт слухняно виконував команди, дефілював читальним залом, грав з м’ячиком
та їв з рук діток!
Середа, 29 квітня, і знову в інклюзивному залі в гостях Кеш! З кожною
зустріччю конкуренція зростає, адже
тепер за увагу Кеша потрібно змагатися вже не двом, а п’ятьом охочим!
Проте пухнастий терапевт розумів
всю складність ситуації і протягом цілого заняття підбігав до всіх по черзі!
Стільки було дитячих радощів!..

Тренінг «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї»

24 травня користувачі інклюзивного читального залу взяли участь
у тренінгу «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї». Учасниками
тренінгу стали учні Житомирського вищого професійного училища-інтернату, Житомирського музичного училища ім. В. Косенка та Житомирського міського ліцею при ЖДТУ. Тренер програми USAID «Здоров’я жінок
України» Світлана Євченко від самого початку налаштувала усіх на цікаву і пізнавальну розмову, у ході якої кожен міг висловити свою думку. Ніяких «бо так усі», лише — «так думаю я».
Корисною виявилася бесіда, що стосувалася статевого життя, вагітності, її переривання та наслідків. Головне, наголошували тут, потрібно
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пам’ятати, що завжди знайдуться люди, яким не байдуже до чужих проблем. Вони зможуть допомогти, розповісти, підтримати, варто лишень
звернутися.
Цей тренінг став ще одним кроком на шляху до здоров’я молоді, зокрема з обмеженими можливостями.

І знову в гостях — собака-лікар
Заняття з каністерапії
27 травня знову проходило заняття з каністерапії, до нас завітали
шестеро діток, а серед них дівчинка Леся, яка в нас уперше. Сьогодні наші маленькі друзі разом з пані
Ольгою показували гарні результати і навіть вчили кольори та фігури. Заняття пройшло на славу, ми раді новому знайомству!
3 червня в інклюзивному
читальному залі знову каністерапія! Шестеро дітлахів змагались за увагу Нори. Чим більше
приходить малят, тим веселіше
проходять заняття!
Місце зустрічі змінити не можна! На минулому занятті вони
трималися за ручки,
разом лежали на Норочці, а 10 червня бешкетують з Кешем наші
Олесечка та Архип!
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Танцювально-рухова терапія: тіло як дзеркало душі
17 червня практиканти інклюзивного читального залу Микола Заєць та Андрій
Проньо влаштували заняття
з танцювально-рухової терапії для користувачів сектору.
Як результат, Андрій та Микола змогли легко знайти спільну мову з читачами, які мають
обмежені фізичні можливості,
та з позитивними емоціями
провести час!

Зустрічали діти Нору!
Заняття з каністерапії
17 червня стіни
Інклюзивного читального залу наповнилися дзвінким
дитячим
сміхом!
До нас завітали малята, які радо проводили час з Норою.
Процеси годування,
розчісування та вигулювання пройшли
успішно.
Отож
впевнено можемо
сказати, що каністерапія позитивно впливає на наших наймолодших користувачів!
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