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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ
Медичний відділ приймає читачів
Перші читачі та перша експозиція виставки
З 02 січня 2019 року в структурі КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» ЖОР почав працювати відділ спеціалізованої медичної літератури.
Серед перших читачів – фахівці медичної галузі, студенти та бажаючі
поповнити свій розумовий багаж з користю для здоров’я. У відділі представлені 60 тис. примірників фахової медичної літератури та 40 видів періодичних видань, працює абонемент для лікарів. Унікальний фонд відділу
сформований із фондів обласної наукової медичної бібліотеки.
Відвідувачі відділу можуть ознайомитися з експозицією виставки до
185-річчя до дня народження Степана Руданського, поета, лікаря, громадського діяча. Зустріч з правнучатим племінником лікаря, Боржковським О.
В. – лікарем, краєзнавцем, лауреатом Всеукраїнської премії ім. С. Руданського та презентація історико-документального фільму «Степан Руданський – духовна єдність поколінь» відбудеться 28.01.2019 р.
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«Жити треба із захопленням» (С. П. Корольов).
Відкрито виставку книг
до дня народження знаменитого земляка.
09 січня 2019 року в холі бібліотеки відбулося відкриття виставки книг “Шлях до зірок” до
дня народження академіка С. П.
Корольова.
Книги та фотоматеріали, що
представлені на виставці Музеєм
космонавтики ім. С. П. Корольова, є частиною державного Музейного фонду України.

«Світло спілкування» відзначає 25-річчя
Представлення ювілейного
журналу
12 січня 2019 р. в актовій залі
бібліотеки за участі відділу
краєзнавства відбулось представлення ювілейного 25-го числа
журналу «Світло спілкування».
На виставковому стенді —
примірники видання різних років та його спецвипуски – «Доля», «Житомирський прорив» та
«Житомирський феномен».

"Те, що минуло, не минає"
Презентація книжкових виставок
19 січня 2019 року у відділі краєзнавства відбулася презентація двох
книжкових виставок: "Те, що минуло,
не минає" – до 75-річчя від дня народження письменника-земляка В. Ф.
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Сташука та "Мої пісні знайти Вам допоможуть і щире серце, і високий
світ" – до 75-річчя письменниці-землячки М. Павленко. На заході були
присутні учні житомирського ліцею для обдарованих дітей, які входять до
гуртка історичного краєзнавства. В подальшому, вони будуть вивчати історію сіл Житомирщини, тому для них було також проведено практичне
заняття на тему «Як користуватися зведеним краєзнавчим каталогом та
електронними краєзнавчими ресурсами».

«Ланцюг єдності» - символ єднання українців
Співробітники бібліотеки приєднались до святкування
100-ї річниці Дня Соборності України

22 січня 2019 р. в День Соборності
України в Житомирі бібліотеки долучилися до урочистих заходів з нагоди свята.
В 100-ту річницю проголошення акта
з’єднання УНР та ЗУНР співробітники
бібліотеки разом з іншими житомирянами долучилися до урочистої ходи від
вул. Михайлівської до Житомирської обласної філармонії імені Ріхтера із
символами державності України – жовто-блакитними прапорами та утворили «Ланцюг єдності» - символ єднання української нації.

Презентація книги «Лицарі золотого тризуба»
24 січня 2019 р. у приміщенні конференц-залу КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича» ЖОР відбулась презентація книги Володимира Покотила «Лицарі золотого тризуба» та інших видань Національного газетно-журнального видавництва. Видання презентував головний редактор газети «Культура і
життя» Євген Букет.
Роман-спогади «Лицарі золотого тризуба» - твір, побудований на документальному
матеріалі, що підіймає глибини української, багатьом і досі невідомої історії, порушує
проблеми загальнонаціонального значення.
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Подарунок читачам – поповнення
книжкових фондів бібліотеки.
Презентація книг, отриманих в дарунок від Фундації
імені князів-благодійників Острозьких
31 січня 2019р. в універсальній
читацькій залі бібліотеки відбулася
презентація
книг
видавництва
Анетти Антоненко, отриманих в
дарунок від Фундації імені князівблагодійників Острозьких. Бібліотека отримала 82 примірники книг,
з яких 28 видань знаходяться у відділах бібліотеки, інші примірники
передано до бібліотек області, зокрема – до бібліотеки новоутвореної громади села Білокоровичі Олевського району.
Фундація імені князів-благодійників Острозьких – благодійна організація, заснована у 1995р, місія та мета діяльності – надавати допомогу тим,
хто хоче вирішити проблеми, та проблеми громадян, громад, інституцій.
Напрямки діяльності: підтримка малозабезпечених та соціальнонезахищених верств населення, розвиток філантропії, освітня діяльність,
соціальне партнерство.

«Туристичне краєзнавство»
Практичні заняття
13 лютого 2019 року у відділі краєзнавства відбулося практичне заняття з
групою студентів Житомирського агроекологічного університету за темою
«Туристичне краєзнавство». Студенти
познайомились із напрямами роботи
відділу та Зведеним краєзнавчим каталогом. Навчилися практично знаходити в топографічній частині каталогу
джерела про свої міста та села. За допомогою замовлених матеріалів написали коротеньку історію села. Працівник відділу ознайомила користувачів з виставками відділу та новими
краєзнавчими книгами.
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Зустріч краєзнавців
6 лютого 2019 р. у конференц-залі ЖОУНБ імені О. Ольжича за участі відділу
краєзнавства відбулось засідання, присвячене 90-річчю Організації українських
націоналістів, організоване кандидатом
історичних наук, краєзнавцем, депутатом
Житомирської міської ради, членом ЖО
ОУН Г. Махоріним. Запрошені до слова
учасники зібрання (Г. Махорін, Г. Стародубець, М. Духніч, С. Васильчук, В. Білобровець, В. Дехтієвський) поділились інформацією та міркуваннями, пов’язаними з історією, постатями
та сучасними аспектами державотворчої діяльності ОУН. У своєму виступі головний бібліограф відділу краєзнавства В. Білобровець розповів про
постать О. Ольжича, зокрема, про його творчі здобутки, а також поділився
спогадами про організацію візиту до Житомира у 2007 році сина
О.Ольжича – Олега Кандиби (Канада), про його зустрічі з викладачами і
студентами ЖДУ ім. І. Франка та відомим житомирським письменником
Є. Концевичем.

Екскурсія відділами книгозбірні
21 лютого 2019 року працівники відділу наукової інформації та бібліографії провели екскурсію для слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації (бібліографів) відділами обласної книгозбірні, підготовили перегляд та огляд фахової літератури, дали відповіді на запитання щодо організації бібліографічної діяльності в районних, селищних та спеціалізованих
бібліотеках
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«Бібліотеки: особливості національно-патріотичного
виховання в умовах сьогодення»
21 березня 2019 р. в Житомирській
центральній районній бібліотеці відбувся
семінар бібліотечних працівників на тему
«Бібліотеки:
особливості
національнопатріотичного виховання в умовах сьогодення». У заході взяв участь головний бібліограф відділу краєзнавства ЖОУНБ ім. О.
Ольжича В. Білобровець, який у своїй лекції
«Відомі
представники
національновизвольного руху на Житомирщині» ознайомив учасників зібрання із сучасними уявленнями про патріотизм та націоналізм, розповів про особливості сприйняття діяльності очільників та ідеологів національновизвольних руху, зокрема і пов’язаних з нашим краєм (С. Бандери, Р. Шухевича, О. Кандиби-Ольжича, М. Сціборського, Т. Бульби-Боровця), продемонстрував присутнім рідкісні мемуарні та науково-публіцистичні видання В. Козака, Ю. Бойка, Д. Донцова.

«Особливості діяльності обласної бібліотеки
як інформаційно-культурного центру»
День інформації

26 березня 2019 р. відбулася зустріч
головного бібліографа відділу краєзнавства ЖОУНБ імені О. Ольжича В. Білобровця зі студентами 35-ї групи Інституту
педагогіки ЖДУ ім. І. Франка. Слухачів
поінформували про особливості діяльності обласної бібліотеки як інформаційнокультурного центру, про літературу,
представлену у відділі краєзнавства, зокрема, про нові видання письменників-земляків, зорієнтовані на молодіжну
читацьку аудиторію. Розповідь В. Білобровця також стосувалася власної
поетичної творчості та досвіду формування домашньої бібліотеки.
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«Постатям Олександра Олеся (Кандиби)
та О. Ольжича (Олега Кандиби) присвячується»
21 березня 2019 р. у приміщенні
Бібліомосту (відділ нових бібліотечних технологій) відбулася відеоконференція, присвячена постатям
Олександра Олеся (Кандиби) та О.
Ольжича (Олега Кандиби), за участю ЖОУНБ ім. О. Ольжича, Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки та Білопільської
центральної районної бібліотеки
ім. О. Олеся.

Житомирський обласний літературний
фестиваль-конкурс «Очима душі»
Відділ краєзнавства ЖОУНБ ім.
О. Ольжича долучився до проведення
обласного літературного фестивалюконкурсу для учнів «Очима душі».
5 квітня 2019 р. у міському палаці культури відбувся гала-концерт, на якому
переможці конкурсу та запрошені виконавці представили свою творчість, а
також відбулося нагородження учасників. Зокрема, головний бібліограф відділу краєзнавства В. Білобровець, як
представник журі, вручив нагороди лауреатам.

Фахова медична література – студентам
03 квітня 2019р. відбулася екскурсія у відділ спеціалізованої медичної
літератури бібліотеки. Студенти ІІ
курсу Житомирського медичного
інституту були ознайомлені з книгами, спеціалізованими матеріалами,
періодичними виданнями та новими
надходженнями. Завідуюча відділом
- Жадановська Тетяна Володимирів-
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на, представила діючі виставки та анонсувала заходи, що заплановані.
Студентам медикам було запропоновано підбір спеціалізованої літератури для підготовки рефератів, доповідей, курсових, дипломних та магістерських робіт.
Серед постійних читачів відділу - фахівці медичної галузі, студенти та
бажаючі поповнити свій розумовий багаж з користю для здоров’я. У відділі представлені 60 тис. примірників фахової медичної літератури та 40
видів періодичних видань, працює абонемент для лікарів. Унікальний
фонд відділу сформований із фондів обласної наукової медичної бібліотеки.

«В любові до поезії»: вірші польських поетів
у Житомирі
В Житомирі 76 учасників боролись
за перемогу в IV декламаторському
конкурсі польської поезії ім. Валентина Грабовського, присвяченого 30річній діяльності Житомирської обласної Спілки поляків в Україні за підтримки Люблинського католицького
університету. Конкурс відбувся 6 квітня в ЖОУНБ ім. О. Ольжича.
Важливим моментом стало відкриття виставки «Вчителі свободи», присвяченої 100-й річниці Люблинського католицького університету, яка була представлена Івоною Нєвядомською. В конкурсі взяли участь діти і молодь із Києва, Житомира, Білої
Церкви, Коростеня, Хорошева, учні з шкіл, де вивчається польська мова, з
районних польських організацій.
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Із скарбів бібліотеки – до відвідувачів
Рідкісні та цінні краєзнавчі видання поч. XIX-XX ст.
З 23 квітня 2019 року до річниці заснування бібліотеки у відділі книгозберігання експонується виставка «Із скарбів Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича», де представлено рідкісні та цінні краєзнавчі видання поч. XIX-XX ст. фондів бібліотеки.

Літературна вікторина «Мандруючи казками»
22 квітня 2019 р., до Дня заснування
бібліотеки КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича»
Житомирської обласної ради, в РТЦ «Бібліоміст» проводилась літературна вікторина «Мандруючи казками» з переглядом
мультфільму «У пошуках Немо» для учнів 3-го класу гімназії № 23.
Після вікторини дітки переглянули мультфільм «У пошуках Немо» та побачили, як важливо та необхідно бути слухняним – слухатись дорослих, батьків, вчителів.

Нові книжкові виставки у бібліотеці
У травні 2019 р. у відділах бібліотеки експонувалися книжковоілюстративні виставки:
- «День пам’яті жертв політичних репресій» (хол бібліотеки) (відділ
абонемент та відділ краєзнавчої літератури)
- «9 травня – День Європи». Свято миру та гідності (відділ читальних
зал)
- «Незгасаючий вогонь безсмертя». До Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні (відділ літератури з мистецтв)

10

- «12 травня – Міжнародний День
медсестри» (відділ спеціалізованої
медичної літератури)
- «12 травня – День Матері» (відділ читальних зал)
- «Сім’я – ключ до щастя». До міжнародного Дня сім’ї, 15 травня
(відділ літератури з мистецтв)
- «Житомирщина туристична:
Вас вітає Житомирський район», 16 травня (відділ краєзнавчої літератури)
- «16 травня – День вишиванки» (відділ виробничої літератури)
- «Мені сорочку мати вишивала...». До Всесвітнього Дня вишиванки, 16 травня (відділ літератури з мистецтв)
- «Українська вишивка: історія та сучасність». До Всесвітнього Дня
вишиванки, 16 травня (відділ абонемент)
- «18 травня – День Європи» (відділ читальних зал)
- «Скарбниці світового мистецтва». До Міжнародного Дня музеїв –
18 травня (відділ літератури з мистецтв)
- «24 травня – День слов’янської писемності і культури» (відділ читальних зал)
- «Наукові праці лікарів Житомирщини» (відділ спеціалізованої медичної літератури)
- «Ліра Гіппократа: літературні твори медиків» (відділ спеціалізованої медичної літератури)
- «Доля та картини художника». До 115-річчя від дня народження
Сальвадора Далі (1904-1989) живописця» (відділ літератури з мистецтв)
- «Подвижнику та краєзнавцеві».
До 5-х роковин від дня смерті М.Ю.
Костриці (відділ краєзнавчої літератури)
- «Сучасна українська книга» (відділ абонементу)
- «П`єр Кюрі (1859–1906)». До 160річчя від дня народження французького фізика та хіміка» (відділ читальних зал)

11

Зустріч В. Білобровця зі слухачами курсів
Житомирського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
15 травня 2019 р. з ініціативи методиста лабораторії методичного забезпечення К. Колесник та
завуча ЗОШ № 20 Н. Красноголовець відбулася
зустріч головного бібліотекаря відділу краєзнавства ЖОУНБ імені О. Ольжича В. Білобровця зі слухачами курсів Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У виступі
йшлося про особливості діяльності обласної бібліотеки як інформаційно-культурного центру та, зокрема, про відділ краєзнавства. Розповідь В. Білобровця також стосувалася власної поетичної творчості та історії формування домашньої бібліотеки.

«Сучасна бібліотека: формуємо позитивну
мотивацію до читання»
Майстер-клас

13 червня 2019 року на інноваційних навчаннях працівників
культури Малинського району,
які організував ЖЦ ПКПК, зав.
відділом читальних зал бібліотеки був проведений майстер-клас
«Сучасна бібліотека: формуємо
позитивну мотивацію до читання». Шляхи позитивної мотивації
до читання, приклади взаємодії з
читачами, активне використання ІКТ в масовій роботі – ці та багато інших
питань були розкриті під час зустрічі.
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ
Олександр Ірванець: читання старих та нових віршів.
« Я люблю думати та іронізувати, а взагалі, я - сатирик...»
09 січня 2019 в актовій залі бібліотеки відбулася зустріч з неординарною людиною – поетом,
письменником, сценаристом та перекладачем
Олександром Ірванцем, автором більше ніж двох
десятків книжок та численних публікацій у часописах і альманахах Європи й Америки. Його
твори перекладені англійською, німецькою,
французькою, шведською, польською, чеською,
білоруською, російською, італійською, хорватською мовами, а п’єси ставилися в театрах Німеччини, Польщі та Люксембургу.
На зустріч з митцем, що відбулася в невимушеній творчій обстановці,
прийшла творча інтелігенція Житомира та студенти філологічних факультетів. За допомогою поезій митець подав власне бачення соціокультурних
процесів минулого та теперішнього, які відбуваються сьогодні в Україні, із
самоіронією та гумором розповідав про свій творчий шлях та охоче відповідав на запитання.

«Степан Руданський – духовна єдність поколінь»
Презентація історико-документального фільму
28 січня 2019 р. у відділі медичної літератури відбулася презентація історикодокументального фільму, присвяченого
видатному лікарю, поету-лірику, гумористу і сатирику, перекладачу і фольклористу Степану Руданському. Автор та
режисер Віра Миколаївна Чернець представила глядачам фільм «Степан Руданський – духовна єдність поколінь». Після
перегляду, під час спілкування зі знімальною групою та професором, істориком, журналістом Святославом Карповичем Васильчуком, глядачі мали змогу ставити питання та висловлювати свої думки.
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Завдяки кропіткій дослідницькій роботі Віри Миколаївни житомиряни
дізналися більше про нащадка видатного українського поета-класика: його
правнучатого племінника Олексія Васильовича Боржковського – лікаря,
підполковника медичної служби, що живе в нашому місті.

Фестиваль "Розстріляна молодість"
13 лютого 2019 року у приміщенні Житомирського
академічного
українського
музичнодраматичного театру ім. І. А. Кочерги пройшов
ювілейний X Всеукраїнський літературномузичний фестиваль вшанування воїнів України
«Розстріляна молодість». Фестиваль на рівні Житомирської області був започаткований у 2000 році Анатолієм Миколайовичем Шмалюком, членом
Національної спілки журналістів України, письменником і поетом (18 збірок), полковником СБУ
у відставці.
Організаторами виступили: Міністерство освіти
і науки України, Житомирська обласна рада, Житомирська обласна державна адміністрація, Український державний центр
позашкільної освіти, Житомирський державний будинок художньої та технічної творчості, Житомирська обласна громадська організація «Розстріляна молодість», Житомирська обласна спілка ветеранів Афганської війни.
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича з 2014 р. щорічно бере участь у виставковій діяльності фестивалю. У
2019 р. бібліотека ім. О. Ольжича (відповідальні особи: завідувачка відділу
міського абонементу Людмила Миколаївна Коваль та провідний бібліотекар відділу літератури з мистецтв Ольга Птіцина) презентувала виставку
книжкових й періодичних видань «Не в’януть «Тюльпани» в
граніті, бо пам’ять людська не
згаса...», присвячену вшануванню учасників бойових дій на території інших держав, 30-ій річниці виведення військ з Афганістану. Окремий розділ виставки
висвітлював літературну творчість засновника Всеукраїнського літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів України «Розстріляна молодість» Анатолія Миколайовича Шмалюка.
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Вечір поезії поета Вірменії Ованеса Туманяна
Вечір поезії поета Вірменії Ованеса Туманяна,
присвячений 150-річчю від дня народження
19 лютого 2019 року о 15.00 у
відділі літератури з мистецтв бібліотеки відбувся вечір поезії поета
Вірменії Ованеса Туманяна, присвячений 150-річчю від дня його народження.
Організаторами вечора були
представники та діти вірменської
громади «Еребуні» в місті Житомирі.
Учасники вечора розповіли всім присутнім про біографію та творчість
поета. Молодь читали вірші, балади, уривки опер на трьох мовах – вірменській, українській та російській.
Також звучали уривки опер «Ануш» та «Алмаст Ованеса Туманяна».
На вечорі були присутні представники чеських, польських, грузинських
громад та шанувальники творчості поета.
Виконавчий директор ГО Житомирської обласної общини вірмен «Еребуні» Ваге Петросян подарував бібліотеці книгу про біографію та творчість Ованеса Туманяна українською мовою.

Вечір пам’яті «О. Ольжич. Доба і вічність»
до 75-х роковин від дня загибелі поета,
археолога, громадського діяча.
10 червня 2019 року у конференцзалі бібліотеки відділом краєзнавства
було
проведено
вечір
пам’яті
«О. Ольжич. Доба і вічність» до 75-х
роковин від дня загибелі поета, археолога, громадського діяча. Про діяльність бібліотеки із вшанування і збереження пам’яті О.Ольжича (Олега
Кандиби) розповіла і представила відеоматеріали завідувачка відділу краєзнавства В. Козлова. Було продемонстровано презентацію «О.Ольжич – поет нескореного покоління», віртуальну виставку «Полум’яний борець за незалежність України», колекцію
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творів на LIBO, книжкові виставки та стенди, фотографії муралу
«О. Ольжич» на стіні бібліотеки, відеосюжет із відкриття пам’ятника та
фільм режисера П. Авраменка за сценарієм В. Врублевського «Вогонь самопосвяти». Головний бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобровець
ознайомив учасників заходу з маловідомими фактами біографії видатного
земляка, літературознавчими оцінками поетичної творчості, поділився
спогадом про організацію візиту до нашого міста його сина – Олега Олеговича Кандиби та про спілкування з ним, про історію створення
пам’ятника О. Ольжичу в Житомирі, прочитав твори поета.

«Світло спілкування» в ЖОУНБ
Вечір пам’яті письменника Є. Концевича та презентація
26-го числа журналу «Світло спілкування»
5 червня 2019 року в актовій залі ЖОУНБ імені О. Ольжича за участі відділу
краєзнавства і відділу соціокультурної та
інформаційно-видавничої діяльності відбувся вечір пам’яті, присвячений 84-й річниці від дня народження відомого житомирського письменника-дисидента, Лицаря нескореного духу Євгена Васильовича Концевича, а також було представлене 26-е число журналу «Світло спілкування».
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ВИСТАВКИ
«Жити треба із захопленням» (С. П. Корольов)
Відкрито виставку книг
до дня народження знаменитого земляка
09 січня 2019 року в холі бібліотеки
відбулося відкриття виставки книг
“Шлях до зірок” до дня народження
академіка С. П. Корольова.
Книги та фотоматеріали, що представлені на виставці Музеєм космонавтики ім. С. П. Корольова, є частиною
державного Музейного фонду України.
Завідувачка Фондів музею Щербакова Н. М. та наукові співробітники
відділу «Меморіальний будинок – музей академіка С. П. Корольова» представили перед слухачами особистість Корольова не тільки як конструктора
першої космічної техніки, вченого, під керівництвом якого було відкрито
космічну еру в історії людства, а й як особистість – людину, яка любила
життя, цінувала людей, які його оточували та жила із захопленням. Вперше відвідувачі виставки почули зворушливі строки «ніжних» листів із переписки Сергія Павловича та коханої дружини Ніни Іванівни, що представлені в унікальній книзі «Нежные письма сурового человека».

«Цікаві та загадкові істоти, що надихають»
Персональна виставка художніх робіт
«Котячий погляд очима Степана Сіріка»
17 січня 2019 р. у відділі мистецтв та просторому холі бібліотеки відбулося відкриття персональної виставки художніх робіт «Котячий погляд
очима Степана Сіріка». У молодого художника
Степана, сина відомого митця Василя Сіріка, це
перша виставка, на якій представлено 62 картини.
В роботі майстер використовує свою авторську
техніку оптичного змішування фарб, що дозволяє
формувати колорит в залежності від настрою.
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«Емоції на склі»
Відкриття персональної виставки
художнього розпису на склі Ольги Карпінської
23 січня 2019 р. у відділі літератури з мистецтв бібліотеки відбулося відкриття персональної виставки робіт художнього розпису на
склі (вітражі) художниці Ольги Карпінської,
яка з 2009 р. тісно співпрацює з Житомирським
обласним центром народної творчості. У доробку майстрині більше 400 робіт з різною тематикою та стилем. Ольга Карпінська на відкритті виставки «Емоції на склі» розповіла про
створення кожної роботи, представленої на виставці. Присутні, поціновувачі таланту майстрині, студенти Житомирського професійного ліцею сфери послу, родина, друзі висловили щире захоплення рукотворним дивом.

«Не в’януть «Тюльпани» в граніті,
бо пам’ять людська не згаса...»
Відкриття щорічної тематичної виставки
1 лютого 2019 року у відділі літератури з мистецтв бібліотеки з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 30-ї річниці виведення військ з Афганістану відбулося
відкриття щорічної тематичної виставки
«Не в’януть «Тюльпани» в граніті, бо
пам’ять людська не згаса...». Ведучий
заходу – полковник Чабоненко Віктор
Григорович, ветеран війни в Афганістані, голова ГО «Ветерани повітряно-десантних військ, Союз десантників
Житомирської області».
Окрасою відкриття виставки стали концертні номери:
– вокальний виступ солістів Оркестру ГУНП під керівництвом капітана
поліції Олександра Коротуна;

18

– Михайло Кучевський натхненно прочитав вірш «Не в’януть «Тюльпани» в граніті,
бо пам’ять людська не згаса...» учасника
бойових дій на території інших держав полковника Анатолія Миколайовича Шмалюка;
– Олександр Шульга, учасник бойових
дій в Афганістані (строкова служба; сержант, 1986-1988 роки, перевал Саланг), виконав на саксофоні музичну композицію.
Вадим Андрійович Пивоваров, заступник директора бібліотеки з наукової роботи привітав присутніх з Днем вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, 30-ї річниці виведення військ з Афганістану.

«Астрологічна феєрія мистецтва та дизайну»
Відкриття ретроспективної виставки творчих робіт
студентів та викладачів ЖДУ ім. Івана Франка
14 лютого 2019 року о 11.00 у холі
бібліотеки відбулося відкриття ретроспективної виставки творчих робіт
«Астрологічна феєрія мистецтва та
дизайну» студентів та викладачів навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка.
На виставці представлені близько
60 робітяк студентів так і викладачів
Піддубної О. М., Ямчинської Г. В.,
Колесник Н. Є., Шмельової Т. В., Фурманюк С. М.
З привітальним словом виступив директор навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка Литньов В.Є., в. о. директора
ЖЦНТ Сердечна А. В., викладачі кафедр та студенти.
Звучала українська народна пісня у виконанні викладачів кафедри педагогічного виховання.
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Краса та гармонія власноруч
2 березня 2019 р. у відділі літератури
з мистецтв відбулося відкриття двох виставок творчих робіт: збірної виставки
творчих робіт «Свято жінки» членів гуртка «Чарівний гачок», керівник – Євенок Нелля та персональної виставки
творчих робіт «Світ філейного в’язання:
радіймо життю» Валентини Дем’янчук.

Гармонія природи - побачити, відчути, зафіксувати...
Відкриття фотовиставки Віктора Одоміча
«Неповторні барви України»
20 березня 2019 р. у холі бібліотеки відбулося відкриття фотовиставки Віктора
Одоміча «Неповторні барви України».
Віктор Одоміч – фотохудожник, член
Національної Спілки фотохудожників
України, Голова Житомирської обласної
організації НСФХУ, лауреат міжнародних та вітчизняних фотоконкурсів, автор
фотовиставок, фотоілюстрацій, буклетів,
календарів, чисельних публікацій у пресі.
На заході виступили заступник директора Пивоваров Вадим Андрійович, начальник управління культури та туризму ОДА Парфентієва Тетяна
Миколаївна, голова Житомирського обласного обєднання «Просвіта» Васильчук С. К., викладач аудіовізуального мистецтва Житомирського коледжу культури та мистецтв ім. І. Огієнка Шурпан І.В., методист ЖОУНТ
Сегеда Н.К. та ін.
Віктор Одоміч розповів історії виникнення світлин та розкрив фотосекрети створення гарних композицій усім присутнім.
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Гармонія всередині нас та навколо...
Художня виставка картин «Різнобарв’я» Тишкевич Ольги та Родьо Діани

З 1 по 15 березня 2019 року у холі бібліотеки експонувалась художня виставка картин « Різнобарв’я» Тишкевич Ольги та Родьо Діани.
Це перша виставка картин двох початківців – мами
та доньки. Ольга – самоучка, але ще з дитинства, спостерігаючи за творчістю батька, прагнула прикрасити
цей світ – малювала, декорувала, робила вироби в різних
техніках,
пізніше, вибивала портрети на камені. Три роки
Ольга, економіст за освітою, створює картини олією. Поруч з мамою
шестирічна Діана вчиться бачити
красу природи, кольори, деталі та
відчувати гармонію всередині та
навколо...

Від ремесел бабусі – до сучасних тенденцій та стилів...
Відкриття виставки творчих робіт Голені Світлани Миколаївни
«Вишивані візерунки Звягельщини»
18 березня 2019 р. у відділі спеціалізованої медичної літератури відбулося відкриття виставки творчих робіт Голені Світлани
Миколаївни «Вишивані візерунки Звягельщини».
Пані Світлана працює 8 років керівником
гуртка декоративно прикладного мистецтва
«Український
оберіг»
у
НовоградВолинському вищому професійному училищі. З любов’ю та розумінням розкриває
таланти та плекає паростки творчої майстерності своїх юних вихованців.
Майстриня працює в різних стилях декоративно - прикладного мистецтва:
вишивка – старовинна та сучасна, плетіння з рогози, бісероплетіння, декупаж, ліплення з глини, вироби із соломи, виготовлення ляльки-мотанки та
із захопленням опановує нові – глазуровий розпис пряників (айсінг), «кавові» іграшки із цікавим ефектом «зістарювання» матеріалу.
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Учні Новоград-Волинського вищого
професійному училища подарували гостям виставки, хореографічно-музичну
композицію з барабанами у характерних
стильних, самостійно виготовлених костюмах, заспівали ліричну українську пісню та пригостили власноруч зробленими
пряниками, глазурованими в модному
стилі «айсінг».

«Віки живуть в старому фоліанті»
Експозиція виставки медичної книги та експонатів приватного музею
Федора Євтушенка
З 15 квітня по 17 травня
2019 року у відділі спеціалізованої медичної літератури
бібліотеки відкрилась виставка «Віки живуть в старому фоліанті» На ній представлені зразки медичної
книги кінця XIX – початку
XX ст. та експонатів приватного музею Федора Євтушенка «Ремісничий двір.

«Квітка-душа»
Відкриття персональної художньої виставки
Вікторії Разбіцької
07 травня 2019 р. у холі бібліотеки відбулося відкриття персональної художньої
виставки робіт художниці-аматора Вікторії
Разбіцької.
Вікторія Віталіївна працює викладачем
образотворчого мистецтва та історії у
спецшколі-інтернаті для дітей зі зниженим
зором. Отримала освіту за фахом учителя
історії та початкових класів у Житомирському державному університеті.
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У доробку майстрині роботи з різною тематикою та стилем, з використанням різних технік - олійні фарби та акварелі, графіка. Вікторія Разбіцька на відкритті виставки «Квітка-душа» розповіла про історію створення
кожної роботи, представленої на виставці. Присутні поціновувачі таланту
майстрині, друзі, родина, учні висловили щире захоплення талантом художниці та побажали творчих успіхів.

«Сорочка мамина біла, біла…»
До Всесвітнього Дня вишивано
відкрито виставку у бібліотеці.
15 травня 2019 року у відділі літератури
з мистецтв бібліотеки відбулося відкриття
виставки «Сорочка мамина біла, біла…»
Заслуженого майстра народної творчості
України Бондар Ніни Володимирівни та
майстра-аматора Софії Макарчук.
У доробку майстрині біля 500 чоловічих, жіночих, дитячих сорочок виконані у
техніці традиційної поліської вишивки.
Роботи вишиті білими та кольоровими
шовковими нитками на лляному полотні. Структурована чіткість та ніжна
ажурність геометричних орнаментів створює святкову вишуканість виробів. У своїх роботах Ніна Володимирівна майстерно поєднує різні техніки
вишивання: «низь», «гладь», «солов’їні вічка», «зерновий вивід», «вирізування», «лиштва», «мережка» та ін.
Захід провела методист Житомирського обласного Центру народної
творчості Сегеда Надія Костянтинівна.

«Погляд АТО – 1000 облич»
До Дня Героїв у бібліотеці відкрито
авторську фотовиставку фотографа-аматора
Леоніда Шрайбікуса.
20 травня 2019 року у холі бібліотеки з нагоди Дня Героїв, що відзначатиме Україна 23 травня, відбулося відкриття авторської фотовиставки
«Погляд АТО – 1000 облич» фотографа-аматора Леоніда Шрайбікуса.
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Мета даного фотопроекту — вшанувати Героїв — захисників України, та
морально-патріотичне виховання молоді.
В холі бібліотеки експонувалася 101
світлина - звичайні, на перший погляд,
українські хлопці та дівчата у військовій формі, від рядового – до генерала, з
різних підрозділів та місць України.
Присутні завмирали біля світлин, вдивлялися в очі «1000 облич», кожен для себе знаходив відповідь на питання: «Сучасний Герой. Який він ?»
Повагу перед світлою пам’яттю полеглих воїнів АТО присутні відзначили хвилиною мовчання, схиливши голови.
На заході виступили голова ГО «Атошник», ветеран війни та учасник
фотопроекту Віктор Камлук, голова Житомирського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», журналіст Святослав Васильчук, заступник командувача
ДШВ ЗС України з виховної роботи, полковник Олександр Пухальський та житомирський
письменник Ярослав Марищенко. Вшанували
Героїв творчими виступами бард Костянтин
Гай, поетеса Марія Рудак, учениці ліцею № 25
з поетичними композиціями та ін.

«Філософія символізму»
Персональна виставки художника Павла Гусєва.
1 червня 2019 року у холі бібліотеки відбулося відкриття персональної виставки
«Філософія символізму» художника Павла
Гусєва. В роботах художника центральне
місце посідає образ дівчини, що має притаманні лише їй: історію, стиль, філософію
буття, звучання крізь різні простори , часи
та епохи. Майстер працює в жанрах пейзажу, портрету, створює міфологічні сюжети,
використовуючи акварель, гуаш, олію, а також олівець, пастель. Художник
розкриває себе, як ілюстратор книг – краєзнавчої хрестоматії та поетичних
збірок, створюючи цікаві тематичні сюжетні малюнки.
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«Відображення любові»
Персональна виставка живопису
сестри-монахині Феломени Гобрій
та учнів іконописної школи «Одигітрія»
15 червня 2019р у відділі
літератури з мистецтв бібліотеки відбулося відкриття
персональної виставки живопису
сестри-монахині
Феломени Гобрій Чину
Святого Василія Великого
Української
ГрекоКатолицькоїи церкви та виставка іконопису учнів іконописної школи «Одигітрія».
Це четверта персональна виставка художниці, яка пише ікони на дошці
у візантійському стилі, ікони на полотні у західному стилі, виконує розписи трапезних, каплиць, фасадів монастиря у творчій техніці мокрої фрески
та сграфіто (видряпування по мокрій штукатурці). На виставці представлені дві намісні ікони написані художницею, сестрою-монахинею Феломеною, до іконостасу, живописні твори, створені протягом 2017-2019 років у жанрі пейзажу та квіткові композиції, виконані олійними фарбами, а
також у техніці фрески з ліпниною. Роботи створені під час гірських подорожей Карпатами, «насичені» кольором та свіжим повітрям.
Іконописна школа «Одигітрія» представлена роботами учнів художниці
сестри-монахині Феломени Гобрій. Їхній вік – від 5 до 75 років.
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ
«Жінкам, мамам, коханим, музам...»
До Дня прав жінок та миру
05 березня 2019 р. у віддділі літератури з мистецтв бібліотеки відбулося музичне весняне свято для
всіх жінок – співробітників та відвідувачів бібліотеки. Концерт, під
час якого подарували чудовий настрій та найчуттєвіші передзвони
своїх пісень та запальних сердець,
ансамбль головного управління
Національної поліції в Житомирській області під керівництвом капітана поліції Олександра Коротуна.

«Бурштинове намисто»
Вистава за п’єсою Василя Врублевського.
Весняний театральний сезон успішно розпочато! «Театр на Новому бульварі» відкрив
його прем’єрою комедії - казки «Бурштинове намисто».
09 -10 березня 2019 року п’єсу Василя
Врублевського втілили на сцені актової зали
бібліотеки актори народного театру «Театр
на Новому бульварі», під керівництвом режисера - народного артиста
України Григорія Артеменка. Нова вистава розкриває людські пристрасті
через поведінку казкових персонажів . Емоційно, дотепно, з почуттям гумору актори осучаснили Чортеня, Відьму, Лихваріуса, Навку, Русалку, Графа Блатікуса. Мова комедії наближена
до розмовної - сучасна, легка та іронічна, а крізь
турботи та клопоти казкових героїв у «шпарини» прорізані гумором, відверто та актуально
визирає суть звичайної земної людини.
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Концерт музики та поезії
20 березня 2019 року в актовій залі бібліотеки відбувся концерт, присвячений
дню народження С. Т. Ріхтера та Всесвітньому дню поезії.
Учасникам заходу був представлений
концерт. Музичні твори звучали у виконанні хорового ансамблю під керівництвом Морозюка А. В., хору Музичного
училища ім. В. С. Косенка під керівництвом Капустіна В.Р.
З великим задоволенням присутні прослухали
виступи юних музикантів, учнів 1 та 5 класів
музичної школи-практики. Прозвучали музичні
твори у виконанні студентів Музичного училища. Були також представлені власні поетичні
твори студентів Музичного училища. Окремою
сторінкою звучали твори поетеси Харчук В. І.,
яка почала писати вірші у віці 80 років.

Очима юних та талановитих —
тих, хто знаходиться в пошуку...
Презентація звітної програм
відділу «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».
3 квітня 2019 р. у холі бібліотеки відбулася урочиста презентація звітів
студентів відділу «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (кіно-, телемистецтво) Житомирського коледжу культури і мистецтв.
У програмі звіту: фотовиставка, презентація відео, презентація першого
ліцензійного аудіодиску «Тарас
Шевченко. Пісенний Кобзар», перегляд анімаційних, курсових та
дипломних робіт. Студентами ІІІ
та ІV курсів були представлені роботи для перегляду.
Переможці конкурсу фотоаматорів «Моя країна – Україна» були
відзначені дипломами.
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«Воскресни, писанко!»
Обласний відкритий конкурс писанкарства
18 квітня 2019 року учні закладів професійної (професійнотехнічної) освіти поринули в світ
найпотаємнішого мистецтва - писанкарства. У відділі спеціалізованої медичної літератури бібліотеки будинок художньої та технічної
творчості організував та провів
обласний відкритий конкурс писанкарства «Воскресни, писанко!».
В бібліотеці 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти
представили розгорнуту виставку народного мистецтва «Скарби Поліського краю». В рамках свята проходив благодійно-мистецький марафон "Великодній кошик для воїна".

«Ноктюрн кольору»
17 квітня 2019 року у відділі літератури з мистецтв та у холі бібліотеки
МГО «Арт-село» презентувала спільну художню виставку
«Ноктюрн кольору».
В ході презентації художньої виставки було проведено відкритий майстерклас з олійного та вітражного живопису для бажаючих за сертифікатами, а
також для дорослих та дітей з особливими потребами, вперше спробувати розкрити свій талант в образотворчому мистецтві.

28

«Чи може мільярд прикрасити самотність...»
«Дивовижна місіс Севідж» ( режисер Г. Артеменко) –
п’єса із всесвітньою сценічною історією у стінах бібліотеки
18 травня 2019 року у актовій залі бібліотеки «Театр на Новому бульвар» представив
глядачам виставу за п’єсою американського
драматурга Дж. Патріка «Дивна місіс Севідж» під керівництвом режисера - народного артиста України Григорія Артеменка.
Написана понад півстоліття тому п’єса
актуальна і сьогодні. У чомусь зворушлива,
відверто смішна, гротескна, а іноді - наївна,
сповнена сентиментальності та ліризму. Торкає вічні проблеми: протистояння добра та зла, милосердя та співчуття, пошук сенсу життя «маленької
людини» у цьому шаленому світі.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Від юнацької мрії — до космічної ери.
Засідання семінару на тему: «Видатний С. П. Корольов»
14 січня 2019 року учні спеціалізованої загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С. І.
Ковальчука були присутніми на засіданні семінару на тему: «Видатний С. П. Корольов»,
який на прохання управління національнопатріотичного виховання молоді та спорту облдержадміністрації проводив Музей космонавтики ім. С.П. Корольова в конференц-залі бібліотеки. Під час семінару відбулася презентація історичних фотографій та фрагментів документальних
фільмів про юнацьку мрію та наполегливу роботу всього життя відомого
конструктора. Завідувачка фондів музею Щербакова Н. М. ознайомила допитливу молодь з виставкою книг та фотоматеріалів, що є частиною державного Музейного фонду України. Виставка працювала в холі обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.

«Мова – це генетичний код нації»
Тематична медіагодина «Мова – це генетичний код нації»
(до Міжнародного дня рідної мови, Міжнародного року корінних народів,
Року Китаю в Україні)
28 лютого 2019 року в
конференц-залі ЖОУН ім.
Олега Ольжича старшокласники ліцею №25 були присутні на тематичній медіагодині «Мова – це генетичний код нації», присвяченій
Міжнародному дню рідної
мови, Міжнародному року
корінних народів і Року Китаю в Україні. Медіагра «Відчуй смак рідної мови» надала зустрічі святкового настрою і показала високий рівень знань молоді. Захід був організований і проведений працівниками відділу читальних зал.
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«Співець української Слави і Волі»
Літературна медіагодина
до 205-річчя від дня народження Т. Шевченка)
27 лютого 2019 року літературною медіагодиною «Співець української Слави і
Волі» розпочалися Шевченківські дні
відділу читальних зал ЖОУНБ ім. Олега
Ольжича, присвячені 205-й річниці від
дня народження Тараса Шевченка. На
захід були запрошені учні та викладачі
Житомирського ліцею № 25.
Тарас Шевченко як глибокий лірик і
творець епічних поем, як прозаїк і драматург, як великий художник і просто світлоносна людина, творчість якої
слід вивчати для духовного підкріплення – питання, які були розглянуті на
зустрічі. Кмітливість, ерудиція, знання творчості поета стали в нагоді під
час участі у медіавікторині «Чи знаємо ми Шевченка?» Окрасою зустрічі
було поетичне караоке, під час якого всі охочі емоційно читали вірші Т.
Шевченка.

«Читай зі смаком: читач в епоху цифрових технологій»
Мультимедійний тематичний журнал
13 березня 2019 року в конференц-залі бібліотеки була проведена лекція-презентація «Сучасна соціокультурна діяльність бібліотек» для працівників бібліотек м. Житомира і області, слухачів курсів ЖЦПКПК. А з мультимедійного тематичного журналу «Читай зі смаком: читач в епоху цифрових технологій» відвідувачі дізналися
про
наукові
висновки щодо читання в сучасному світі психологів, фахівців з айті-технологій, медиків,
криміналістів … Було представлено і
психологічний портрет сучасного читача, його ставлення до читання, якій книзі (електронній, аудіо чи паперовій) віддає перевагу, літературні смаки, найпо-
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пулярніші автори і книжкові видання; в яких країнах «модно» читати і чому, що і як читають українці,…Ми сподіваємося, що матеріал, з яким познайомилися фахівці, буде їм в нагоді, допоможе в організації сучасного
раціонального і змістовного дозвілля, в задоволенні і розвитку культурних
потреб користувачів.

«Священні книги українців
як пам’ятки культури і джерело літератури»
Мультимедійний тематичний
журнал
23 травня 2019 року студенти фізико-математичного факультету ЖДУ
ім. І. Франка були запрошені відділом
читальних зал бібліотеки на захід
«Священні книги українців як
пам’ятки культури і джерело літератури» присвячений Дню слов’янської
писемності і культури.
Сторінки мультимедійного журналу
познайомили
присутніх
з
слов’янськими просвітителями, творцями абетки - братами Кирилом і МеМефодієм, їх внеском в історію освіти
та підняття культури слов’янських
народів; з пам’ятками давньоукраїнської книжності, факсимільні видання
яких зберігаються в колекції рідкісних і цінних книг бібліотеки.
Показати свої знання, ерудицію і кмітливість студентам дала можливість участь в інтелект-вікторині «Велич рідної мови», яка проводилась в
кінці заходу.
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КЛУБИ
Лікувальні властивості продуктів бджільництва
Заняття клубу «Садівник»
14 січня 2019 року на черговому занятті
клубу "Садівник", що діє при відділі виробничої літератури, зустрілися з відомим
бджолярем Шевчук Оленою Юріївною, яка
розповіла про продукти бджільництва та їх
використання з лікувальною метою. Олена
Юріївна наочно продемонструвала всі ці
продукти бджільництва і кожному продукту
приділила особливу увагу.

Засідання «Клубу читачів книги»
13 січня 2019 року в відділі спеціалізованої
медичної літератури бібліотеки відбулося засідання «Клубу читачів книги». Тема зустрічі: «Робота над собою. Відносини в сім’ї, як
навчитися приймати та любити своїх рідних».
Учасники засідання обговорювали конфліктні
ситуації, які відбуваються в сімейних відносинах.

«Обрізання плодових дерев у різні вікові періоди»
Засідання клубу «Садівник»
28 січня 2019 року в рамках діяльності клубу "Садівник", що діє при
відділі виробничої літератури, відбулася лекція кандидата сільськогосподарських наук Пелехатого Вадима
Миколайовича на тему: "Обрізання
плодових дерев в різні вікові періоди".
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Апітерапія: бджоловжалюння,
оздоровлення (сон) на вуликах
Засідання клубу «Садівник»
11 лютого 2019 року о 16.00 у відділі спеціалізованої медичної літератури відбулося
засідання клубу «Садівник» на тему: «Апітерапія: бджоловжалюння, оздоровлення
(сон) на вуликах», де лікар-апітерапевт Яковенко М. Д. ознайомив присутніх із бджоловжалюванням, оздоровлюючим сном на вуликах та продуктами бджільництва.

"Особливості вирощування винограду на Поліссі"
Засідання клубу «Садівник»
25 лютого 2019 року на черговому занятті
клубу "Садівник", що діє при відділі виробничої літератури, відбулася лекція кандидата сільськогосподарських наук Олексієвич Тетяни
Миколаївни на тему: "Особливості вирощування винограду на Поліссі".

Мікологія – наука про гриби
Засідання клубу грибників "Веселка"
6 березня 2019 року у відділу виробничої літератури відбулося засідання
клубу грибників "Веселка" на тему:
«Мікологія – наука про гриби. Класифікація грибів». Переглянуто науковий
фільм «Гриби лисички від паразитів».
Людмила Григорівна Журавська на засідання клубу розповіла, що мікологія
грибів – наука про гриби, вивчає анатомію, морфологію, фізіологію, біохімію,
екологію, географію та роль грибів в природі та життю людини.
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«Птиця, кролі та нутрії в присадибному господарстві»
Засідання клубу «Садівник»
25 березня 2019 р. відбулося
чергове заняття клубу "Садівник",
що діє при відділі виробничої літератури на тему: "Птиця, кролі
та нутрії в присадибному господарстві". Цю тему висвітлила активіст клубу Савчук Тамара Дмитрівна, яка має великий практичний досвід з цього питання.

Засідання «Клубу читачів книги»
Презентація книг Анастасії Нових
14 квітня 2019 року у відділі спеціалізованої медичної літератури бібліотеки в
рамках засідання «Клубу читачів книги»
відбулася презентація книг Анастасії
Нових.
Під час презентації присутніх ознайомили з творчістю письменниці та художниці. Учасники дізналися про те, на які
добрі вчинки та ініціативи надихнули
книги і про те, як важливо розвивати в
суспільстві теми духовно-моральних цінностей, людяності, любові, добра,
взаємодопомоги. Бібліотека одержала у подарунок 3 комплекти книг.
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БІБЛІОТЕЧНІ АКЦІЇ
ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ
«Форум єдності та розуміння»
10 та 11 січня 2019 р. в конференц залі
КЗ «ОУНБ ім. О.Ольжича» ЖОР відбувся
«Форум єдності та розуміння».
Метою даного заходу було об’єднання
зусиль фахівців п’яти суспільних сфер в
Житомирській області щодо протидії гендерно-зумовленому насильству: громадських об’єднань, поліції, Центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, представниць потерпілих жінок та засобів масової
інформації.
Протягом двох днів на форумі було розглянуто ряд питань, які турбують наше суспільство, а саме: ситуації, пов’язані з домашнім насильством. Розроблялись варіанти розв'язання різноманітних проблем, куди звернутись постраждалим від домашнього насильства.
Спільними зусиллями учасників форуму відпрацьовано алгоритми дій,
ефективність яких була перевірена під час практичних занять.
Захід проводився в рамках проекту ЖОАФСС «Через єднання до подолання гендерно-зумовленого насильства» за підтримки Інноваційного Фонду з питань взаємодії поліції з громадою на засадах партнерства (CPIF)
Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP), що реалізовується в
Україні компанією «Агрітім Канада Консалтинг Лтд» за фінансової підтримки уряду Канади.

Тренінг з фінансової грамотності
З 29 по 31 січня 2019 р. в конференц-залі КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича»
пройшов трьохденний тренінг за темою «Фандрейзинг» для бібліотечних
працівників та працівників Школи «Всесвіт» за методою та з використанням досвіду Фундації імені князів-благодійників Острозьких. Тренінг провів керівник Академії фандрейзингу, експерт з питань корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва та розвитку громадянської актив36

ності, член Ради директорів БО
«Фундація
імені
князівблагодійників Острозьких» Руслан Краплич.
Для кожного з учасників було
надано бонусні флаєри-закладки
на проходження додаткових вебінарів і відео курсів з фандрейзингу.

«Подаруй бібліотеці книгу!»
Акція до Міжнародного дня дарування книг
З нагоди Міжнародного Дня дарування
книг з 11 по 17 лютого 2019 року в КЗ
«Обласна універсальна наукова бібліотека
імені Олега Ольжича» ЖОР відбулась акція «Подаруйте бібліотеці книгу та отримайте безкоштовний читацький квиток».
Це постійна доброчинна акція, що діє у
багатьох книгозбірнях України.
Багато житомирян під час акції принесли понад 300 екземплярів книжок, серед
яких чимало цікавої, потрібної літератури. Серед подарованого нові книги:
енциклопедії, словники, альбоми, сучасна художня література, дитяча література.
Видавництво Львівської політехніки приєдналось до акції та подарувало
бібліотеці 19 примірників книг різноманітної тематики.

«Фінансова грамотність:
Як забезпечити своє заможне майбутнє?»
Тренінг із фінансової грамотності
13 лютого 2019 року в ЖОУНБ ім.О.
Ольжича, в рамках школи профнавчання, для бібліотечних працівників і
користувачів бібліотеки відбувся тренінг
із
фінансової
грамотності «Фінансова грамотність: Як забезпечити своє заможне майбутнє?».
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Тренер – Руслан Краплич, засновник
Академії фандрейзингу, експерт із питань корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва та розвитку громадянської активності, автор 20 книг,
понад 300 наукових та публіцистичних
статей, 16 тренінгових курсів із питань
стратегічного планування, проектного
менеджменту, лідерства, соціального маркетингу, фінансового управління, тощо надав учасникам вичерпні відповіді на актуальні питання, як-от: хто відповідальний за наш добробут; що
потрібно робити вже зараз, щоб бути заможним у майбутньому; де і як
зберігати заощадження; як захистити збереження; як збільшити свою пенсію?

Тренінг-гра «Туристичне краєзнавство»
12 травня 2019 р. у відділі краєзнавства ЖОУНБ імені О. Ольжича
відбулась тренінг-гра «Туристичне
краєзнавство», яку провели в рамках гранту Житомирського міського голови «Історична ігротека
МІЦЬ» з ініціативи керівника проекту Д. Ткачука та головного бібліотекаря В. Білобровця. Перед учасниками заходу виступила бібліограф Т. Нестерчук з розповіддю про
наповнення та особливості функціонування відділу краєзнавства. Під час
заняття учні та студенти міста мали
змогу пограти в захоплюючі туристичні ігри: «Мандрівка Житомирщиною», «Навколо світу», «Навколо світу: географічне лото» та «Подорож
Європою».
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День вишиванки — свято єдності українців.
Бібліотекарі приєдналися до свята - Всесвітнього Дня вишиванки.
16 травня 2019 р працівники Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича вбралися в національний одяг, і це
вже стало гарною традицією.
Співробітники бібліотеки сприяли розвитку просвітницької та пізнавальної складової свята - відвідувачі отримали
змогу
ознайомитися
з багатьма виданнями, присвяченими етнографії українського народу, народним промислам, декоративно-ужитковому мистецтву, з традиціями створення і носіння вишиванок, сучасними тенденціями в їх оздобленні тощо.
Представлено книжково-ілюстративні виставки:
- «16 травня – День вишиванки» (відділ виробничої літератури);
- «Мені сорочку мати вишивала...» (відділ літератури з мистецтв);
«Світ української вишивки» (відділ основного книгозберігання);
- «Українська вишивка: історія та сучасність» (відділ абонементу).

Здоровим бути просто
«Година здоров’я» для школярів
25 травня 2019 року відбулася екскурсія у відділ спеціалізованої медичної літератури бібліотеки.
Учні та викладачі ліцею № 25 були ознайомлені з книгами, спеціалізованими матеріалами, періодичними виданнями та новими надходженнями.
Бібліотекар відділу Кузьмєнко І.Ю. представила діючі виставки, розкривши діяльність лікарів не тільки з професійної сторони, а і як особистостей з творчим потенціалом та цікавим хоббі, про заходи, що проводяться
у відділі та провела змістовну екскурсію за експозицією виставки «Віки
живуть в старому фоліанті» медичної книги кінця XIX – початку XX ст. та
експонатів приватного музею Федора Євтушенка «Ремісничий двір». Допитлива молодь дізналася про історичний зв’язок «служителів Гіппокра-
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та» давнини, перших
медиків
військовопольової хірургії та
сучасної медицини.
Разом із працівником соціокультурного
відділу
Гавриловою
Т.І. під час «години
здоров’я» молодь поповнила свій розумовий багаж з користю
для здоров’я. Було проведено інтерактивну бесіду «Здоровим бути просто», в ході якої учасники дізналися про особливості організму підлітка та
після активного жвавого діалогу змогли самі сформувати прості практичні поради, щодо збереження власного психічного та фізичного здоров’я.

«Чому ненасильницький спротив ефективний»
Лекція
4 червня 2019 року у конференц-залі бібліотеки відбулась лекція на тему: «Чому ненасильницький
спротив ефективний», організована учасниками громадянського руху «Відсіч». Лекцію
провела Катерина Чепура,
громадська діячка, експертпрактик у сфері ненасильницьких методів, активістка громадянського руху "Відсіч". На
лекції обговорювали методи
ненасильницького спротиву,
розглядали перемоги і поразки, застосування таких методів, а також спробували зрозуміти, що з нами не так. На заході також була
презентована книга «Від диктатури до демократії», що є найпомітнішою
працею Джіна Шарпа, одного з найвідоміших дослідників й теоретиків ненасильницького опору.
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Дитячі літні табори у бібліотеці
Дитячі літні табори у бібліотеці
Протягом червня 2019 року у бібліотеці функціонували дитячі табори:
- Німецькомовний дитячий літній
майданчик «Sprachlager – 2019»;
- Екскурсійне бюро(екскурсії для
дітей із шкільних таборів);
- Інноваційний дитячий табір
«MIND FAMILI»;
- Літній пізнавально-розважальний
табір «Мультакадемія».
Щороку під час літніх канікул книгозбірня плідно співпрацює з пришкільними літніми таборами нашого міста. І цей рік не став винятком. Три
тижні ефективної та продуктивної роботи урізноманітнили, додали яскравості та незабутності літньому дозвіллю невгамовних малюків.
Німецькомовний дитячий літній майданчик «Sprachlager – 2019»
За підтримки німецького національно-культурного товариства Відергебурт та партнера відділу літератури іноземними мовами Goethe-Institut в
Києві у відділі на протязі року працює дитячий німецький клуб «Die
Sternchen» («Зірочки»). Літо закликало маленьких відвідувачів клубу «Die
Sternchen» відвідати дитячий німецькомовний майданчик «Sprachlager –
2019», який проводився з 4 по 15 червня 2019 року у бібліотеці.
На закінчення відбувся урочистий момент – кожен отримав подарунки
від Goethe-Institut і всі попрощалися до наступних занять у новому навчальному році.
Старші школярі-волонтери допомагали у проведенні програми табору.
Літній пізнавально-розважальний табір «Мультакадемія».
З 3 по 19 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» бібліотеки учні початкових
класів школи № 12, 23, 26 відвідували Літній табір пізнавально-розважальних годин «Мультакадемії».
Дітей 1-их класів познайомили з роботою регіонального тренінгового центру
«Бібліоміст», а після короткої екскурсії
діти мали можливість ознайомитись з інтерактивною дошкою, створюючи власні
картини та картинки на певну тематику.
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Помалювавши трішки на дошці, діти переглядали короткометражний мультфільм
«Екскурсійне бюро»
У бібліотеці з травня по червень 2019 року працювало екскурсійне бюро. Тут на дітей чекала цікава зустріч з книжками, новинками періодики,
перегляд мультфільмів, ігри та розваги. Під час екскурсії учні детальніше
ознайомилися з особливостями роботи відділів, інформаційнодокументальними ресурсами бібліотеки та дізналися про цікаві заходи, що проводяться в книгозбірні,
переглянули мультимедійні продукти, створені бібліотечними працівниками, взяли участь у квестах,
відвідали арт-галерею бібліотеки.
Під час екскурсій діти відвідали
Інклюзивний читальний зал бібліотеки та дізналися про особливості роботи з людьми, які мають інвалідність, побачили різноманітні витвори, які вони роблять власноруч, погортали та відчули книги шрифтом брайля, спробували рухи жестової мови.
Екскурсії було проведено для школярів 1-4-го класів, які оздоровлюються в літніх таборах при школах № 12, 26
Інноваційний дитячий табір «MIND FAMILI»
З 17 по 22 червня 2019 року в стінах бібліотеки функціонував Інноваційний дитячий табір «MIND FAMILI». (ГО «Світова Молодіжна Спільнота» діти шкільного віку). Діти мали цікаві зустрічі із книжками, переглядали мультфільми, ігри та розваги, екскурсії по відділах бібліотеки, приймали участь у різноманітних майстер-класах, відвідували презентації
книжок та ознайомлювались із експозиціями фото та книжкових виставок.
Загалом книгарню відвідало близько двох тисяч дітей, які не залишилися байдужими від зустрічі.
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БІБЛІОМІСТ
Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
14 та 15 січня 2019 р. в РТЦ
«Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О.
Ольжича» Житомирської обласної
ради продовжила свою роботу пізнавально-розважальна
година
«Мультакадемія» для учнів 1-го,
2-го та 3-го класів гімназії № 23.
Є такий вислів: «Любов - врятує Світ». Отже, і головній героїні
мульфільму «Крижане серце»
Ельзі для того, щоб розвіяти свої чари, потрібно було відчути, що таке любов.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
22 та 23 січня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича»
Житомирської обласної ради продовжила свою роботу пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія» для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів
гімназії № 23. В світі існує певний баланс співпраці людини з флорою та
фауною. А що трапиться, якщо цей баланс порушиться?
Головний
герой
мультфільму «Бі
Муві:
Медова
змова», бджола на
ім'я Баррі Бі Нельсон, закінчивши
коледж, розчаровується у своїй
подальшій кар'єрі,
бо треба збирати
мед, а їй хочеться чогось більшого. Покинувши рідний вулик, Баррі дуже
швидко потрапляє у великі неприємності, але його рятує квіткарка Ванесса, у якої він залишається жити. Від неї ж він дізнається, що люди з'їдають
мед, видобутий бджолами тяжкою працею. І Баррі вирішує подати на людство до суду...
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«Впевнений користувач: 2 рівень»
22 січня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст»
КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича» стартувала четверта група курсу комп’ютерної
грамотності «Впевнений користувач:
2 рівень» для користувачів старшого
покоління, які бажають вдосконалити
свої знання в комп’ютерних технологіях.
Протягом курсу, який тривав упродовж 2-х місяців, учасники дізналися про інформаційну безпеку в Інтернеті; електронні сервіси та послуги; графічні редактори; хмарні сховища;
Microsoft Excel; створення презентації в програмі Power Point.

«Разом для найкращого Інтернету»
5 лютого 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ
«ОУНБ ім. О. Ольжича» до Дня безпечного
Інтернету відбувся тренінг «Безпека в Інтернеті» для учасників курсу комп'ютерної грамотності «Впевнений користувач: 2 рівень».
Цей день є одним із ключових для поширення ідей безпечного користування Інтернетом та сучасними цифровими технологіями.
Саме тому тренери центру разом з учасниками вирішили доєднатися до
заходів та під час тренінгу розглянули найактуальніші питання з безпеки в
Інтернеті.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
25, 26 лютого 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради
продовжила свою роботу пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» для учнів 1-го, 2-го та 3-го
класів гімназії № 23.
Маючи величезне бажання чинити
добрі справи та долаючи перешкоди,
можна досягнути бажаного, не зважаючи на те якого ти розміру, як і головні герої мульфільму «Зоотрополіс».
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«Впевнений користувач: 2 рівень»
12 березня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст»
КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради пройшов урок з курсу
комп’ютерної грамотності «Впевнений
користувач: 2 рівень». На останньому занятті продовжили роботу з програмою
Microsoft PowerPoint. За добре виконану
роботу слухачі були нагороджені сертифікатом про закінчення школи-практикуму «Впевнений користувач: 2 рівень».

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
11, 12 березня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради продовжила
свою роботу пізнавально-розважальна
година «Мультакадемія» для учнів 1-го,
2-го та 3-го класів гімназії № 23.
Не всі мультфільми бувають вигадані
сценаристами. В основі сюжету пригодницького мультфільму «Балто», який ми вирішили показати дітям, лежить
реальна історія, що сталася в 1925 році.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
18, 19 та 20 березня 2019 р. в РТЦ
«Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О.
Ольжича» Житомирської обласної
ради продовжила свою роботу пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» для учнів 1-го, 2-го та
3-го класів гімназії № 23.
Цього разу переглядали класичний мультфільм від компанії «Волт Дісней» «Братик ведмедик» - історія героя, який став справжньою Людиною,
лише перетворившись на ведмедя.
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«Комп’ютерна азбука для «третього віку»
«Знання – це сила!». А знання
комп’ютера актуально не тільки для
молодих людей, але й для користувачів у віці, саме тому з 02 квітня в КЗ
«ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради в РТЦ «Бібліоміст» стартувала
дванадцята група
комп’ютерної
грамотності
«Комп’ютерна азбука для «третього віку».
На наших тренінгах користувачі поважного віку мають можливість
ознайомитися з основами роботи за комп’ютером та отримати практичні
навики. Адже головною метою наших тренінгів для людей поважного віку
є адаптація в суспільстві.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
1, 2, 3 квітня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича»
Житомирської обласної ради продовжила свою роботу пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія»
для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23.
Завжди буть самим собою і говори
те, що відчуваєш серцем і душею, так
як і головний герой мульфільму «Фердинанд».

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
8 та 9 квітня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича»
Житомирської обласної ради продовжила
свою
роботу
пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія»
для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23.
Потрібно вірити в себе та досягати
своєї мети так, як головні герої мультфільму «Смурфики: Загублене містечко».
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«Комп’ютерна азбука для «третього віку»
9 квітня та 16 квітня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» відбувались чергові заняття з курсу комп’ютерної грамотності «Комп’ютерна азбука для «третього віку». Під час другого заняття, 09 квітня, учасники тренінгу розібралися, як працювати в текстовому редакторі Microsoft Word, дізналися різницю
між текстовим редактором та текстовим
процесором, познайомились з інтерфейсом цієї програми. Також дізналися, які
ще є текстові редактори: Microsoft Office
Online, Google Docs, Apple iWork, Блокнот. 16 квітня на практичному занятті навчилися створювати власні документи, вчилися правильно обирати шрифт,
колір, розмір шрифту, вирівнювати текст, розподіляти його на абзаци,
встановлювати міжрядкові інтервали. На завершення тренінгу ми пояснили, як правильно зберігати готовий документ.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
15, 16, 17 квітня 2019 р. в РТЦ
«Бібліоміст» продовжила свою роботу пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» для учнів 1го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23.
Завдяки подорожам, ми маємо змогу зробити наше життя насиченим
пригодами і неймовірно цікавим.
Тому потрібно наважуватись на
вчинки і пригоди, а мрії перетворювати на цілі і досягати їх, так як головні герої мультфільму «Містер Пібоді та Шерман».

Виявлення «фейкових журналістів»
18 квітня 2019 року в РТЦ
«Бібліоміст» відбувся відеоміст
за участі моніторингових груп з
Житомира та Вінниці в рамках
проекту Асоціації професійних
журналістів та рекламістів Житомирщини
«Інформаційномоніторингова кампанія виборів
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2019 у Вінницькій та Житомирській областях». Учасниками скайпконференції було обговорено алгоритм дій моніторингових груп щодо виявлення «фейкових журналістів» на виборчих дільницях Вінницької та
Житомирської областей під час другого туру виборів Президента України
та проаналізовано факти, які було виявлено під час першого туру виборів.
До участі у відеомості запрошувались редактори місцевих ЗМІ, представники ОВК, громадської мережі ОПОРА, представники ГУ Нацполіції, медіа-юристи. В рамках проекту передбачено створення відкритої онлайнбази журналістів місцевих ЗМІ.

Комп’ютерна азбука для «третього віку»
В регіональному тренінговому центрі
«Бібліоміст» 23 квітня 2019 року в КЗ
«ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради відбулося заняття
комп’ютерної грамотності за темою:
«Інтернет та браузери» та «USB флешнакопичувач».
Наші учні поважного віку дізналися
про: історію створення Інтернету; яка різниця між браузером та пошуковою системою; які є пошукові системи; як зберігати картинки, фото, документи на
комп’ютері; як правильно користуватись
флешкою та зберігати інформацію на ній.
Всі теоретичні знання ми закріпили
практичними вправами.

«Комп’ютерна азбука для «третього віку»
7 травня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» відбулося п’яте заняття з курсу
комп’ютерної грамотності «Комп’ютерна азбука для «третього віку» за
темою: «Електронна пошта або e-mail».
Учасники дізналися, що таке електронна
пошта, які основні операції вона виконує
та які є поштові сервіси. На практичній
частині навчались створювати поштові
скриньки на «Gmail», писали та відправляли один одному повідомлення, прикріплювали файли та фото.
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
13 травня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» продовжила свою роботу пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» для учнів 1-го, 2-го та 3-го
класів гімназії № 23. Цитуючи головного героя мультфільму Ральфа: «Я
поганець, і це добре. Я не стану хорошим, і це не погано. Я хочу бути
лише... собою...», можна зробити висновок, що завжди потрібно залишатись таким яким ти є, не зважаючи на
думку інших людей, так як головний герой мультфільму «Ральфруйнівник».

Комп’ютерна азбука для «третього віку»
14 травня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» відбулося шосте заняття з курсу
комп’ютерної грамотності «Комп’ютерна азбука для «третього віку» за темою: «Skype». Фахівці бібліотеки розповіли про можливість спілкування з близькими та рідними через програму «Skype», про його застосування, можливості та якими способами можна спілкуватися
(відеозв’язок, голосовий звінок, відеоконференція та листування). На практичному занятті учасники змогли зареєструватись та створити свій обліковий профіль. За допомогою варіантів пошуку знайшли один одного та змогли зателефонувати, писали повідомлення
та відправляли прикріплений файл.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
20 та 22 травня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ продовжила свою роботу
пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» для учнів 1-го, 2-го та 3го класів гімназії № 23. Чи готові ви
піти на все заради свого кохання? Адже
справжнє кохання приносить у життя
сенс, якщо наші почуття взаємні та щирі, як у головної героїні мультфільму
«Русалонька».
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Комп’ютерна азбука для «третього віку»
21 травня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст»
відбувся передостанній урок з курсу
комп’ютерної грамотності «Комп’ютерна
азбука для «третього віку» за темою:
«Соціальні мережі». Наші учні дізналися
про
соціальні
мережі
(Facebook,
Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter), про
те, коли і ким вони були створені, цікаві
факти про соцмережі, як зареєструватися
та користуватися ними, про їх користь та негативні впливи, які соцмережі
є більш захищені, а які «зламують» частіше. Розповіли про українські соціальні мережі (UkrOpen, Ц.укр, Hurtom, Ukrface, Українці). Нагадали про
види шахрайства в мережах та про можливі варіанти захисту від них. На
практичному занятті створювали облікові записи ті, хто ще не має акаунта
в соціальних мережах, а учасникам, які вже мають свої акаунти, ми детально розповіли про налаштування безпеки та конфеденційність.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
27 травня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст»
продовжила свою роботу пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія»
для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії
№ 23.
Усміхнена людина – щаслива. Ви запитаєте чому? Адже саме усмішка – ніжна, тепла, м'яка, зворушлива, чарівна та
магічна, як у головного героя мультфільму «Зачарований принц».

«Комп’ютерна азбука для
«третього віку»
28 травня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» пройшло останнє, випускне, заняття 12-ої групи з курсу
комп’ютерної
грамотності
«Комп’ютерна азбука «для третього віку».
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Протягом 2-х місяців цікавих та насичених занять учасники навчилися
працювати з Microsoft Word та флешкою, шукати інформацію в Інтернеті,
працювати з електронною поштою, спілкуватися у соцмережах та Skype.
Успішно склавши іспит з освоєного матеріалу, в урочистій атмосфері учасники отримали сертифікати про закінчення школи-практикуму з курсу
«Комп’ютерна азбука».

Літній табір пізнавально-розважальних годин
«Мультакадемія»
3 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» розпочав свою роботу літній табір «пізнавально-розважальних годин» «Мультакадемія»
для учнів 1-го класу школи № 12. Дітей познайомили з роботою Житомирського регіонального тренінгового центру «Бібліоміст»,
а після короткої екскурсії діти мали можливість ознайомитись з інтерактивною дошкою, створювати власні картини чи на певну
тематику. Помалювавши на дошці, діти переглядали короткометражний
мультфільм «Кіт у чоботях».

Літній табір пізнавально-розважальних годин
«Мультакадемія»
6 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ продовжив свою роботу
літній
табір
«пізнавальнорозважальних годин» «Мультакадемія» для учнів 3-го та 4-го класів
школи № 12. Діти мали можливість
ознайомитись з інтерактивною дошкою, спробувати створювати власні картини та на тематику «Літо»,
«Літні пейзажі», «Тваринний світ».
Після чого переглядали мультфільм
«Мінлива хмарність, часом фрикадельки».
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Літній табір пізнавально-розважальних годин
«Мультакадемія»
10 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» розпочав свою роботу літній
табір «пізнавально-розважальних годин» «Мультакадемія» для учнів 3-го
та 4-го класу школи № 12. Дітей познайомили з роботою інтерактивної
дошки, після чого діти мали змогу
спробувати створювати власні картинки на різні тематики, зокрема, літо, тваринний світ, літні пейзажі. Після
знайомства з дошкою, діти переглядали короткометражний мультфільм
«Кіт у чоботях».

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
11 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст»
продовжив свою роботу Літній табір «пізнавально-розважальної години «Мультакадемія» для учнів початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26.
Дітей познайомили з роботою інтерактивної дошки, після чого вони пробували
створювати власні картинки на різні тематики, зокрема, літо, тваринний
світ, літні пейзажі. Після знайомства з дошкою, переглядали короткометражні мультфільми: «Кіт у чоботях» та «Чарівний горох».

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
13 червня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» продовжив свою роботу літній табір «пізнавальнорозважальної години» «Мультакадемія» для
учнів 3-го та 4-го класів школи № 12. Справжній герой – це завжди мужній воїн, який відповідальний та приймає рішучі та зважені рішення задля кращого для свого народу, він має вірних друзів та його бояться вороги. Важко бути справжнім героєм? А ось наш герой мультфільму «Як приборкати дракона – 3» ще лише вчиться бути таким та доля
вже приготували йому випробування, щоб стати справжнім вождем для
свого народу.
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ВІКНО В АМЕРИКУ
Візит керівника програми «Американські центри»
Посольства США в Україні
14 лютого 2019 року ІРЦ «Вікно в Америку» відвідали: Керол Брей, регіональний спеціаліст із залучення громадськості (REPS) у Державному
Департаменті США – директор офісу центрів у Вашингтоні (округ Колумбія), колишній Президент (2004-2005)
Американської бібліотечної асоціації, найстарішої та найбільшої бібліотечної асоціації світу; Валентина Степанівна Пашкова
— український культурно-освітній і громадський діяч, доктор історичних наук,
доцент, член Експертної Ради, координатор американських центрів Посольства
США в Україні; Маджія Крауз – керівник
програми «Американські центри» Посольства США в Україні. Протягом
зустрічі вони мали змогу ознайомитися з роботою центру та бібліотеки
загалом. Важливою була презентація
Карол Брей для бібліотекарів м. Житомира. Наші гості були присутніми на заході, присвяченому «Медійній грамотності», який провела випускниця програми обмінів майбутніх лідерів (FLEX)
Лідія Корзун. Також на занятті за міжнародною програмою вивчення англійської мови «Access», що провела Кристина Любенко.
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ПРОЕКТ «МОВА. КУЛЬТУРА.
НІМЕЧЧИНА»
Клубна діяльність
у січні 2019 року
Клуби з вивчення німецької мови
діють в межах проекту «Мова. Культура. Німеччина».
Протягом січня у відділі було проведено 9 засідань “Sprachklub”. Розглядалися теми: «Коли починається рік?»
та «Висловлювання про невдоволення
сервісом», «Служба автовідповідача та
відділ роботи зі споживачами».
Німецькомовний клуб для початківців “Tolles Deutsch” (Класна німецька), було 9 засідань.
Члени клубу розглядали такі теми як «Професія», «Дати», «Частини тіла» та «Як орієнтуватися в місті».
Німецькомовний дитячий клуб “Die Sternchen”(Зірочки»)
Протягом січня діти відвідували клуб вісім разів. Основними темами вивчення німецької мови були «Читання як засіб навчання. Робота над читанням та звукоаналізом (довгі та короткі голосні)», «Вчимося
виділяти ключові слова в тексті», «Техніка
читання», «Вільний час», «Де живуть риби?», «Звірі, які живуть в лісі».
В перервах між заняттями діти вчилися
виготовляти різні художні вироби та іграшки.

Тематичний вечір «Роберт Бернз –
справжній син шотландського народу»
26 лютого 2019 року відбувся вечір, присвячений 260-й річниці від дня
народження видатного шотландського поета Роберта Бернза. Учні
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гуманітарної гімназії №23 взяли активну
участь у проведенні заходу. Учасники вечора говорили про популярність поета не
тільки на його батьківщині, але й в усьому
світі. На вечорі прозвучала Ода національній
шотландській страві – телячий рубець з потрухами та приправою. Учні виконали пісню
“Auild lang syne” і національний шотландський танець.

Німецькомовний дитячий клуб
“Die Sternchen”(Зірочки»)
21 квітня 2019 року відбулось
засідання німецькомовного дитячого
клубу “Die Sternchen” («Зірочки»). Заняття проводилось по темі “Ostern ist
da” («Пасха прийшла»).

Дитячий німецькомовний клуб “Die Sternchen”
зустрічає мовних асистентів
5 травня 2019 року мовні асистенти Сара
і Хайнріх з Goethe-Institut в Києві проводили заняття з дітками, використовуючи
методичний комплекс “Hans Hase” - робили експерименти із старшими дітками: експерименти з яйцями, феном водою і т. д.
На занятті використовувались ігри як засіб
заохочення та розкутості дітей та різноманітні рухливі ігри. Зустріч з мовними асистентами була дуже корисною і принесла задоволення як для дітей так і
асистентів.

Німецькомовний дитячий
літній майданчик «Sprachlager
– 2019»
Літня пора… і наші діти знову відвідують бібліотеку, щоб вивчати німецьку
мову, читати книжки, гратися в цікаві ігри
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та відпочивати.
3 червня 2019 року почав працювати німецькомовний літній табір для
дітей «Sprachlager – 2019». За тиждень занять та відпочинку діти вивчили
багато нових тем, нових слів та виразів. Старші школярі-волонтери допомагали у проведенні програми табору. Тиждень пройшов непомітно і був
плідним.

Німецькомовний розмовний
клуб
для початківців
15 червня 2019 року відбулось чергове
засідання клубу “Die gruene Kirsche”. Заняття було присвячене вивченню граматики, таким граматичним аспектам, як
особові займенники та дієслова werden, Sein, haben. Відвідувачі читали
тексти і робили переклад.

Німецькомовний дитячий майданчик
“Sprachlager - 2019”
Літня пора… і наші діти продовжують
відвідувати
літній
табір
“Sprachlager - 2019”. За період від 10 по
14 червня 2019 року діти продовжували
вивчати мову, гратися та відпочивати.
В цьому році вони знову навчалися в
Kinderuniversitet
(Goethe-Institut
online). Активно працювали в парногрупових міні-проектах з волонтерами
по темі: “Bist du fit in Deutsch” (матеріали Goethe-Institut) Lehrwerh “Menschen” “Im Deutschunterricht”. Брали
участь у проектній роботі (селфі-презентація “Можливості літнього відпочинку/розваг в місті Житомирі” (відео)). Дітям дуже сподобалась екскурсія на ферму при аграрному університеті (зоокуточок і міні-контактy звірями). І на завершення занять у мовному таборі відбулось нагородження
учасників сертифікатами та медалями.
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Нове британське кіно
Перегляд та обговорення фільм
«Земля: один вражаючий день»
17 січня 2019 р. в секторі "Інклюзивний читальний зал" в межах фестивалю «Нове британське кіно» відбувся показ документального фільму
"Земля: один вражаючий день". Стрічка перенесла глядачів у захопливу
подорож, що розкриває дивовижну
силу світу дикої природи.
Фестиваль «Нове британське кіно»
– це серія прем'єрних кінопоказів, прес-конференцій і спецпроектів, присвячених кращим новим фільмам Великої Британії. Проводився Британською радою в Україні спільно з компанією Артхаус Трафік з 22 листопада
2018 року по 1 березня 2019 року.

«Цифрова незалежність та приватність on-line»
Тренінг до Міжнародного дня
захисту персональних даних
28 січня 2019 року в секторі «Інклюзивний читальний зал» з нагоди
відзначення Міжнародного дня захисту персональних даних відбувся
тренінг «Цифрова незалежність та
приватність on-line».

Майстерня радості
Цикл майстер-класів в техніці
«декупаж»
З 21 по 31 січня 2019 року для користувачок сектору «Інклюзивний
читальний зал» відбулося 7 майстер57

класів в техніці «декупаж». На зааняттях учасниці мали можливість виготовляти ключниці, серветниці, чайні будиночки, цукерниці, сухарниці, короби для спецій, органайзери, шкатулки, візитниці, а також кавових їжачків. Основна ціль – сприяння творчій самореалізації дівчат з інвалідністю,
розвиток їх лідерського потенціалу, самореалізації та самозайнятості.

Кібербулінг: небезпеки віртуального спілкування
Тренінг до Дня безпечного Інтернету в Україні
5 лютого 2019 року завідувачка
сектору «Інклюзивний читальний
зал» Юлія Мельник провела для
користувачів тренінг «Кібербулінг:
небезпеки віртуального спілкування». На тренінгу обговорювали основні аспекти інформаційної безпеки, маніпуляцій в соціальних мережах, зокрема, «групи смерті» та Інтернет-шахрайство. Окремо піднімалися питання кіберпереслідування, секстингу, тролінгу, фішингу та хепіслепінгу.

Петриківський розпис на вінілових платівках
14 лютого 2019 року в секторі
«Інклюзивний читальний зал» для
користувачів відбувся майстер-клас
з петриківського розпису на вінілових платівках. Майстер-клас проводила
практикантка
соціальнопсихологічного факультету ЖДУ
ім. І. Франка Олександра Борисова.

Майстер-клас з виготовлення топіаріїв з серветок
Захід в гематологічному відділенні
Житомирської обласної клінічної лікарні
21 лютого 2019 року волонтерки сектору «Інклюзивний читальний зал»
Олександра Борисова та Аліна Супрунчук провели виїзний майстер-клас
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для діток та їх мам в гематологічному відділенні Житомирської обласної клінічної лікарні.
Як результат – всі присутні навчилися робити
квіти з паперових серветок та оформляти їх в
топіарії. Організували захід голова благодійного фонду "Разом до життя" Людмила Свобода і
ЖОМГО «Паритет».

ІV Благодійний онлайн-аукціон
«Крок за кроком до здійснення мрії»
З 25 лютого по 4 березня 2019 року сектор «Інклюзивний читальний зал
проводив ІV Благодійний онлайн-аукціон «Крок за кроком до здійснення
мрії». Всі роботи, представлені в якості лотів на аукціоні, виконані волонтерами та молодими людьми з інвалідністю, зокрема, з вадами зору, мовленнєвого та опорно-рухового апарату, затримкою розумового розвитку.
Усі лоти було виготовлено за сприяння ЖОМГО «Паритет» у межах нагороди (гранту) від об’єднання With and For Girls та за підтримки об’єднання
With and For Girls – ініціативи EMpower, Mama Cash, NoVo Foundation,
Plan UK, Global Fund for Children, Nike Foundation, The Malala Fund and
Stars Foundation

Екскурсія до Житомирського музею
космонавтики ім. С. П. Корольова
18 квітня 2019 року завідувачка сектору «Інклюзивний читальний зал»
Юлія Мельник разом з дітьми ХАБу,
що діє в соціальному гуртожитку
УТОС м. Житомира, відвідали Житомирський
музей
космонавтики
ім. С. П. Корольова. Маленьким відві-
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дувачам провели захоплюючу екскурсію з роботом Мекканоїдом та познайомили з унікальними експонатами музею: «справжнім», місцями обгорілим спускним апаратом космічного корабля «Союз-27» з автографами космонавтів В.Джанібекова і Г.Гречка; 9 міліграмами місячного ґрунту; виставковим зразком космічного корабля «Союз», макетами «Лунохода-2» та
спускного апарату гагарінського «Востока» у натуральну величину;
польотними речами космонавтів та космічною їжею. Впродовж всієї екскурсії дітям робили аквагрим, а насамкінець пригостили космічними цукерками.

«Серце до серця» - «Дитяче серденько, живи!»
14 Акція Всеукраїнського благодійного фонду
З 1 по 25 квітня волонтерський загін
«Безбар’єрний простір», що діє при
секторі «Інклюзивний читальний зал»,
долучився до 14 Акції Всеукраїнського
благодійного фонду «Серце до серця» «Дитяче серденько, живи!». В межах
акції волонтери збирали кошти для
придбання медичного обладнання в
Житомирську обласну дитячу лікарню для дітей з вадами серця.
До заходу долучилися волонтери Житомирського вищого професійного
училища-інтернату, Житомирського державного університету ім. І. Франка, Центру професійно-технічної освіти.
Загалом, протягом вказаного періоду волонтерами було зібрано 6 тисяч
84 грн. Однак, хочемо відзначити найактивнішого волонтера - Ігора Цивінського, який зібрав 2 тисячі 609 грн. 85 коп.!

Кіномайданчик «Фільми з присмаком книги»
Перегляд та обговорення фільму «Агора»
23 квітня 2019 року з нагоди відзначення 153-ї річниці від дня створення
КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради в Інклюзивному читальному залі відбувся дискусійний відеоклуб, на якому переглядали фільм «Агора».
В основу сценарію фільму Агора
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(Agora) покладено історію життя найвідомішої прекрасної жінкифілософині Гіпатії (дія розгортається в V столітті нашої ери).

Тренінговий курс для молоді з інвалідністю
Протягом травня-червня 2019 року в
Центрі освіти дорослих для користувачів
сектору «Інклюзивний читальний зал»
проходили тренінги з основ побудови
кар’єри. Заходи здійснювалися в межах
проекту «Побудова кар’єри: управління та
планування», що реалізовується ЖОМГО
«Паритет» спільно з ЖОУНБ ім. О. Ольжича за підтримки Управління у справах
сім’ї, молоді і спорту Житомирської міської ради. В межах тренінгового
курсу розглядали наступні теми: «Початок кар’єри та побудова робочого
процесу»; «Керування собою: демотивація, конфлікти та самоконтроль»;
«Розвиток кар’єри. Планування кар’єрного росту». Для кращого розуміння
тем на тренінгах відбувався мультимедійний супровід та сурдопереклад
(для нечуючого хлопця).

Бесіда-обговорення
«Аптечна наркоманія»
26 червня 2019 р. в Інклюзивному
читальному залі з нагоди Міжнародного дня боротьби зі зловживанням
наркотичними засобами і їх незаконним
обігом,
відбулась
бесідаобговорення «Аптечна наркоманія».
Відвідувачі залу дізналися, що однією з різновидів наркоманії є «аптечна» — навіть приносить прибуток в державний бюджет, але за рахунок
здоров’я цілої нації. Доступність і дешевизна аптечних наркотиків зумовлюють стійке зростання числа «аптечних» наркоманів.
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