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на  базі інклюзивного читального залу, де 
студенти-волонтери активно включати-
муться в  роботу з користувачами, які ма-
ють фізичні обмеження.

ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО «SPRACHKLUB»

23 жовтня на черговому засіданні клубу 
була представлена тема: «Wohnungsmarkt» 
(Продаж, здача квартир).

Темою заняття стало формування на-
вичок вживання нових лексичних оди-
ниць за темою: «Здача квартир».

На занятті члени клубу читали тема-
тичні тексти-об’яви з теми «Квартира», 
виконували тестові завдання (+/-) на зра-
зок Test Goethe Institut. Обговорили також 

і результати тестів.
На занятті слухачі зіткнулися з проблемою добору синонімів до відо-

мих мовних засобів, що допомагають у розумінні текстів оголошень.
Засідання провела викладач німецької мови Наталія Сірик.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ГРАМАТИКА» («GRAMMAR CLUB»)

23 жовтня в  інформаційно-ре-
сурсному центрі «Window on 
America» проводилось заняття з гра-
матики на  тему: «Present Simple». 
Подана тема не була для відвідува-
чів новою, тому вони закріплювали 
набуті знання за  допомогою ціка-
вих ігор і завдань. На цьому занят-
ті присутні не тільки отримали масу 
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позитивних вражень, але й закріпили вивчений раніше матеріал. Дехто 
також показав і свої творчі здібності.

Заняття провела керівник центру Оксана Горпинич.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «SPEAKING CLUB»

25 жовтня в  інформацій-
но-ресурсному центрі «Window 
on America» відбулося засідан-
ня клубу «Speaking Club» на  те-
му «Traveling (Подорожування)». 
На заняття завітала волонтер, яка 
протягом року навчалася в  аме-
риканському університеті. Тему 
підібрали навмисно, адже всім бу-
ло цікаво більше дізнатися, де по-
бувала наша волонтерка. Заняття 

проводилося нетрадиційно, із застосуванням ігрових елементів, обго-
ворення тощо. Присутні ділилися враженнями від подорожей, наводили 
приклади з життя, розповідали цікаві історії. Присутні отримали велике 
задоволення від заняття, адже вони спілкувалися виключно англійською 
мовою, також більше дізналися про культуру і традиції США від людини, 
яка там побувала. Заняття провела волонтер Катерина Дорощенко.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «LITERATURE CAFE»

26 жовтня на засіданні літе-
ратурного кафе розглядали те-
му: «Reality/fantasy in science 
fiction (Дійсність і вигадка 
в  науково-фантастичній літе-
ратурі)». Читали книжку Сла-
воя Жижека «Looking Awry: An 
Introduction to Jacques Lacan 
through Popular Culture» («По-
гляд скоса: вступ до Жака Ла-
кана крізь призму масової 
культури»). На занятті присут-
ні виконували цікаві завдання: 
визначали реальність і нере-
альність; читали цікавинки з наукової фантастики; добирали приклади, 
спілкувалися, змагалися. І на завершення заняття переглянули презента-
цію згаданої книги. Дискусійна частина уроку складалася тільки з пози-
тивних вражень.

Заняття провела волонтер Христина Верецька.
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ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО КЛУБУ «DIE STERNSCHEN»

26 жовтня на черговому засіданні клу-
бу «Die Sternschen» діти взяли участь 
у «словникових перегонах», на яких вони 
заробляли умовні гроші за знання німецьких слів.

На занятті були використані ігри: «Sagaland» (діти шукали скарби в каз-
ковому лісі); словникова гра «Акула» (маленькі відвідувачі клубу рятува-
ли слова від акули); «Шаради» (дітки мімікою і жестами показували нові 
вивчені слова на тему «Сім’я»).

На занятті працювали з магічним щоденничком. Щозаняття учні по-
повнюють свій магічний щоденник малюнками, роздруківками відповід-
но до тематики уроку; вони вже створили меню для магічного створіння 
та намалювали родинне дерево.

Гра Sagaland-діти шукають скарби в казковому лісі Гра на знання слівНа 
уроці з прикладного мистецтва діти виготовляли об’ємну листівку «Соне-
чко» з кольорового паперу.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ГРАМАТИКА» («GRAMMAR CLUB»)

27 жовтня в центрі «Window on America» від-
булося заняття з граматики на тему: «Letter of 
Complaint (Письмова скарга)». Заняття прово-
дилося в офіційно-діловому стилі. Члени клу-
бу познайомилися з правильним написанням 
ділових листів. Що до  усного спілкування, 
то на уроці було порушене питання про сто-
сунки між батьками і дітьми.
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ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «ЧЕСЬКА МОВА» 
У ЖОУНБ ІМ. О. ОЛЬЖИЧА

29 жовтня відбулось відкрит-
тя навчального центру «Чеська 
мова» у  ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 
Це стало можливим завдяки іні-
ціативі громадської організації 
«Житомирська спілка волин-
ських чехів» та підтримці з боку 
керівництва бібліотеки. Під час 
заходу членами спілки була про-
ведена акція «Подаруй книжку 
бібліотеці», під час якої до фонду 
бібліотеки було передано близь-
ко 50 книжок чеською мовою. 
Крім занять чеською мовою, 
у  межах співпраці плануються 
перегляди чеських фільмів, най-
ближчий з яких відбудеться 23 
листопада о 14 годині.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ГРАМАТИКА» («GRAMMAR CLUB»)

30 жовтня в  інформацій-

но-ресурсному центрі «Вікно 

в Америку» проводилось за-

няття з граматики для почат-

ківців. На  занятті зібрались 

люди, які зовсім не  володі-

ють іноземною мовою, але 

мають бажання її вивчати. 

На початку заняття вчитель пояснила декілька правил і розпочала прово-

дити ігри, адже граючись можна запам’ятати більше інформації. Присут-

ні закріплювали основні фрази повсякденного спілкування за допомогою 

комунікативних вправ. Заняття провела керівник центру Оксана Горпи-

нич
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«HALLOWEEN»

1 листопада в  центрі «Ві-
кно в  Америку» відбулося свя-
то «Halloween». У  всій Європі 
цей день символізував перехід 
до зими. 

Відвідувачі прийшли в  кос-
тюмах різних містичних геро-
їв. Було надзвичайно весело, 
адже присутні мали можливість 
позмагатися в  різноманітних 
конкурсах і отримати масу по-
зитивних вражень. Протягом заняття всі частувалися солодощами і пили 
гарячий чай.

Заняття провела керівник центру Оксана Горпинич

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «LITERATURE CAFE» 
(«ЛІТЕРАТУРНЕ КАФЕ»)

2 листопада в  інформаційно-ресурс-
ному центрі «Вікно в Америку» відбулось 
засідання клубу «Літературне кафе». На за-
нятті присутні розглядали уривки з кни-
ги Дугласа Адамса «Путівник „Автостопом 
по  галактиці”». Задіявши інтерактивну 
гру про планети, члени клубу намагали-
ся відповісти на одвічні запитання, пере-
глянули уривки з кінофільму «Автостопом 
по  галактиці», означили поняття «справ-

жні чоловік, жінка та справжня людина», прослухали радіоадаптацію де-
яких уривків книги.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ГРАМАТИКА» («GRAMMAR CLUB»)

3 листопада в  інформаційно-
ресурсному центрі «Вікно в Аме-
рику» відбулось засідання клубу з 
граматики на тему: «Prepositions/
Travelling» («Прийменники/Подо-
рож»). Волонтер дуже вдало поєд-
нала дві теми. Були і граматичні 
вправи і вправи на  спілкування. 
Розглядали правила вживання 
«Прийменників», які закріплюва-
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ли потім за допомогою діалогу і дискусії на тему «Подорож». Були задіяні 
різні методи навчання, як-от граматико-перекладний, який передбачає 
заучування граматичних правил та слів і складання речень.

Заняття провела волонтер Тетяна Рогоза.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

5 листопада у відділі літератури іно-
земними мовами відбулось чергове за-
сідання клубу любителів чеської мови.

На занятті члени клубу вивчають 
чеську мову, традиції та культуру чесь-
кого народу.

Мета засідання — дати слухачам уяв-
лення про алфавіт чеської мови, до-
вгі і короткі голосні, словосполучення 
та  про побудову простих речень. Ви-
вчення граматичних явищ проходило 
за підручником з вивчення чеської мови.

Провела засідання Л. С. Шевцова.

ЗАСІДАННЯ ДИТЯЧОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО КЛУБУ 
«DIE STERNCHEN» (ЗІРОЧКИ)

9 листопада на  засіданні клубу від-
бувся урок з декоративно-прикладно-
го мистецтва. Діти виготовляли об’ємні 
листівки. Для їх виготовлення знадоби-
лися лише кольоровий папір, картон і 
нитки. Але це були не  просто листівки, 
а справжні «футбольні ворота».

На за-
нятті з ви-
в ч е н н я 

німецької мови волонтер Христина Верець-
ка читала дітям книжку «Червона Шапочка і 
Крокодил». На уроці було виконано декілька 
цікавих завдань на  розуміння тексту. Діти 
із задоволенням вивчали незнайомі слова 
в процесі гри.

Засідання провели: керівник клубу Ніна 
Іванівна Лютер, учитель декоративно-при-
кладного мистецтва Наталя Ромашевська, 
волонтер Христина Верецька.
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ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОГО РОЗМОВНОГО КЛУБУ 
«SPRACHCLUB»

11 листопада відбулося чергове за-
сідання клубу на тему: «Was machte ich 
geru?» (Що я роблю охоче?). Метою за-
няття була автоматизація навичок ро-
боти в усному мовленні учнів-слухачів 
з лексикою на тему «Alltag», активізація 
вмінь побудови складних речень зі спо-
лучником wenn- (якщо) в  рамкаж лек-
сичної теми «Вільний час. Розклад дня» 
та розвиток мовної діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЙ АСПЕКТ»

12 листопада у  відділі літератури з 
мистецтв бібліотеки відбулась презен-
тація фотопроекту «Емоції: слова, що 
творять мову ненависті або любові» 
та колективної монографії «Енциклопе-
дія прав людини: соціально-педагогіч-
ний аспект».

Презентація мала на  меті привер-
нути увагу фахівців соціальної сфе-
ри, бібліотекарів, учителів, викладачів, 
громади міста до  цілей і стратегії реа-
лізації національної кампанії «Рух про-
ти ненависті»; створити зв’язки у сфері 
прав людини; актуалізувати пробле-
ми Інтернет-насильства, кібер-булінгу 
та  протидіяти поширенню дискримі-
наційного контенту у  ЗМІ. Проект ре-
алізується українським національним 
комітетом кампанії «Рух проти нена-

висті» у межах руху Ради Європи «No Hate Speech Movement» — «Молодь 
за права людини онлайн». Автори фотопроекту

Під час презентації учасникам подарували книгу — «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект: [колективна монографія за заг. 
ред. проф. Н. А. Сейко] «. У виданні висвітлено концептуальні положення 
про права людини крізь призму соціально-педагогічних категорій і по-
треб; розкрито зміст базових технологій соціально-педагогічного захис-
ту прав людини.



38

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

12 листопада відбулось чергове за-
сідання клубу любителів чеської мо-
ви, яке провели у  відділі літератури 
іноземними мовами. Темою занят-
тя клубу було вивчення сполучень 
та  дифтонгів чеської мови та  вимо-
ва деяких букв. На засіданні члени 
клубу вивчали особливості вживан-
ня сполучень звуків dě, fě, ně, mě, pě, 
bě, vě, прослуховували вимову диф-
тонгів та букв чеського алфавіту ľ, ž, 
č, а також вивчали числівники від 1 
до 20.

Засідання провела Шевцова Л. С.
12 листопада в іншій групі любите-

лів чеської мови слухачі теж вивчали 
алфавіт та  деякі граматичні власти-
вості чеської мови. На занятті при-
сутні ознайомились з особливостями 
чеської абетки, наголосу, вивчали ді-
єслівний часовий зв’язок «бути». Засідання провела Чижевська Н. В.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «КРЕДО»

16 листопада у відділі літератури з мис-
тецтв відбулося чергове засідання клубу 
«Кредо», на  якому обговорювали тему«У 
світі казок».

Вела зібрання його керівниця Надія Ни-
конівна Кобзар.

ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО ВІДЕОКЛУБУ

Напередодні Міжнародного дня толе-
рантності, що відзначається 16 листопада, 
в Інклюзивному читальному залі проходи-
ла зустріч учасників дискусійного відеоклу-
бу, на якій було переглянуто та обговорено 
фільм «42». Пропонуємо декілька комента-
рів.
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ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 
ДИТЯЧОГО КЛУБУ «DIE STERNCHEN»

16 листопада відвідувачі ди-
тячого німецькомовного клубу 
святкували День святого Мартіна. 
Керівник клубу Лютер Ніна Іванів-
на розповіла дітям історію святку-
вання цього чарівного свята і про 
особистість самого святого Марті-
на. Потім діти взяли участь в  інс-
ценівці свята, до  якої входили 
багато цікавих конкурсів та різно-
манітних ігор. На уроці німецької 
мови діти розпочали вивчення но-
вої теми «Частини тіла».

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «САДІВНИК»

17 листопада у відділі ви-
робничої літератури біблі-
отеки відбулось чергове 
засідання клубу «Садівник», 
на  якому доктор технічних 
наук Грабар І. Г. розповів про 
вплив мікрорезонансних 
технологій на  проростання, 
ріст та  розвиток овочевих 
культур. Ці технології дозво-
ляють уникнути інтенсив-
ного застосування хімічних 
засобів, що покращує еколо-
гічне середовище та зменшує затрати на виробництво продукції рослин-
ництва.

ДИСКУСІЙНИЙ ВІДЕОКЛУБ

17 листопада на базі Інклюзив-

ного читального залу відбулося 

чергове засідання дискусійного 

відеоклубу. В рамках заходу пере-

глядали фільм «Перці».
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ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИТЯЧОГО КЛУБУ 
«DIE STERNCHEN»

23 листопада відбулось чергове засі-
дання клубу, на  якому діти вивчали ні-
мецьку мову, використовуючи різні ігри.

На уроці декоративно-прикладно-
го мистецтва діти виготовляли ялинкові 
іграшки з соснових шишок.

І на  завершення заняття діти слухали 
казку, а щоб дізнатися її назву, діти скла-
ли пазл титульної сторінки «Rapunzel». 
Прослухавши казку, яка дуже сподобалась 
дітям, вони вивчили нові слова.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «GRAMMAR CLUB»

1 грудня в  інформаційно-ресурс-
ному центрі «Вікно в Америку» від-
булось засідання клубу «Grammar 
Club». Метою заняття було удоско-
налення навичок вживання часових 
форм англійського дієслова в актив-
ному і пасивному стані. Присутні 
ознайомилися з правилами вживан-
ня пасиву, переглянули презентацію 
і закріпили поданий матеріал за до-
помогою вправ та ігор. Заняття провела координатор центру Оксана Гор-
пинич.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «САДІВНИК»

1 грудня у  відділі виробни-
чої літератури відбулось черго-
ве засідання клубу «Садівник» 
на тему: «Роботи взимку в саду 
та  на городі. Укривання вино-
граду на  зиму». З цією інфор-
мацією виступила активіст 
клубу  — Ліневич Тетяна Григо-
рівна. Вона розповіла, як пра-
вильно захистити молоді дерева 

та теплолюбні культури від заморозків, як захистити сад від гризунів. Те-
тяна Григорівна також проінформувала про методи зберігання фруктів 
та овочів взимку.
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ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «MOVIE CLUB»

3 грудня в  інформаційно-ре-
сурсному центрі «Вікно в  Амери-
ку» проводилося заняття «Movie 
club». Присутні переглянули фільм 
« Divergent» — американський по-
стапокаліптичний пригодницький 
бойовик режисера Ніла Берґера. 
У фільмі відбувались досить цікаві 
події — світ майбутнього, у  ньому 
суспільство поділено на 5 фракцій, 
виходячи з рис людини: Щирість, 
Зречення, Безстрашність, Друже-
любність, Ерудиція. Досягнувши 16 
років, кожен підліток проходить тест, яким визначається, у якій фракції 
людина перебуватиме до кінця свого життя… Після перегляду фільму чле-
ни клубу жваво обговорювали головні моменти, ділились враженнями.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ 
ЛЮБИТЕЛІВ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

3 грудня у  відділі літератури іно-
земними мовами відбулось черго-
ве засідання чеського клубу на тему: 
«Основні чергування голосних і при-
голосних у  різних частинах мови. 
Наголос у словосполученнях. Вокалі-
зація прийменників. Вимова одно-
складових слів у  загальному потоці 
мовлення». Заняття провела Шевцо-
ва Л. С.

В іншій групі члени клубу вивча-
ли тему «Моя сім’я» та  заперечення 
в  чеській мові. Заняття провела Чи-
жевська Н. В.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «ENGLISH FOR BEGINNERS»

4 грудня в  інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» про-
водилось заняття «English for beginners’ на тему «Future Simple». Занят-
тя розпочалось з мовленнєвої зарядки на  засвоєння майбутнього часу. 
Присутні виконали багато вправ (усних/письмових). Також була прове-
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дена вікторина, присутні розділи-
лись на дві команди і виконували 
певні завдання на  швидкість. За-
няття провела координатор цен-
тру Оксана Горпинич.

ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 
ДИТЯЧОГО КЛУБУ «SPRACHCLUB»

4 грудня на черговому засіданні клу-
бу була представлена тема: «Sport und 
Fitness».

Мета заняття — розвиток ситуативно-
го мовлення за темою «Sport» в діалогіч-
ному мовленні та  читання тематичних 
оголошень, які пропонують заняття 
спортом у вільний час.

На занятті проводилась бесіда про си-
туативне мовлення «Розмова по  теле-
фону з адміністратором фітнес-клубу», 
читання оголошень (Sport Feel)».

«ЖИТОМИРСЬКА СПІЛКА ВОЛИНСЬКИХ ЧЕХІВ»

Перегляд художнього фільму чеською мовою

7 грудня в регіональному тренінго-
вому центрі «Бібліоміст» в рамках уго-
ди про співпрацю з ГО «Житомирська 
спілка волинських чехів» відбувся пере-
гляд художнього фільму чеською мовою 
«Неопалима купина». Фільм знамени-
тої польської режисерки Агнешки Гол-
ланд вийшов у 2013 р. і заснований на 
реальних подіях. В основі стрічки – істо-
рія життя чеського студента Яна Палаха, 
який ціною власного життя привернув 

увагу спільноти і суспільства до складних політичних подій, що відбува-
лися в Чехословаччині в 60-х роках. Саме ці події стали серйозним по-
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штовхом до початку розвитку національно-демократичних процесів в 
Чехословаччині у другій половині XX ст. Вчинок Палаха викликав надзви-
чайно бурхливу реакцію не тільки на його батьківщині, але й за її межа-
ми, а ім’я чеського студента відоме у всьому світі і сьогодні.

ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИТЯЧОГО КЛУБУ 
«DIE STERNCHEN»

7 грудня у  відділі літератури іно-
земними мовами відбулось засідан-
ня німецькомовного дитячого клубу, 
на  якому діти святкували День свято-
го Миколая, виготовляли Різдвяного 
Сніговика з потаємною скринькою для 
гостинців, запалювали другу свічку Ад-
венту та  слухали казку німецькою мо-
вою.

ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 
ДИТЯЧОГО КЛУБУ “DIE STERNCHEN”

14 грудня у  відділі літератури іно-
земними мовами відбулось засідан-
ня німецькомовного дитячого клубу, 
на якому діти готувалися до Різдва і від-
значали Третій Адвент. Керівник клу-
бу Ніна Іванівна Лютер розповіла дітям 
про Третій Адвент, як його святкують 
у Німеччині, а також про інші різдвяні 
звичаї Германії. Діти запалили 3 різд-
вяні свічки.

З великим задоволенням діти виго-
товляли ялинкові іграшки, використовуючи різноманітні матеріали (сер-
ветки, намистинки, нитки, кольоровий картон та папір).

Діти з великою цікавістю слухали казку «Бременські музиканти» ні-
мецькою мовою. Перед читанням казки викладач Ельвіра Бармак роз-
повіла дітям про головних персонажів (назва героїв німецькою мовою і 
переклад українською мовою). Читання казки супроводжувалось пере-
кладом на українську мову. Читання казки було спрямоване на розвиток 
розуміння сили в єдності. Разом будь-яка справа робиться легше.

Урок німецької мови був присвячений коміксам. Маленькі відвідувачі 
вивчили деякі фрази привітання, ввічливості та прощання і відчули себе 
героями коміксів. Дітки на  імпровізованій сцені розігрували невеличкі 
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діалоги. Фрази з діалогів на картках у формі хмаринок, як і в мальованих 
коміксах, трималися над головою у відповідаючих. Також маленькі слу-
хачі намалювали свої невеликі книги з коміксами та занотували вивчені 
фрази і взяли участь у словниковій вікторині.

ЗАСІДАННЯ КЛУБУ «САДІВНИК»

15 грудня у відділі вироб-
ничої літератури відбулось 
чергове засідання клубу 
«Садівник» на тему: «Виро-
щування овочевих культур 
за технологією органічного 
землеробства в  умовах По-
лісся». Сьогодні органічне 
землеробство здобуває все 
більше і більше прихиль-
ників у  світі, має чудові 
перспективи впроваджен-
ня в Україні. Найбільшим стимулом для цього є бажання українців мати 
екологічно чисту продукцію. А як саме за цією технологією вирощувати 
овочеві культури в зоні Полісся, поділилася своїм власним досвідом на за-
сіданні клубу агроном з с. Вертокіївка Галунець Марія Іванівна та відпові-
ла на численні запитання членів клубу «Садівник».

ЗАСІДАННЯ 
ЛІТЕРАТУРНО-

МИСТЕЦЬКОГО КЛУБУ 
«КРЕДО»

21 грудня у  відділі літерату-
ри з мистецтв відбулося чергове 
засідання клубу «Кредо», на яко-
му обговорювали тему«Бальзак і 
Україна» та  провели віртуальну 
екскурсію у Верхівню з Людми-
лою Григорівною Журавською.

ПРОЕКТ «DEUTSCH MIT HANS HASE» 
(«НІМЕЦЬКА З КРОЛИКОМ ГАНСОМ»)

22 грудня у  відділі літератури іноземними мовами почалися занят-
тя з вивчення німецької мови для дітей молодшого в  рамках проекту 
«Deutsch mit Hans Hase» («Німецька з кроликом Гансом»). Діти познайо-
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милися з кроликом, розповідали йому про 
себе, вивчили декілька нових пісень німець-
кою мовою, отримали розмальовку на  до-
машнє завдання.

ПРОЕКТ «DEUTSCH MIT 
HANS HASE» 

(«НІМЕЦЬКА З КРОЛИКОМ 
ГАНСОМ»)

24 грудня у відділі літератури 
іноземними мовами продовжи-
лись заняття з вивчення німець-
кої мови для дітей молодшого 
віку навчання в  межах проек-
ту «Deutsch mit Hans Hase» («Ні-
мецька з кроликом Гансом»).

Тема заняття: «Hans Hase und seine Familie» («Кролик Ганс і його сім’я»). 
На початку заняття кролик вітається з дітьми, потім всі разом співають 
пісеньку «Ich, ich, ich, du, du, du…»

ЗАСІДАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИТЯЧОГО КЛУБУ 
«DIE STERNCHEN»

28 грудня у  відділі літе-
ратури іноземними мовами 
відбулось засідання німець-
комовного дитячого клубу, 
на якому діти святкували Різд-
во. Керівник клубу Ніна Іванів-
на Лютер розповіла дітям про 
історію народження Ісуса. По-
тім діти смакували солодощі 
до чаю з «різдвяного кошика».

При вивченні німецької мо-
ви були використані ігри: «Ал-
фавітні перегони», словникова зарядка; вивчалися нові слова на  тему 
«Настрій». І на закінчення заняття діти вивчили пісеньку «Kopf, Schulter, 
Knie und Fuss».
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КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ 
І ТВОРЧІ АКЦІЇ

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

1 липня і знову море позитивних емо-
цій! До нас на заняття з каністерапії за-
вітали: Архип, Давид та  Андрійко. Нора 
слухняно виконувала команди та  розва-
жала всіх присутніх. З нетерпінням чека-
ємо нової зустрічі!

ДЕНЬ ОУНБ В ОВРУЦЬКОМУ РАЙОНІ

За сприяння облас-
ного центру підви-
щення кваліфікації 
працівників культу-
ри і мистецтв 2 липня 
пройшов День ОУНБ ім. 
О. Ольжича в  Овруць-
кому районі. Тісна 
співпраця бібліотеки і 
центру дає можливість 
для професійного зрос-
тання бібліотекарів 
області в  умовах обме-

женого фінансування. На замовлення керівництва Овруцької ЦРБ Галина 
Козаченко, головний бібліотекар НМВ ОУНБ ім. О. Ольжича, підготувала 
змістовну консультацію «Практичні аспекти проведення атестації бібліо-
текарів», що стала дуже корисною для слухачів з огляду на підготовку бі-
бліотечних фахівців Овруччини до проходження атестації у вересні цього 
року. До змістовної розмови долучилась також Ірина Поліщук, головний 
правовий інспектор обласної ради федерації профспілок.

Напрацюванням обласної бібліотеки, а  також власним багаторічним 
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досвідом поділилась у своїй презентації «Обслуговування користувачів з 
фізичними вадами: з досвіду роботи Інклюзивного читального залу ЖО-
УНБ ім. О. Ольжича» Юлія Покотило. До речі, ця презентація розроблена і 
втілена за допомогою нового ресурсу Prezi.com — веб-сервісу, за допомо-
гою якого можна створювати інтерактивні мультимедійні презентації з 
нелінійною структурою.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

Ось і настав час літніх 
канікул, коли можна добре 
відпочити та  набратися 
сил для майбутніх занять 
з каністерапії. Тому 8 лип-
ня, на останнє заняття пе-
ред канікулами, до  нас 
завітав найвитривалі-
ший з дітлахів  — Давид!) 
З нетерпінням чекає-
мо наступних зустрічей 
та нових емоцій!

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

5 серпня, після тривалих кані-
кул, Інклюзивний читальний зал 
знову наповнився дитячим сміхом! 
Адже на заняття з каністерапії при-
йшли 4 наших маленьких мушкете-
ри: Андрій, Сашко, Давид та Архип. 
Хлопчики із завзяттям виконува-
ли вправи з Норою та за допомогою 
жестів активно спілкувалися один 
з одним. Приємно бачити щасливі 
оченята нашої малечі!

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

12 серпня в Інклюзивний читальний зал на зустріч із Сашенькою та Ар-
хипчиком прийшов Кеш!!! Після тривалих канікул песик, сповнений енер-
гією, веселив малят грайливою поведінкою! Заняття проходило настільки 
позитивно, що вже до завершення сеансу хлопчики, стомлені, але задово-
лені, лежали на пухнастому терапевтові;)
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ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЖИТОМИРСЬКИХ КРАЄЗНАВЦІВ

20 серпня в конференц-залі бібліотеки відбулася звітно-виборна кон-
ференція Житомирської обласної організації Національної спілки краєз-
навців України.

Зі звітною доповіддю виступила голова правління обласної організації 
директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Лариса Петрів-
на Грузська, також заслухали звіт ревізійної комісії.

Члени краєзнавчої спілки обговорили роботу правління за звітний пе-
ріод, відзначили досягнення та  наголосили на  недоліках діяльності об-
ласної організації та її правління.

Конференція визнала роботу правління обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України задовільною, а також обрала новий 
склад правління.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

23 вересня в  Інклюзивний чи-
тальний зал на  заняття з каніс-
терапії завітали Артемчик, Ліза, 
Андрійко, Давид та  Софійка. Но-
рочка із завзяттям демонструва-
ла нові вправи та намагалася бути 
уважною до кожної дитини. На се-
ансі нашим діткам найбільше спо-
добалось годувати песика та лежати 
на ньому, наш пухнастий терапевт 
був теж задоволений. Заняття про-
йшло чудово, малята активно гра-
лися з Норою, а ми з радістю за цим 
спостерігали). 

«УКРАЇНЦЯМИ БУТИ МОДНО»

МАЙСТЕР-КЛАС ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ПАТРІОТИЧНИХ КВІТІВ 
ДЛЯ ДІТОК-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ

27 серпня у  відділі літератури з мистецтв 
бібліотеки пройшов благодійний патріотич-
ний майстер-клас по  виготовленню патріо-
тичних квітів для діток-переселенців зі Сходу 
України. Майстер-клас пройшов під назвою 
«Українцями бути модно» та  під керівни-
цтвом житомирської майстрині Оксани Пань-
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КОНКУРС МА ЛЮНКІВ 
ДО ДНЯ СМАЙЛИКА

27 вересня відбувся конкурс 
на  найкращий малюнок серед 
користувачів Інклюзивного чи-
тального залу, присвячений Дню 
народження смайлика. Конкурс 
пройшов весело, кожен з азартом 
фантазував на  аркуші паперу  — 
хто пензликом, хто олівцями. Піс-
ля закінчення конкурсу загальним 
голосуванням було визнано пере-
можця — Маляра Олександра. З ініціативи наших конкурсантів, ми закін-
чили зустріч фототерапією та чаюванням.

кіної. Протягом двох годин 20 діток, разом з мамами виготовляли квіти. 
Після майстер-класу діткам вручили пакуночки з солодощами та зробили 
колективне фото на пам’ять.

30 ВЕРЕСНЯ — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек в  обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені О. Ольжича відбулися урочисті збори.

Перед працівниками книгозбірні зі словами вітання й найщирішими 
побажаннями виступив начальник управління культури облдержадміні-
страції, народний артист України Юрій Градовський. Він нагородив гра-
мотами управління культури кращих працівників.

Із зиченнями здоров’я, успіхів у праці привітав присутніх і директор 
ЖОУНБ імені О. Ольжича, письменник Василь Врублевський. Він також 
відзначив кращих працівників грамотами за  сумлінну працю, високий 
професіоналізм та особистий внесок у розвиток бібліотечної справи.
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СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

7 жовтня на зустріч з пух-
настим терапевтом прийшли 
Анастасійка, Архипчик, За-
харчик, Богдасик, Лізонь-
ка та Артемчик. Дітки разом 
з песиком із задоволенням 
виконували вправи, які про-
понувала пані Ольга. Нору 
годували і розчісували, гла-
дили, а хтось навіть встигав і 
за повідок поводити!)

«ВИШИВАННЯ СТРІЧКАМИ»

МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ЖІНОК, ЩО ВИХОВУЮТЬ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

11 жовтня спільними зусиллями фа-
хівців РТЦ «Бібліоміст» у співпраці з БФ 
«Берегиня Полісся» був організований 
майстер-клас «Вишивання стрічками». 
Партнером цього заходу стала київська 
громадська організація «Творча студія 
ДІМФО (дітей і молоді з фізичними об-
меженнями)», яка на даний час створює 
свій осередок і в Житомирі. Саме завдя-
ки нашим київським друзям стала мож-
ливою зустріч із Вірою Кривогуб, знаною 

майстринею, керівником студії «Ленточкин дом». Пані Віра представи-
ла свої роботи та  навчила 
учасниць заходу азам вишу-
каного мистецтва вишивки 
стрічками. Щоб матусі змо-
гли спокійно зосередитись 
на  майстер-класі, дівча-
та-волонтерки творчої сту-
дії ДІМФО влаштували для 
дітей розваги: малювання 
фарбами і ручками, ство-
рення аплікацій та картин з 
різних круп та насіння.
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ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ ВОЇНАМ

14 жовтня працівники на-
шої бібліотеки: заступник ди-
ректора Валерія Францівна 
Трохименко, завідувачка від-
ділу зведеного статистичного 
обліку та  реєстрації читачів 
Лариса Іванівна Литвинюк, 
завідувачка відділу абоне-
менту Людмила Миколаївна 
Коваль та  бібліотекар Вале-
рій Косенко побували в  Жи-
томирському військовому 
госпіталі й передали ліки для 
потреб наших героїв-вояків. 

Кошти на  медикаменти зібрав колектив працівників бібліотеки. Благо-
чинну допомогу вручили провізорові шпитальної аптеки Валерію Опана-
совичу Рихтику та фармацевтові Наталі Борисівні Стриженок.

Хлопці, котрі одужують після поранень на фронті, потребують не тіль-
ки лікування і реабілітації. У важкі хвилини людині часто допомагає гар-
на книжка. Тож працівники книгозбірні назбирали у власних домашніх 
бібліотеках художні твори, які, сподіваємось, додадуть хлопцям оптиміз-
му й допоможуть швидше вилікуватися. Тож бібліотечна делегація пе-
редала завідувачці клубу Житомирського військового госпіталю Ларисі 
Миколаївні Ніколайчук більше ніж сотню книжок.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

27 жовтня на заняття з каністерапії знову заві-

тали Софійка, Анастасійка та Назарчик. Дітлахи 

влаштували Норі справжній салон краси: глади-

ли, розчісували, робили зачіску за  допомогою 

прищіпок. Потім активно вивчали кольори та ге-

ометричні фігури! Одним словом — продуктивно 

попрацювали;)
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CВЯТКУВАННЯ ХЕЛЛОВІНУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
ЧИТА ЛЬНОМУ ЗА ЛІ

2 листопада в Інклюзивному читальному 
залі відбулося святкування Хелловіну  — це 
сучасне свято, яке має кельтське походжен-
ня, після прийняття християнства його свят-
кували як «надвечір’я Дня всіх святих».

Під час святкування наші користува-
чі сміливо розфарбовували обличчя, фото-
графувались з гарбузами-світильниками 
та навіювали жах на працівників бібліотеки. 
Також під час заходу було переглянуто муль-
тфільм «Дім — монстр», а на закінчення всіх 
чекав солодкий стіл.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

4 листопада в Інклюзивному читально-
му залі ми були раді вітати Вітальку — ма-
ленького хлопчика, який вперше відвідав 
заняття з каністерапії. Хлопчик, разом з 
Софійкою, з наполегливістю виконував 
всі вправи. Так тримати!)

СПЕЦКУРС «ВОЛОНТЕРСТВО У СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ»

5 листопада в  Інклюзивному чи-
тальному залі для студентів соціаль-
но-психологічного факультету ЖДУ 
ім. І. Франка відбулося перше занят-
тя зі спецкурсу «Волонтерство в сфері 
інклюзії». Координатор сектору Юлія 
Покотило розповіла про етику спіл-
кування з особами, які мають фізичні 
обмеження. Після закінчення заняття 
студенти об’єдналися в  мікрогрупи 
та  визначили графік зустрічей, щоб 
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КОЛОКВІУМ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

4, 5, 8, 9 листопада у відділі лі-
тератури іноземними мовами 
відбувся колоквіум для аспіран-
тів українських вузів, які дослі-
джують історію німецькомовної 
літератури (за підтримки ДААД — 
німецької служби академічних 
обмінів) під керівництвом Бір-
гіти Цінер, Вільний університет, 
м. Берлін. Презентації дисерта-
ційних проектів українських ас-
пірантів присвячені актуальним 
проблемам німецькомовної літе-
ратури і літературознавства.

6 листопада у  продовження колоквіуму відбувся літературознавчий 
семінар для молодих українських германістів. Модератор Біргіт Цінер, 
Вільний університет, м. Берлін. Учасники колоквіуму: Харківський уні-
верситет ім. Каразіна, Миколаївський Чорноморський державний уні-
верситет ім. Перта Могили, Чернівецький національний університет ім. 
Ю. Федьковича, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

мати можливість особисто попрацювати з користувачами читального за-
лу та реалізувати власні проекти.

ПРАЦІВНИКИ ГЕТЕ-ІНСТИТУТУ ВІДВІДА ЛИ БІБЛІОТЕКУ

Обговорення алгоритму роботи но-
вого пілотного проекту Невимушена 
розмова з партнерами нашої бібліоте-
ки5 листопада відділ літератури іно-
земними мовами відвідали партнери 
нашої бібліотеки з Гете-Інституту, ке-
рівник відділу «Інформація та  бібліо-
тека» Сюзанне Тайхманн та  асистент 
цього відділу Ганна Журавльова. Мета 
візиту — знайомство пані Тайхманн з 
директором бібіліотеки ім. О. Ольжи-
ча та працівниками відділу літератури 

іноземними мовами, як нового керівника відділу «Інформація та бібліоте-
ка» Гете-Інституту в Києві та перевірка роботи проекту «Заочний німець-
кий абонемент», який уже сьомий рік поспіль працює в нашій бібліотеці. 
Директор бібліотеки Василь Врублевський який був присутній на зустрічі, 
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та  пані Тайхман обговорювали новий 
«пілотний» проект, який буде проводи-
тись під час зимових шкільних канікул 
і який нам надає Гете-Інститут. Дирек-
тор бібліотеки та  працівники відділу 
«Інформація та  бібліотека» вважають, 
що цей проект буде дуже корисним для 
маленьких відвідувачів нашої бібліо-
теки. Зустріч пройшла в дружній та те-
плій атмосфері.

СПЕЦКУРС «ВОЛОНТЕРСТВО В СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ»

Протягом 10—13 листопада 
на  базі Інклюзивного читально-
го залу для студентів соціально-
психологічного факультету ЖДУ 
ім. І. Франка проходили заняття з 
спецкурсу «Волонтерство в  сфе-
рі інклюзії». За  дружньою кавою 
майбутні соціальні педагоги, пси-
хологи та  практичні психоло-
ги проводили психотерапевтичні 
вправи з користувачами, які ма-
ють функціональні обмеження різ-
них нозологій. Вправи допомогали 

налагоджувати контакт з аудиторією. 
Волонтерки соціально-психологічного факультету також були присут-

німи на занятті з каністерапії. Дівчата активно долучалися до організації 
та проведення вправ з Норою, допомагали дітлахам водити пухнастого 
терапевта за повідок, розчісувати та годувати.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

11 листопада Інклюзивний чи-
тальний зал був переповнений ди-
тячим сміхом, теплими емоціями 
та  хорошим настроєм, а  все завдя-
ки малятам, які завітали на заняття з 
Норою. 

На занятті також були присутні 
студентки соціально-психологічно-
го факультету ЖДУ ім. І. Франка, які 
в  рамках спецкурсу «Волонтерство 
в сфері інклюзії» допомагали прово-
дити заняття з каністерапії.
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CПЕЦКУРС «ВОЛОНТЕРСТВО В СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ»

З 17 по 20 листопада на базі Інклю-
зивного читального залу студенти со-
ціально-психологічного факультету 
ЖДУ ім. І. Франка в  рамках спецкур-
су «Волонтерство в сфері інклюзії» де-
монстрували різні форми та  методи 
роботи з дітьми, які мають обмежені 
функціональні можливості.

Студентки проводили цікаві пси-
хотерапевтичні вправи, арт-терапію 
та  кольоротерапію для користувачів 
Інклюзивного читального залу. Впра-
ви та різні форми терапії допомогли користувачам по-новому розкрити-
ся, весело та змістовно провести час.

ФЕСТИВА ЛЬ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

В актовій залі бібліотеки відбувся фестиваль «Екології Людини», орга-
нізатором якого виступає громадська організація Співдружності Екології 
Людини «Екомїръ».

Відвідувачі фестивалю мали змогу прослухати лекції спеціалістів у га-
лузі загальної екології та  екології людини. Кожний мав змогу обрати 
будь-яку цікаву для нього доповідь, оглянути виставку здоров’я та краси, 
поспілкуватися з психологами та педагогами. А головне — кожний відві-
дувач фестивалю буде мати можливість використовувати все це в своєму 
житті, щоб зробити Світ більш гармонійним.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СЛАБОЗОРИХ УЧНІВ

Практичне заняття для слабозорих учнів 23 листопада в рамках соці-
ального партнерства з Житомирською спеціалізованою школою-інтерна-
том № 1 для дітей зі зниженим зором в Інклюзивному читальному залі 
проходило практичне заняття — знайомство з роботою спеціалізованих 
програм JAWS та MAGIC для слабозорих учнів.
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ЗАНЯТТЯ ЗІ СПЕЦКУРСУ 
«ВОЛОНТЕРСТВО В СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ»

Протягом 24-27 листопада для студен-
ток соціально-психологічного факультету 
ЖДУ ім. І. Франка в Інклюзивному чи-
тальному залі проходили заняття зі спец-
курсу «Волонтерство в сфері інклюзії». 
Дівчата проводили різні психотерапев-
тичні вправи, допомагали в організації 
заняття з каністерапії.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

25 листопада в Інклюзивному читально-
му залі цікаво та позитивно пройшло заняття 
з каністерапії. Дітлахи наполегливо змагались 
за увагу Нори, хлопчики годували песика з ло-
жечки, а дівчатка – розчісували). Також до захо-
ду, в рамках спецкурсу «Волонтерство в сфері 
інклюзії», долучились студентки 23 групи спе-
ціальності «Соціальна педагогіка».

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

27 та  30 листопада в  Ін-

клюзивному читальному за-

лі відбулись чергові практичні 

заняття для дітей зі зниже-

ним зором спеціалізованої 

школи-інтернату № 1. Спо-

чатку учні працювали зі спе-

ціалізованими програмами 

JAWS та MAGIC, а потім звітували вчительці інформатики. Заняття про-

йшло результативно.
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СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

2 грудня на  заняття з Норою за-
вітали Артемчик та  Софійка. Дітла-
хи вдосталь награлися з пухнастим 
терапевтом, а також повторили гео-
метричні фігури та  кольори! На  за-
вершення Нора, як завжди, отримала 
винагороду за  проведене заняття — 
малеча нагодувала її своїм печивом.

«ЕXCURSION»

ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ «ШКОЛИ МІЛІЦІЇ»

2 грудня в  інформаційно-ресурс-
ному центрі «Вікно в  Америку» від-
булась екскурсія для військових 
«Школи міліції». Була надана інфор-
мація про сам центр, про можливість 
долучатись до заходів, які проводять 
в приміщенні бібліотеки, про доступ 
до  інформаційних ресурсів США, 
eLibrareUSA, про можливість навчан-
ня за кордоном.

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА»

ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СЛУХАЧІВ УЧИЛИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УМВС УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 грудня, на  виконання Указу Президента України від 08.12.2008 р. 
№ і149 2008 «Про Всеукраїнський тиждень права» та  розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 815-р «Про затвердження 
плану заходів з проведення у  2014 році Всеукраїнського тижня права» 
та відповідно до обласного плану заходів з метою підвищення рівня пра-
вової культури, інформаційно-бібліографічним відділом Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича для слухачів 
училища професійної підготовки працівників міліції УМВС України Жи-
томирської області був проведений День інформації, який включав на-
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ступні заходи:
— огляд довідко-

во-бібліографічних 
видань з питань пра-
вознавства;

— екскурсія бібліо-
текою;

— консультація з 
довідково-бібліогра-
фічного апарату з пи-
тань держави і права;

— огляд цінних 
та рідкісних видань.

СПЕЦКУРС «ВОЛОНТЕРСТВО У СФЕРІ ІНКЛЮЗІЇ»

Протягом 1—4 грудня студенткам 
соціально-психологічного факульте-
ту ЖДУ ім. І. Франка в  рамках про-
екту «Волонтерство в сфері інклюзії» 
вдалося цікаво та  весело організу-
вати дозвілля користувачів Інклю-
зивного читального залу. Впродовж 
тижня дівчата проводили дискусій-
ний відеоклуб, складали пазли з ко-
ристувачами та активно брали участь 
у  заході «Благодійна «HandMade»  — 

майстерня доброти». Наступні наші зустрічі відбудуться після Нового ро-
ку. Дівчата, легкої вам сесії!) До нових зустрічей!

БЛАГОДІЙНА «HAND MADE» МАЙСТЕРНЯ ДОБРОТИ

3 грудня, коли вся краї-
на відзначає Міжнародний 
день людей з інвалідністю, 
в  Інклюзивному читально-
му залі відбулася Благодійна 
«Hand Made» майстерня до-
броти, на  якій користувачі з 
особливими потребами та во-
лонтери сектору власноруч 
виготовляли новорічні по-
дарунки. Мета заходу  — ви-
готовлення композиції, яку 
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буде передано організаторам Благодій-
ного онлайн аукціону «Подаруй Різдво 
бійцям АТО», кошти з якого планують ви-
користати для закупівлі теплих зимових 
речей для бійців, що перебувають в зоні 
АТО. Безмежно вдячні всім, хто долучився 
до організації та проведення заходу: сту-
денткам 22, 23 та 36 груп соціально-пси-
хологічного факультет ЖДУ ім. І. Франка, 
соціальному педагогу та  учням міського 

ліцею при ЖДТУ, колегам ЖОУНБ та  жінці, яка подарувала нам клубок 
ниток для новорічних кульок.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

4 та 7 грудня Інклюзивний читальний 

зал відвідали учні зі спеціалізованої шко-

ли-інтернату №1 для слабозорих дітей. Учні 

успішно виконували практичні завдання та 

користувались послугами Інтернету за до-

помогою спеціалізованих програм.

ТРЕНІНГ «МИСТЕЦТВО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ»

6 грудня 2014 року в  регіональ-
ному тренінговому центрі «Бібліо-
міст» відбувся тренінг «Мистецтво 
тайм-менеджменту», який здійсню-
вала ЖОМГО «Паритет». В  заході 
брали участь бібліотечні працівники 
та студенти ЖДУ ім. І. Франка. Учас-
ники ознайомились з поняттям 
тайм-менеджменту, навчились ра-
ціонально планувати свій час, пра-
вильно ставити цілі та досягати їх.
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СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

9 грудня в Інклюзивному читальному залі 
відбулося чергове заняття з Норою. Дітлахи 
дарували всім присутнім теплі емоції та гар-
ний настрій, адже так приємно бачити, як 
вони радіють кожній зустрічі з пухнастим те-
рапевтом.

СОБАКИ, ЩО 
ЛІКУЮТЬ

24 грудня в Інклюзив-
ному читальному залі 
відбулося останнє в цьо-
му році заняття з каністе-
рапії. Малят привітали з 
прийдешніми новорічни-
ми святами та подарували 
їм маленькі подаруноч-
ки! Дітлахи з захоплен-
ням фотографувалися під 
ялинкою та «мучили» пух-
настого терапевта.

СОБАКИ, ЩО ЛІКУЮТЬ

16 грудня в Інклюзивному читальному залі на 
занятті з каністерапії запанувала справжня пере-
дноворічна святкова атмосфера. Наші дівчатка во-
дили хороводи, наряджали ялинку та захопилися 
настільки, що навіть Нору прикрасили.


