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ВИСТАВКИ 

«В обіймах великого брата. 

Совєти в Польщі 1944-1993» 

Фотовиставка Інституту національної пам’яті Польщі 

13 січня за ініціативи Генераль-

ного консульства Республіки 

Польща у Вінниці, Житомирської 

обласної спілки поляків України, 

участі істориків Інституту націона-

льної пам’яті (Польща) та підтрим-

ки управління культури Житомир-

ської обласної державної адміністрації в холі Житомирської обласної уні-

версальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича відбулася презентація фо-

товиставки «В обіймах великого брата. Совєти в Польщі 1944-1993».  

На відкритті виставки був присутній Генеральний консул Республіки 

Польща у Вінниці Томаш Олейнічак, начальник управління культури ОДА 

Юрій Градовський, голови полонійних товариств, а також громадськість 

міста. 

Життя має бути без ярликів 

2 лютого в холі бібліотеки відбулася 

презентація фотопроекту «Справжня „ре-

альність“: життя без ярликів». 

Мета цього проекту — привернути ува-

гу фахівців соціальної сфери, бібліотека-

рів, учителів, 

викладачів, 

громади міста 

до цілей і стра-

тегії реалізації 

національної кампанії «Рух протии ненависті»; 

актуалізувати проблеми Інтернет-насильства, 

кібер-булінґу та протидіяти поширенню дис-

кримінаційного контенту у ЗМІ. 
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«Не в’януть тюльпани в „Граніті”, 

бо пам’ять людська не згасла...» 

Виставка графічних робіт до 27-ї річниці 

виведення радянських військ з Афганістану 

2 лютого у вітальні відділу літера-

тури з мистецтв бібліотеки відбулося 

відкриття виставки художніх робіт 

«Не в’януть тюльпани в „Граніті“, бо 

пам’ять людська не згасла...». Тут бу-

ло представлено графіку художників 

Юрія Бірюкова, Василя Вознюка, Ла-

риси Мєнтової, Володимира Кравчу-

ка, Олександра Котвицького. 

Організаторами виставки вже традицій-

но стали обласна спілка ветеранів Афган-

ської війни, міська спілка воїнів-

інтернаціоналістів, громадська організація 

«Творче об’єднання мистецтв „Аполлон“», 

обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Олега Ольжича.  

Життєствердні витвори 

Ірини Руденко 

У лютому у відділі літератури з мистецтв обласної 

бібліотеки працювала виставка робіт декоративно-

ужиткового мистецтва Ірини Руденко. 

Ірина разом зі своєю родиною виїхала з окуповано-

го Луганська і тепер мешкає в Житомирі. Її улюблена 

справа — створення незвичайних прикрас, картин, 

композицій з будь-яких підходящих предметів, які 

більшість з нас вважають за непотріб. Мішковина, 

фарби, обрізки шкіри, тканин, намистинки, камінчи-

ки, скельця — все це стає основою для польоту фан-

тазії і в руках Ірини перетворюється на гарні речі, які прикрасять будь-

чию оселю. Майстерності перетворювати буденні речі на гарні витвори 

Ірина Руденко навчає й молоде покоління. 
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«Самчиківський розпис — перлина Поділля» 

1 березня у відділі літератури з мис-

тецтв відбулася презентація культурно-

мистецької виставки «Самчиківський 

розпис — перлина Поділля», представ-

лена роботами 

майстрів із По-

ділля — Олек-

сандра Пажим-

ського, Михай-

ла Юзвука, Ві-

ктора Раковського, Сергія Касьянова та інших.  

На представленні художніх витворів майстрів 

самчиківського розпису прозвучали цікаві розпо-

віді з історії цього виду образотворчого мистецтва, 

наголошено на відмінностях від інших видів роз-

пису. 

«Чарівні полотна» 

Таку назву має виставка художніх ро-

біт, створених молодою художницею з 

Дніпропетровська Діни Залевської, відк-

рита 3 березня в холі обласної бібліотеки. 

 

 

 

 

 

З погляду графіка... 

16 березня у відділі літератури з мистецтв 

Житомирської обласної універсальної науко-

вої бібліотеки імені Олега Ольжича відбуло-

ся відкриття персональної виставки графіч-

них робіт житомирського художника Василя 

Вознюка. 

На відкриття виставки прийшли друзі ху-

дожника, представники інтелігенції міста та 

організацій воїнів-інтернаціоналістів (Василь 
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Вознюк був учасником Радянсько-афганської війни, 

де одержав поранення). 

Серед робіт, представлених на виставці, переваж-

но книжкова графіка, шаржі деяких відомих жито-

мирців та екслібриси, які Василь Вознюк створив 

для друзів та знайомих. 

 

 

 

 

 

 

Художній світ Світлани Дімендштейн 

22 березня в холі бібліотеки відкрито пер-

сональну виставку художніх робіт житомир-

ської художниці Світлани Дімендштейн. 

Основу екс-

позиції станов-

лять натюрмор-

ти і пейзажі. 

Роботи худо-

жниці нині при-

крашають приватні колекції України, Росії, 

Польщі, Німеччини, Великої Британії, Італії 

та Ізраїлю. 

«Просто небилиці» 

Виставка кращих робіт незвичайного дитячого конкурсу 

31 березня в холі обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки імені Олега 

Ольжича відбулося відкриття виставки 

кращих робіт Всеукраїнського проекту 

для молодих митців «Просто небилиці 

— 2015». Головною умовою конкурсу, 

що проводиться щороку Львівським об-

ласним благодійним фондом «Торба» та 

громадським об’єднанням «Центр куль-

турно-мистецьких ініціатив», — малю-



6 

 

вати все, про що може підказати дітям їхня фантазія. Техніка виконання не 

має значення. 

«Дзвони пам’яті Чорнобиля» 

Відкриття фотовиставки 

4 квітня, у холі бібліотеки відбулося ві-

дкриття тематичної виставки фоторобіт 

«Дзвони пам’яті Чорнобиля». Фотовиста-

вка організована Житомирською міською 

організацією «Союз Чорнобиль України» 

та приурочена до 30-ї річниці від дня Чо-

рнобильської катастрофи, яка сталася 26 

квітня 1986 року. 

Перед присутніми виступив заступник 

голови Житомирської обласної держадмі-

ністрації Ярослав Лагута, перший заступ-

ник голови обласної ради Володимир Ши-

рма, директор департаменту праці та соці-

ального захисту населення облдержадмі-

ністрації Галина Корінна. 

Слово мали також представники гро-

мадських організацій — учасники тих бу-

ремних подій, ліквідатори аварії та її нас-

лідків. 

«Колесо життя» Галини Ямчинської 

Відкриття виставки витинанок та колажу 

5 квітня у відділі мистецтв бібліотеки відкрила-

ся персональна виставка витинанок та колажу Га-

лини Ямчинської «Колесо життя». 

Персональні виставки житомирської майстрині 

відбуваються нечасто, адже вона постійно пред-

ставляє свої роботи разом зі студентськими. На 

виставці зібрані різні за тематикою роботи. 
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У світ краси 

запросили 21 квітня знані в Житомирі художниці-майстрині 

Олена Славова і Оксана Науменко. 

У відділі виробничої літератури відбулося урочисте 

відкриття двох виставок, об’єднаних спільною назвою 

— «Мов поцілунок крізь вуаль...». 

Витончені вироби з порцеляни художниці Олени 

Славової — це окремий, чудовий світ, де панує любов 

і краса, де немає смутку, а все обертається навколо 

життєрадісності. Майже всі статуетки, створені Оле-

ною, — це жіночі постаті. 

Вироби, представлені Оксаною Науменко, — це 

плоди творчості дизайнера, модельєра і в’язальниці в 

одній особі. Оригінальний жіночий одяг та головні 

убори у стилі вінтаж, придумані й виготовлені її ру-

ками, не можуть не дивувати 

Добре слово про Олену та Оксану сказали директор 

бібліотеки, письменник Василь Врублевський, праців-

ниця музею космонавтики імені Сергія Корольова 

Ірина Вишневецька та інші гості. А дитяча письмен-

ниця Марія Пономаренко познайомила всіх із чудо-

вою книжечкою з її віршами «Зорі всипали все небо», 

ілюстрації до яких виконала Олена Славова. 

 

Книжкові виставки, присвячені 

150-річчю від дня заснування 

ЖОУНБ ім. Олега Ольжича 

З нагоди 150-річчя від дня заснування Жи-

томирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича у холі бібліотеки 

працівники Державного архіву Житомирської 

області та відділів 

краєзнавства і кни-

госховища бібліо-

теки організували 

виставки:  
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Щедра скарбниця знань (Житомирській 

ОУНБ ім. О. Ольжича – 150 років), яка розпо-

відає про історію створення, розвиток та сьо-

годення нашої бібліотеки. 

На стенді «До 150-річчя Житомирської 

обласної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича 

(за документами з фондів Державного архіву 

Житомирської області)» представлено портрет 

О. Ольжича та копію метричного запису про народження Олега Олександ-

ровича Кандиби (О. Ольжича). Серед докумен-

тів представлені статут, положення, постанови, 

рішення, правила, звіти, зразки актів, які розк-

ривають історію бібліотеки. 

Книги – ровесники бібліотеки (книги-

ювіляри з фонду рідкісних і цінних видань 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича). В експозиції пред-

ставлені книжки та журнали різної тематики, 

видані у 1866 році. 

«Диво-квітки Петриківки»  

5 травня у відділі літератури з мистецтв відбулося 

відкриття персональної виставки Ірини Кумечко 

«Диво-квітки Петриківки». 

Ірина Валентинівна поєднує творчість з педагогі-

чної діяльністю, керуючи гуртком «Юний дизайнер 

» у Житомирському міському центрі науково-

технічної творчості 

учнівської молоді. 

Петриківський роз-

пис — це улюблений 

вид образотворчого 

мистецтва Ірини Кумечко. 

В експозиції представлено близько 40 

художніх робіт. Це переважно декоративні 

панно (так звані «мальовки») та вироби з 

дерева: скриньки, дощечки, дрібні ужиткові речі. 
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«Нерухомий рух» 

Відкриття звітної фотовиставки 

18 травня в холі 

Житомирської обла-

сної універсальної 

наукової бібліотеки 

імені О. Ольжича 

відбулося відкриття 

звітної фотовиставки 

«Нерухомий рух» 

студентів Житомир-

ського коледжу ку-

льтури і мистетв 

імені Івана Огієнка 

факультету «Кіно, -

телемистецтво». 

Фотовиставка знайомить із кращими роботами, створеними студентами 

за 2015-2016 навчальний рік.  

«Весняний вернісаж»  

Відкриття виставки 

19 травня у відділі літератури 

мистецтв бібілотеки відкрилась ек-

спозиція робіт членів Житомирсь-

кої молодіжної спілки художників 

та мистецтвознавців «Весняний 

вернісаж». 
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 «Мов поцілунок крізь вуаль...» 

Закриття мистецьких виставок 

19 травня  відбулося закриття виставок «Пор-

целянова пластика» Олени Славової та «Вінтаж-

не плетіння» Оксани Науменко, об’єднаних спі-

льною назвою — «Мов поцілунок крізь вуаль». 

 

Звітує художня школа 

Відкриття щорічної звітної виставки 

30 травня о 16.00 у холі бібліотеки від-

булось відкриття щорічної звітної вистав-

ки творчих робіт вихованців художньої 

школи Житомирської міської ради. Упро-

довж двох тижнів у Житомирській облас-

ній науковій бібліотеці імені О.Ольжича 

житомиряни можуть познайомитися із 

творчим здобутком майбутніх художни-

ків, дизайнерів, архітекторів. Цьогорічна виставка - це більше п'ятдесяти 

живописних, графічних та декоративних робіт, виконаних у таких жанрах 

як пейзаж, натюрморт, портрет, анімалістичний, побутовий, міфологічний 

та інші. Також дитячі твори підіймають проблеми екології, війни та миру, 

людей, які були змушені покинути своє оселі, тікаючи від війни.  

«Джойнт. 100 років в історії» 

Пересувна фотовиставка 

З 15 по 30 черв-

ня в холі бібліоте-

ки експонувалася 

пересувна фотови-

ставка до 100-

річчя Міжнародної 

громадської орга-

нізації Центру 

«Джойнт» (Представництво Американського єврейського об’єднаного ро-

зподільчого комітету «Джойнт» у Центральній та Західній Україні). 
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«Від холодного до гарячого» 

Відкриття персональної виставки живопису 

сестри-монахині Філомени Гобрій 

29 червня 2016 р. у відділі мистецтв 

бібліотеки відкрилася персональна 

виставка живопису «Від холодного до 

гарячого» сестри-монахині Філомени 

Гобрій Чину Святого Василія Велико-

го (ЧСВВ) Української Греко-

Католицької Церкви. 

Також відкрилась і виставка учнів 

іконописної школи «Одигітрія» при Свято-Введенському монастирі сестер 

ЧСВВ м. Житомира і художньої студії «Натхнення» загальноосвітньої 

українсько-італійської християнської школи «Всесвіт» під керівництвом 

сестри Філомени. 

«До світла воскресіння крізь терни катакомб» 

Відкриття виставки 

В холі бібліотеки 5 липня відкрилась 

виставка «До світла воскресіння крізь 

терни катакомб», яка присвячена 20-й 

річниці легалізації Української Греко-

Католицької Церкви (1989-2009). 

Виставка відкрилась за ініціативи 

протопресвітера Житомирського про-

топресвітерства Київської архиєпархії 

Української Греко-Католицької Церкви 

(УГКЦ) Віталія Сидорука та за сприян-

ня управління культури Житомирської 

облдержадміністрації. 

Основу виставки складають матеріали 

Інституту Історії Церкви Українського 

Католицького університету, спомини 

очевидців та активних учасників підпіл-

ля, які були зібрано протягом 1992-2009 

р.р., документи державних архівів, фото-

графії з приватних збірок.  
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Особлива потреба — творити 

Виставка малюнків та виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва вихованців 

Березівського навчально-реабілітаційного центру 

5 вересня у відділі літератури з мистецтв відбулося відкриття незвичай-

ної виставки малюнків та виробів декоративно-ужиткового мистецтва 

юних вихованців Березівського навчально-реабілітаційного центру облас-

ної ради, що в Житомирському районі. 

У цьому навчальному закладі жи-

вуть і навчаються діти з особливими 

потребами: глухі, зі слабким слухом та 

з іншими вадами здоров’я. Головне 

завдання — всебічно розвинути осо-

бистість та інтеґрувати її в суспільство 

— педагогічний колектив центру ви-

конує. Це доводить не тільки високий 

рівень знань, які здобувають діти, а й 

заглиблення їх у чарівний світ образо-

творчого мистецтва. Допомагають їм у цьому студія «Мері Поппінс», яку 

очолює Наталія Костянтинівна Семенець. 

«Благодійність крізь призму об’єктива» 

Виставка робіт учасників VI Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Благодійність крізь призму об’єктива» 

9 вересня в холі бібліотеки була 

відкрита виставка робіт учасників VI 

Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Благодійність крізь призму 

об’єктива». Цей творчий конкурс 

проводив Український форум благо-

дійників під патронатом Національ-
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ної спілки фотохудожників України у вересні — листопаді 2015 року. 

Особливістю цьогорічного конкурсу було запровадження системи по-

дання заявок онлайн, а також започаткування номінації «Приз глядацьких 

симпатій». Чимало фотографій, надісланих на конкурс, відбивають новітні 

суспільні процеси, зокрема з’явилася тематика допомоги внутрішньо пе-

реміщеним особам у результаті війни на сході України. Найбільше світлин 

було зафіксовано в номінації «Благодійність дає надію». 

«Світ української вишивки» 

Таку назву мала чергова виставка 

творчих робіт працівників ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича, їх сімей та читачів 

бібліотеки, організована до Всеукра-

їнського Дня бібліотек силами пра-

цівників відділу основного книгоз-

берігання: К. С. Суровцевої, Л. Я. 

Іголкіної, В. А. Паламаренко, Т. М. 

Шролик. Виставка експонується  у 

відділі мистецтв бібліотеки. Головна 

ідея виставки: «Бібліотека як кому-

нікатор інтересів, що нас 

об’єднують». 

Тут були представлені творчі ро-

боти сімей бібліотекарів В. Карпен-

ко, Т. Рудзинської (Пивоварової), Т. 

Шролик, Л. Будник, Г. Зам’ятіної, Л. 

Матюхової, В. Осипчук, О. Палій 

(Шролик) та ін. Це старовинні та 

сучасні рушники, вишиванки, виши-

ті ікони, пейзажи та інщі роботи, 

виконані в різних техніках. Особливість виставки в тому, що представлені 

роботи, не лише бібліотекарів, а й читачів бібліотеки. 

«Бурштиновий дощ» 

Юлії Нявейки 

1 листопада в холі книгозбірні 

відбулося відкриття виставки жи-

вопису молодої білоруської ху-

дожниці Юлії Нявейки. 

Юлія Нявейка народилася в 
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1986 році в білоруському місті Смолеви-

чі. Художниця працює переважно в тех-

ніці олійного живопису. Також створює 

роботи пастеллю, соусом, акварельними 

олівцями, пером і тушшю. 

У художниці на рахунку вже більше 

десяти персональних виставок у Білору-

сії, проте перша персональна виставка за 

кордоном відкрилася саме в Житомирі — 

рідному місті її предків. 

«Вчимось творити прекрасне» 

Художня виставка студентів та викладачів 

22 листопада 2016 р. у холі книгозбір-

ні відбулося відкриття ретроспективної 

виставки художніх робіт студентів та 

викладачів навчально-наукового інсти-

туту педагогіки Житомирського держа-

вного університету ім. І. Франка. 

Перед присутніми виступили викла-

дачі кафедри мистецьких дисциплін ін-

ституту, студенти, прозвучали слова ви-

сокої оцінки творів, представлених на 

виставці, побажання подальших успіхів 

і натхнення у створенні прекрасного. 

Також прозвучали пісні та музичні ком-

позиції у виконанні студентів та викла-

дачів вишу. 
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Конкурс світлин підбиває підсумки 

Відкриття обласної фотовиставки 

«Рідний край — моє Полісся» 

20 грудня 2016 

р. в холі обласної 

універсальної нау-

кової бібліотеки 

ім. О. Ольжича 

відбулося урочис-

те відкриття тра-

диційної виставки 

фоторобіт «Рідний 

край — моє Полісся». Вже в шістнадцятий раз фо-

томайстри та фотоаматори Житомирщини звітують 

своїми творчими здобутками, взявши участь у фо-

токонкурсі, що передував відкриттю виставки. В 

конкурсі взяли участь 94 світлини, представлені 34 

фотографами області. 

Журі визначило переможців у чотирьох номінаціях: «Жанрові сцени су-

часного життя Житомирського Полісся, репортаж», «Поліські пейзажі», 

«Портрет» та «Макрофотографія». 
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ 

«Розстріляна молодість» 

VII Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль 

вшанування воїнів України 

11 лютого в Житомирському акаде-

мічному українському музично-

драматичному театрі імені Івана Ко-

черги відбувся VII Всеукраїнський 

літературно-музичний фестиваль 

вшанування воїнів України «Розстрі-

ляна молодість». 

Започаткував фестиваль директор 

Житомирського професійного ліцею 

харчових технологій, член Національної спілки журналістів України, пи-

сьменник і поет, полковник СБУ у запасі Анатолій Шмалюк у лютому 

2000 року. У 2009 році фестивалю було присвоєно статус Всеукраїнського. 

Творчий вечір Георгія Жукова 

16 лютого у творчій вітальні відділу літерату-

ри з мистецтв відбувся творчий вечір житомир-

ського самодіяльного поета, театрала й туриста 

Георгія Жукова. Георгій Жуков народжений в 

Житомирі в 1943 році, тому в його поезіях є те-

ми війни. Проте творчість складається і з творів 

радісних, життєствердних. 

 

Пам’яті поета Юрка Ґудзя 

22 лютого в актовій залі бібліотеки відбувся літера-

турно-мистецький вечір пам’яті Юрка Ґудзя (1956-

2002), мотто якого стали слова поета: «Я тільки почи-

наю жить, за мною людство повертається до себе». Ве-

ла вечір поетеса Марія Рудак. 
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Вечір пам’яті Олексія Опанасюка 

29 березня відзначили 80-річчя 

від дня народження письменника 

31 березня у відділі літератури з мистецтв Жито-

мирської обласної універсальної бібліотеки імені 

Олега Ольжича зібралися ті, хто добре знав відомо-

го житомирського письменника Олексія Опанасюка 

(1936—2011), поціновувачі його творчості. 

Олексій Опанасюк — автор художньо-

документальної повісті «Копище» про село, що було 

спалене німецькими загарбниками під час Другої 

світової війни, документальних повістей «Герої Ма-

линського підпілля», «Січ Тараса Бульби-Боровця в 

Олевську» та інших творів. 

Письменник був ініціатором за-

снування премії імені Івана Огієн-

ка, брав активну участь у заходах, 

приурочених до вшанування на-

ших видатних земляків: Лесі 

Українки, Максима Рильського, 

Бориса Тена та інших. 

За сприяння Олексія Євменови-

ча на Житомирщині відроджува-

лася робота таких організацій, як 

Всеукраїнське товариство «Про-

світа» імені Тараса Шевченка, Народний рух України, Товариство україн-

ської мови імені Тараса Шевченка. 

Вечір пам’яті Євгена Концевича 

5 червня, в день народження відомого житомирсь-

кого письменника та дисидента-«шістдесятника» 

Євгена Концевича, в актовій залі Житомирської об-

ласної універса-

льної наукової 

бібліотеки імені 

Олега Ольжича 

відбувся вечір 

його пам’яті. 
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Читання книг – найкраща забава 

3 вересня в Житомирській універ-

сальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича консул РП у Вінниці Вой-

цех Мрозовскі, голова Житомирської 

обласної Спілки поляків України Ві-

кторія Лясковська-Щур, вчителі й 

учні Польської суботньо-недільної 

школи  ім. І. Я. Падеревського чита-

ли роман «Quo Vadis» Генрика Сен-

кевича. Публічне читання було та-

кож проведено в сотнях міст в 

Польщі й Україні. 

V aкція була присвячена роману «Quo Vadis». Сенат РП оголосив 2016 

рік роком Генрика Сенкевича на спомин 100-ї річн иці дня, в який талано-

витий письменник пішов з життя. «"Quo Vadis" буде найважливішим за 

все, що я написав», – стверджував Сенкевич у листі до Ядвіги Янчевської 

у 1895 р. Вважається, що саме успіх «Quo Vadis» сприяв тому, що автор 

отримав Нобелівську премію в 1905 році. 

На початку учасники читання переглянули короткометражний фільм 

про життя і творчість Генрика Сенкевича. Після чого консул Войцех Мро-

зовскі привітав присутніх у залі, підкреслюючи важливість заглядати до 

книги. Користуючись можливістю, консул передав для учнів книги видат-

них польських письменників, між іншим, «Пан Тадеуш» Адама Міцкеви-

ча, «Лялька» Болеслава Пруса, «Над Німаном» Елізи Ожешко. До присут-

ніх звернулася також Вікторія Лясковська-Щур, підкресливши, що Жито-

мир вперше взяв участь в такому культурному заході. Після перегляду 

промо-ролику президентського подружжя, інтрига виросла – що ж буде 

там, в романі? 

«Я палко закликаю всіх Вас до спільного читання "Quo Vadis". Я хотів 

би, щоб вже вкотре Народне Читання було для всіх нас час ом надихаючих 

переживань, що приносять радість від контак-

ту з правдиво великою літературою», – писав в 

інаугураційному листі цьогорічної акції прези-

дент Польщі Анджей Дуда. 

І читання розпочалось. Перші сторінки про-

читали консул і голова ЖОСПУ, а потім ко-

жен, хто захотів промовити сильним словом 

Сенкевича. Після публічного читання першого 
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розділу,  сформувалось переконання, що більшість прочитає цю книгу до 

кінця. Після цього учасників чекав почастунок і можливість подивитися 

фільм «Quo Vadis» відомого польського режисера Єжи Кавалеровича. 

Організаторами культурного заходу були Житомирська обласна Спілка 

поляків України, управління культури житомирської обласної адміністра-

ції, Генеральне консульство РП у Вінниці. Народне Читання проходило 

під почесним патронатом президентського подружжя та співфінансуване з 

коштів, отриманих від Сенату Республіки Польща в рамках конкурсу для 

виконання завдання «Співпраця з Полонією і поляками за кордоном у 2016 

р.» за посередництва фундації «Свобода і демократія». 

Сороковини 

1 жовтня в актовій залі обласної бібліо-

теки зібралися ті, хто добре знав Сергія 

Олексійовича Бабича — українського 

громадського та політичного діяча, диси-

дента, націоналіста, політичного в’язня, 

що відсидів у радянських концтаборах 

більше ніж 27 років. 

2016 року Бабич видав книжку спогадів 

і роздумів «Дорогою безглуздя». Це не-

оціненні свідчення про совєцький тоталі-

тарний режим — по обидва боки колючо-

го дроту, про багатьох політв'язнів. 

Поминаючи Сергія Бабича, друзі, зна-

йомі й родичі, згадували його біографію, 

переглянули відео з інтерв’ю, що його 

давав Сергій Олексійович. Кожен висту-

пив зі спогадами про цього непримирен-

ного борця з тоталітарним комуністич-

ним режимом. 

Родичі передали обласній універсаль-

ній науковій бібліотеці імені О. Ольжича бібліотеку Сергія Бабича. 
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50 років обласній організації УТОПІК 

Круглий стіл із проблем охорони пам’яток історії 

та культури Житомирщини 

1 грудня у відділі літерату-

ри з мистецтв відбулося засі-

дання круглого стола, присвя-

чене 50-річчю створення Жи-

томирської обласної організа-

ції Українського товариства 

охорони пам’яток історії та 

культури (УТОПІК). 

Під час дискусії були обго-

ворені актуальні питання дія-

льності організації та про-

блеми збереження історичних 

та архітектурних пам’яток в 

Житомирі та області.  

Вів засідання голова обла-

сної організації УТОПІК, жу-

рналіст і видавець Георгій 

Мокрицький. 
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

«Три дні гітари у Житомирі» 

 

У відділі мистецтв відбулися три зустрічі з гітарною музикою, об’єднані 

назвою «Три дні гітари у Житомирі» (7, 14 і 21 квітня). Ініціатор музичних 

вечорів — засновник та викладач класу гітари в Житомирському музич-

ному училищі імені Віктора Косенка, заслужений діяч мистецтв України 

Олександр Ходаківський. 

Всі засідання музичного товариства супроводжувалися виступами сту-

дентів та випускників класу гітари Житомирського музичного училища, 

інституту культури та мистецтв, учнів та викладачів музичних шкіл міста. 

Святковий концерт юних читачів 

 

З нагоди святкування 150-річчя в бібліотеці ім. О. Ольжича відбувся 

святковий концерт юних читачів. 

У концерті взяли участь діти — члени мовних клубів, що діють при 

центрі «Вікно в Америку», німецькомовного клубу «Зірочки» та «Польсь-

кого дитячого театру». 
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Майстер-класи з писанкарства 

У відділі літератури з мистецтв майстер-клас 

із писанкарства провела майстриня народної 

творчості, викладачка Жиомирського держав-

ного університету імені Івана Франка Галина 

Володимирівна Ямчинська. 

Вона розповіла 

про історію виник-

нення та особливо-

сті орнаменту традиційної української писан-

ки. 

Вісімнадцять користувачів бібліотеки різно-

го віку взяли участь у цьому майстер-класі, 

розписавши по одній писанці. 

* * * 

Пізніше у відділі відбувся майстер-клас з виготовлення паперової писа-

нки, який провела Ірина Руденко. 

Бібліотекарі відділу підготували для читачів, які цікавляться народними 

ремеслами, книжковий огляд із писанкарства. 

Літературна кав’ярня «Успіх з присмаком кави» 

Інклюзивний читальний зал радо при-

йняв гостей у літературній кав’ярні «Ус-

піх із присмаком кави». З користувачами 

бібліотеки та гостями заходу своїми тво-

рчими досягненнями ділилася молода 

житомирська художниця-графік та ди-

зайнерка 

Олена 

Дунєва. 

Після закінчення презентації учасники 

заходу засипали Олену запитаннями та 

поділилися враженнями від її творів. Ці-

кавим і насиченим було й неформальне 

спілкування під час кави-брейку, яке ор-

ганізувала для учасників заходу громад-

ська організація «Інститут креативних інновацій». 
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Конкурс малюнків на асфальті «Моя бібліотека» 

Веселий гомін дитячих голосів та радісний 

сміх заповнили весь простір просто перед 

центральним входом до бібліотеки. Це малеча 

обліпила територію, щоб узяти участь у конкурсі 

малюнка на асфальті «Моя бібліотека». Творче 

змагання організували волонтери Житомирської 

обласної організації Товариства Червоного Хрес-

та України та Інклюзивного читального залу. До 

змагань маленьких мешканців міста запрошували 

казкові ге-

рої Лев та 

Білка. 

Тож у 

день наро-

дження бібліотеки майданчик перед 

її фасадом перетворився хоч і на не-

величку, та все ж таки справжню ча-

рівну країну з улюбленими героями 

казок та мультиків. 

За найкращі малюнки, що їх визначило компетентне журі з числа волон-

терів Товариства Червоного Хреста, хлопчики та дівчатка отримали пода-

рунки, надані волонтерами Житомирської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста, а решта дітей — заохочувальні призи, підготовлені 

ЖОМГО «Паритет». 

 

День вишиванки у бібліотеці 

19 травня Україна святкувала Всесвіт-

ній день вишиванки. 

У цей день працівники бібліотеки ви-

рішили не просто вбратися в національ-

ний одяг, а й провели просвітницьку ро-

боту,  спрямовану на відновлення націо-

нальної 

пам’яті, 

ознайомлен-

ня з традиціями створення і носіння вишива-

нок, сучасними тенденціями в їх оздобленні 

тощо.  До свята вишиванки працівники відділу 
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читальних зал бібліотеки підготували книж-

ково-ілюстративну виставку «19 травня – 

Всесвітній день вишиванки», на якій предста-

вили результати досліджень мистецтва виши-

вки і лексикону українського орнаменту, схе-

ми українс ьких орнаментів, тощо. У відділі 

книгозберігання було організовано перегляд 

видань, які знайомлять з історією української 

вишивки та представлено вишивані роботи (ікони, картини, рушники, ви-

шиванки) працівників бібліотеки та їх родин під назвою «Світ української 

вишивки». 

Працівники бібліотеки взяли участь у семінарі майстрів народної твор-

чості «Свято вишиванки – зв’язок поколінь», який відбувся в актовій залі 

біліотеки. Учасники Школи української вишивки, яка створена при Жито-

мирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олега Ольжича, 

власноруч вишили дитячі сорочки для новонароджених пологового буди-

нку №1 м. Житомира. 

«Бібліотека – територія інтелектуальної комунікації: 

від витоків до сьогодення» 

Під такою назвою 22 вересня 2016 

року в Житомирській обласній науко-

вій бібліотеці ім. Олега Ольжича від-

булась обласна науково-практична 

конференція, присвячена 150-річчю 

від дня її заснування. 

Участь у роботі конференції взяли 

директори обласних, центральних ра-

йонних бібліотек, міських ЦБС, кері-

вники бібліотек ВНЗ Житомира, краєзнавці, представники влади та гро-

мадськості. 

З вітальним словом до присутніх звернувся начальник управління куль-

тури Житомирської облдержадміністрації Ю. 

Г. Градовський, який відзначив пріоритетну 

роль ЖОУНБ ім. О. Ольжича в розвитку біб-

ліотечної справи на Житомирщині та наго-

родив працівників бібліотеки почесними 

грамотами. 

З вітаннями також виступили голова феде-

рації профспілок Житомирської області Н. А. 

Паламарчук та голова правління Житомир-
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ської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, дире-

ктор музею історії міста Бердичева П. С. Скавронський. 

Робочу програму конференції відкрив 

директор ЖОУНБ ім. О. Ольжича В. М. 

Врублевський доповіддю «Житомирська 

обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Олега Ольжича – на шляху позитивних 

змін і впровадження нових ідей», в якій 

зазначив, що «всі роки існування бібліоте-

ка гідно виконувала своє призначення на 

просвітницькій та культурній ниві, і зерна, 

посіяні в 1866 році, проросли в долях, інтелектуальному і творчому злеті 

багатьох поколінь наших земляків. Багаторічний шлях існування і розви-

ток бібліотеки – яскрава сторінка в історії бібліотечного будівництва обла-

сті. Її історія тісно пов’язана з історією Житомира та усієї Житомирщини. 

А сьогодні обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича – 

один із потужних інформаційних, культурних і просвітницьких центрів не 

тільки нашої області, а й України». 

Про історію і сучасність бібліотечної справи на 

Житомирщині говорили : В. А. Пивоваров, заст. ди-

ректора з наукової роботи «ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

– історія становлення та розвитку крізь століття 

(1866-2016)»; Ю. І. Мельник, зав. сектором «Інклю-

зивний читальний зал»  «Каністерапія як метод реа-

білітації дітей з особливостями в умовах інклюзив-

ного читального залу »; О. В. Горпинич, координа-

тор інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Аме-

рику»  «Центр «Вік-

но в Америку» в ЖОУНБ ім. Олега Оль-

жича підтримує  GoGlobal та проект 

 УкраїнаSpeaking.»; Л. А. Мозгова «Жито-

мирська обласна бібліотека для дітей – ку-

льтурно-освітній центр спілкування»; М. 

В. Ігнатюк, 

директор 

наукової 

бібліотеки 

Житомирського національного агроеколо-

гічного університету «Онлайн-послуги на-

укової бібліотеки Житомирського націона-

льного агроекологічного університету в 

контексті взаємодії бібліотеки і користува-

https://www.facebook.com/hashtag/goglobal?source=feed_text&story_id=1734788146750037
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0speaking?source=feed_text&story_id=1734788146750037
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ча»; Т. П. Бідун, директор Малинської ЦРБ «Україна – наша вічна береги-

ня» та інш. 

З цікавими фактами про видатних діячів культури Житомирщини учас-

ників конференції ознайомили Г. П. Мокрицький, директор краєзнавчого 

видавництва «Волинь», голова обласної організації Українського товарис-

тва охорони пам’яток історії та культури  «Драматична доля унікальної 

бібліотеки Бориса Якубського»; Г. Л. Махорін, кандидат історичних наук, 

доцент Житомирського національного агроекологічного університету 

«Володимир Менчиць – видатний друкар України». 

Підбив підсумки конференції дирек-

тор ЖОУНБ ім. О. Ольжича В. Вруб-

левський, який подякував всім за плідну 

роботу та вручив дипломи, подяки і по-

дарунки переможцям щорічного облас-

ного конкурсу «Бібліотека в інформа-

ційному просторі». 

Завершив конференцію святковий 

концерт за участю студентів Житомир-

ського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка. 

За результатами конференції видано збірник статей, з повнотекстовим 

варіантом можна ознайомитись і на веб-сайті ЖОУНБ http://lib.zt.ua/ в ро-

зділі «Електронна бібліотека (LIBO) http://libo.lib.zt.ua/. 

«Halloween Party» 

30 жовтня в секторі 

«Інклюзивний читальний 

зал» відбулася світська 

вечірка «Halloween party.  

Під час святкування 

наші користувачі сміливо 

розфарбовували обличчя 

спеціальними фарбами, фотографувались з гарбузами-

світильниками у створених «фотозонах для селфі» та на-

віювали жах на працівників бібліотеки. Також під час за-

ходу учасники переглянули фільм «Мисливці за привидами», а на закін-

чення всіх чекав солодкий стіл. 

  

http://lib.zt.ua/
http://libo.lib.zt.ua/
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Свято гітари й поезії 

3 листопада в актовій залі бібліо-

теки відбулося обласне свято гітарної 

музики і поезії, організоване управ-

лінням культури облдержадміністра-

ції та обласним Центром народної 

творчості. 

Цікавим екскурсом в історію мис-

тецтва гітарної музики порадував 

присутніх заслужений діяч мистецтв, композитор, ви-

кладач Житомирського музичного училища ім. В. С. Ко-

сенка Олександр Ходаківський. 

Після концерту в бібліотеці свято продовжилось в об-

ласному Центрі народної творчості  вечором «Музика і 

поезія». Тут свою творчість представили виконавці ав-

торської пісні, звучала інструментальна музика та вірші. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

«Літературний марафон: читаємо і слухаємо 

житомирських письменників» 

У відділі краєзнавства поціновувачі поетичного сло-

ва зустрілися з двома житомирськими авторами: поете-

сою, журналісткою, бібліотекаркою, головою Міжна-

родного поетичного братства Юрка Гудзя, членом На-

ціональної спілки журналістів України Марією Рудак 

та поетом, есеїстом, пе-

рекладачем, краєзнав-

цем,  членом Націона-

льної спілки письмен-

ників України Анатолі-

єм Сіриком. Гості читали свої вірші, розпо-

відали про творчість, відповідали на запи-

тання учасників заходу. 

«Літературний дивертисмент» 

У день народження бібліотеки відділ чита-

льних зал запросив гостей на літературний ди-

вертисмент. З 12-ї до 16-ї години всі, хто заві-

тав на свято, взяли участь у заходах, спеціаль-

но призначених для людей різного віку, різних 

інтересів і захоплень 

Головний пер-

сонаж відомого й 

улюбленого багатьма поколіннями читачів 

роману «Дванадцять стільців» І. Ільфа та Є. 

Петрова гросмейстер Остап Бендер (його роль 

виконав викладач ліцею №15 П.В.Цьомик) 

проводив у залі 

сеанс одночасної 

гри у шахи на 160 

шахівницях з усіма охочими. 

Ерудит-шоу «Пригоди відомих книг» з 

юним знавцем пригодницької літератури (Ан-

дрій Цьомик) стало яскравим костюмованим 

дійством у програмі свята. 
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Ціла низка заходів пройшла в межах «Поетичного 

вернісажу». Відкривав його бенефіс поетеси Лілії 

Бех, відомої як авторки слів урочистої пісні міста 

Коростеня та двох поетичних збірок. 

Кожен із присутніх — а це студенти фізико-

математичного і  філологічного факультетів Жито-

мирського державного університету імені Івана 

Франка, студенти фармацевтичного коледжу 

ім. І. Протасевича зробили свій внесок в поетичне 

караоке «Мелодії віршів чудових». Гості заходу із 

задоволенням читали вірші на весняну тематику, за-

хоплюючись безмежною глибиною і мелодійністю українського слова. 

Жваво , емоційно, насичено пройшла медіа-гра «Унікальний і дивовиж-

ний книжковий світ». Запитання про незвичайні бібліотеки і книжкові ви-

дання світу, про життя і творчість, професії відомих письменників не за-

лишило байдужим нікого в залі. 

Презентація наукової монографії 

18 травня у відділі виробничої літера-

тури відбулася  презентація наукової мо-

нографії «Біогенна міграція сполук важ-

ких металів та продуктивність птиці під 

дією природних детергентів». Авторами 

книги є Віктор Анатолійович Бурлака – 

доктор с. г. наук, професор, завідувач ка-

федри годівлі тварин та тектології кормів 

ЖНАЕУ, академік академії Вищої школи України, заслужений працівник 

освіти України, Павлюк Надія Василівна – старший викладач кафедри го-

дівлі тварин та технології кормів ЖНАЕУ та Анатолій Васильович Гуцол 

– доктор с. г. наук, професор, завідувач кафедри годівлі сільськогосподар-

ських тварин та водних біоресурсів ВНАУ. 

«Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив…» 

(До 110 –річчя від дня народження  Олени Теліги). 

Усний журнал 

16 червня 2016 року на інноваційних навчаннях працівників культури 

Андрушівського району завідувачкою відділом читальних зал ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича Л. Баздирєвою  був представлений усний журнал з мультиме-
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дійним супроводом до 110-річчя від 

дня народження Олени Теліги під на-

звою «Вітрами й сонцем Бог мій шлях  

намітив…». 

Присутні побачили унікальні архівні 

фотографії, почули гарні ліричні пісні 

на поезію О. Теліги, побачили відеоф-

рагменти з фільмів про неї. 

Усний журнал проводився як майс-

тер-клас по використанню мультиме-

дійних засобів для проведення заходів з  популяризації літератури в соціо-

культурній діяльності бібліотек. 

«Герої-рятівники — люди високого гуманізму» 

Презентація нової книжки 

житомирського історика Геннадія Махоріна 

24 червня 2016 року в актовій залі Житомирсь-

кої обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича відбулася презентація нової 

книжки історика Геннадія Махоріна «Герої-

рятівники — люди високого гуманізму». 

Книжка на основі архівно-документальних да-

них та спогадів очевидців розповідає про прикла-

ди високого гуманізму, який виявляли люди у тра-

гічні періоди історії України. Голодомор 1932-

1933 рр., Друга світова війна 1939-1945 рр., лікві-

дація наслідків технологічної катастрофи на Чор-

нобильській АЕС — ось основні теми, порушені 

автором у книжці. 

«Забудь-річка»: відновлення пам’яті поколінь 

28 вересня у читальній залі бібліотеки ві-

дбулася презентація нового роману братів 

Капранових «Забудь-річка». 

Представляли книжку її автори — Дмит-

ро та Віталій Капранови. 
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Крім нового видання, автори познайоми-

ли присутніх з іншими своїми книжками: 

ілюстрованою «Історією державності Укра-

їни» та «Щоденником моєї секретарки».  

Брати Капранови відповіли на запитання і 

провели автограф-сесію. 

 

 

 

 

 

«Східний фронт» 

Презентація нової книжки Ярослава Марищенка 

13 жовтня в актовій залі бібліотеки відбулася пре-

зентація нової книжки Ярослава Марищенка «Схід-

ний фронт». 

Книжка документально-художніх нарисів про ро-

сійсько-українську війну складається з двох частин. 

У першій ідеться про тра-

гічні події, що відбувалися 

в грудні 2014 й січні 2015 

років на території Донець-

кого аеропорту. Саме тоді 

90-й батальйон 95-ї Окре-

мої аеромобільної бригади 

опинився в епіцентрі збройного протистояння. 

Друга частина видання містить спогади бійців 

батальйонів «Донбас», «Артемівськ», 30-ї Окре-

мої механізованої бригади та 95-ї Окремої аеро-

мобільної бригади. 

Про книжку, про воїнів, описаних на її сторін-

ках, а також про авторів спогадів розповів Ярослав Марищенко, а також 

редактор видання письменник Григорій Цимбалюк. 

Автор подарував примірники видання воїнам — героям нарисів, а також 

родичам тих, хто поліг у борні за рідну землю. 
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Зерна поетичного слова 

27 жовтня в конференц-залі бібліотеки 

відбулася презентація поетичної збірки жи-

томирянки Людмили Камерон «Зерна». 

У книжку ввійшли вірші, фундаментом 

яких стало християнство. Авторка торка-

ється тем взаємовідносин між людьми, цін-

ності людського життя, роздумує про те, 

що таке час, духовність і, головне, віра в 

Бога. 

Книжка «Зерна» видана в київському видавництві «Адеф-Україна» за-

вдяки фінансовій підтримці електрокомпанії «Житомиробленерго». 

Знайомство зі світовим бестселером 

Презентація книжки Тімоті Снайдера 

«Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» 

30 листопада 2016 р. у відділі виробничої літератури 

бібліотеки відбулася презентація російського перекладу 

книжки відомого американського історика, професора 

Єльського університету Тімоті Снайдера «Кровавые 

земли: Европа между Гитлером и Сталиным». 

Представити працю вченого до Житомира завітала 

директорка київського видавництва «Дуліби», в якому 

вийшло російськомовне видання книжки в перекладі 

Лукії Зурнаджі, доктор 

історичних наук Мари-

на Гримич. 

Книжка обсягом ледь не в 600 сторінок 

— це майстерна оповідь про найстрашніші 

часи в історії земель, що опинилися в 

1930—1940-і роки між двома імперіями — 

імперіями Сталіна і Гітлера. Ця праця Ті-

моті Снайдера стала світовим бестселе-

ром, витримала 29 видань на 26 мовах. 
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«Євген Михайлович Кудрицький» 

Презентація книги відомого земляка 

6 грудня 2016 року в конференц-залі біб-

ліотеки відбулась презентація книжки «Єв-

ген Михайлович Кудрицький», присвячена 

видатному українському мовознавцю, на-

шому земляку, житомирянину з відомої ро-

дини українських інтелігентів. 

Книжка про Євгена Михайловича Кудри-

цького народилася зі спогадів його сусіда 

по вулиці Петрука Володимира Івановича, 

кандидата історичних наук, наукового працівника Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка. В процесі роботи вона перерос-

ла в документально-публіцистичний нарис, в якому на основі наданих до-

чкою Євгена Михайловича - 

Лесею Кудрицькою - доку-

ментів з родинного архіву 

детально відтворено склад-

ний життєвий шлях, високі 

поривання та наукові здобу-

тки видатного представника 

житомирської української 

інтелігенції. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР «ВІКНО В АМЕРИКУ» 

Центр "Вікно в Америку" створений на основі 

партнерства між американським урядом та україн-

ськими бібліотеками. Центр "Вікно в Америку" 

відкритий з метою надання актуальної інформації 

про США та поповнення фондів бібліотеки англо-

мовними виданнями. Наша місія полягає в спри-

янні взаєморозумінню між народом США та Укра-

їни. В центрі ми надаємо інформацію про США: 

історію, уряд, суспільство та цінності; пропонуємо доступ до ресурсів Ін-

тернету. Ми також інформуємо про американські програми допомоги та 

обміну, сприяємо вивченню англійської мови. Житомирський інформацій-

но-ресурсний центр «Вікно в Америку» отримав кошти від Посольство 

Сполучених Штатів на відкриття центру. Центр працює вже протягом 11 

років. Також ми постійно отримуємо колекції книг, DVD дисків з різними 

видами фільмів (художніх, документальних, класичних). Крім того, центр 

отримує фінансування на меблі та обладнання, зокрема комп'ютерне з під-

ключенням до Інтернету, принтери, копіювальні апарати, телевізор,  DVD-

програвач, iPad-и та електронні рідери. 

У центрі "Вікно в Америку" проводяться різноманітні заходи, мета яких 

- спілкування між українцями та американцями. Регулярні виступи амери-

канських фахівців, працівників Посольства, науковців програми Фулбрайт 

та інших американських громадян, які сприяють покращенню взаєморозу-

міння між американським та українським народами. Через "Вікно в Аме-

рику" розповсюджуються матеріали про США, зокрема публікації Бюро 

міжнародних інформаційних програм Державного Департаменту США. 

Тут також зустрічаються випускники програм, що фінансованих амери-

канським урядом, проводяться семінари, фотовиставки, лекції, перегляди 

американських фільмів та інші культурні заходи, серед яких: лекції, семі-

нари, вікторини, які надають можливість українцям більше дізнатися про 

Сполучені Штати та вдосконалити знання англійської мови. 
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«Speaking Club» («Розмовний клуб») 

Щопонеділка проводилися клуби з 

практики спілкування. Заняття ведуть-

ся англійською мовою. Цей клуб був 

створений для того, щоб спілкуватись 

англійською мовою, а також для під-

вищення рівня сприйняття англійської 

мови на слух. До цього клубу залуча-

ються також волонтери Корпусу Миру 

та представники Посольства США в 

Києві. 

*** 

16-го березня в центрі «Вікно в Аме-

рику» відбулася зустріч з Конрадом 

Тернером, аташе з питань преси, освіти 

і культури посольства США. Зустріч 

пройшла у вигляді бесіди про важли-

вість вивчення англійської мови. Сту-

денти цікавилися широким колом пи-

тань, обговорювали реалізацію політи-

ки академічної чесності як у рамках 

підготовки студентів, так і в царині наукових досліджень. 

«Grammar Club» («Граматичний клуб») 

Щовівторка працювали клуби з 

вивчення граматики англійської 

мови, присутні розглядали різно-

манітні теми та закріплювали їх 

опорними знаннями. 

Cтуденти вже мають базові 

знання з граматики англійської 

мови, вміють порівнювати та робити 

висновки. Це допомагає їм  засвоїти 

англійську граматику в контексті, а не 

за вивченими правилами, а дітям — 

виконувати завдання на заповнення 

граматичних таблиць та висновувати 
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граматичні явища самотужки та в групах. 

*** 

8 червня в ІРЦ «Вікно в Америку» відбулося засідання клубу на тему: 

«Body/Parts of the body» («Тіло/Частини тіла»). Члени клубу ознайомилися 

з новими словами, що позначають частини тіла, а також освоїли різнома-

нітні фразові дієслова та сполучення, які потім застосовувались як вокабу-

ляр до граматичних вправ. Були проведені різноманітні завдання: ігри, ді-

алоги та навіть танці під пісню. Проводила заняття координатор центру 

Оксана Горпинич.  

*** 

Протягом 2016 року відбулося 48 занять, відвідали заняття 9000 осіб. 

«Business English Club» 

(«Клуб бізнесової англійської мови») 

Щоcереди в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбу-

валися засідання клубу з підготовки до бізнесу. Заняття в цьому клубі до-

помагають студентам вивчити ключову бізнес-лексику та деякі елементи 

граматики. 

Студенти, які вивчають бізнес-англійську, мають чітку мету — навчити-

ся спілкуватися з представниками іноземного бізнесу. Для цього вони ви-

вчають специфічну лексику, граматичні структури та діловий стиль. 

*** 

23 листопада у «Вікні в Америку» 

відбулося засідання клубу на тему: 

«Mobile Technology: Mobile Mad?» 

(«Мобільні технології»). Метою за-

няття було допомогти учням набути 

збалансованого розуміння та став-

лення до науково-технічного про-

гресу. 

*** 

Протягом року відбулося 36 за-

нять, засідання відвідали 13000 осіб. 

«English for Beginners» 

(«Англійська мова для початківців») 

18 вересня відбулося засідання клубу з англійської мови для початків-

ців, який був присвячений вивченню нового граматичного матеріалу — the 

Present Continuous Tense, його використанню і формуванню. Обговорили 
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також дуже цікаву тему — «How to Take a 

Great Selfie. Провела заняття волонтер 

Наталя Пилипчук.  

Таких заходів за рік відбулось 18. Про-

тягом 2016 року відвідали клуби 1107 

осіб. 

 

 

«Literary Café» («Літературне кафе») 

Засідання клубу «Літературне кафе» проводилися щотижня. 

*** 

22 травня в ІРЦ «Вікно в Амери-

ку» відбулося засідання клуб чи-

тання «Reading Club». На таких 

засіданнях клубів студенти обго-

ворюють твори, прочитані англій-

ською мовою, аналізують текст і 

нові слова англійською мовою. За 

роботу клубу відповідає волонтер 

Корпусу Миру Роб Олері. 

*** 

Упродовж року 33 засідання клубу відвідали 703 особи. 

«Kids Club» («Дитячий клуб») 

У навчанні дітей віком від 4 до 7 років англійської мови використовува-

лися розвивальні, пошукові та інтелектуальні завдання, рухливі ігри та 

вправи, які роблять процес навчання захоплюючим та цікавим 

*** 

19 квітня, під час святкування 

річниці дня бібліотеки, діти, що 

вивчають англійську мову в ІРЦ 

«Вікно в Америку», виступали, 

демонструючи набуті знання та 

навички. 

Заняття проводила координатор 

центру Оксана Горпинич. 

*** 

Протягом року відбулося 182 засідання клубу, які відвідали 26985 осіб. 
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ПРОЕКТ 
«МОВА. КУЛЬТУРА. НІМЕЧЧИНА» 

У січні 2008 року  відділ літератури іноземними мовами приєднався до 

пілотного проекту «Мова. Культура. Німеччина», раніше він називався 

«Заочний німецький абонемент/Україна» Інформаційного 

центру/бібліотеки Гете-Інститут в Україні (німецький культурний центр), і 

ось уже 9 років працює у його межах. 

Партнерами відділу є Німецький культурний центр “Wiedergeburt” («Ві-

дродження») та викладачі німецької мови Науково-Навчального Інституту 

(ННІ) іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка. 

Дитячий клуб «Die Sternschen» 

У межах проекту працює німецький дитячий клуб “Die Sternschen” («Зі-

рочки»). Щотижня діти молодшого шкільного віку відвідують клуб, щоб 

вивчати німецьку мову, історію, традиції, свята та культуру німецького 

народу. Протягом року було проведено 38 занять німецькомовного дитя-

чого клубу.  

*** 

13 листопада відбулось заняття на тему: 

“Wie spat ist es?” (Котра година?) 

На засіданні клубу проводилось форму-

вання навичок вживання мовних зразків: 

“Wie spat ist es?”, активізація навичок гово-

ріння, виконання та інсценізація вірша-

пісеньки “Grosse Uhren machen tied-tack…”, 

читання легенди «Святий Мартін» (інсцені-

зація легенди про Святого Мартіна. 

*** 

На початку літніх канікул на базі клу-

бу “Die Sternchen” була організована лі-

тня німецькомовна площадка для дітей-

членів клубу. Протягом двох тижнів діти 

вивчали німецьку мову за допомогою 

ігор, переглядів фільмів та мультфільмів, 

вивчали німецькі пісні та віші, гралися в 

рухливі ігри на свіжому повітрі, ходили 

в парк та в музей космонавтики, займа-

лися на спортивній площадці. По закін-
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ченні проекту кожна дитина отримала маленьку нагороду та диплом про 

закінчення літньої школи. 

*** 

Разом з партнерами, викладачами 

та студентами ННІ ЖДУ ім. І. Фран-

ка працівники відділу проводили різ-

ні заходи в межах проекту «Мова. 

Культура. Німеччина». Так, у відділі 

літератури іноземними мовами від-

булися  літературознавчі семінари, 

колоквіуми та творчі зустрічі для 

студентів Інституту іноземної філо-

логії та викладачів-аспірантів, які 

цікавляться сучасною німецькою літературою. Семінари відвідують ви-

кладачі Інституту літератури Національної академії наук України та гості з 

Німеччини. Такі семінари проводяться за підтримки німецької служби 

академічних обмінів (ДААД). 

*** 

Напередодні католицького Різдва бібліотека Гете-Інституту надіслала 

для користувачів так званий «різдвяний кошик» з традиційними німець-

кими солодощами. Студенти підготували різдвяну зустріч і відсвяткували 

чудовий святвечір з особливостями святкування Різдва у Німеччині. Захід 

супроводжувався традиційни-

ми німецькими різдвяними пі-

снями, переглядом актуально-

го автентичного відео, що дало 

змогу відчути святкову атмос-

феру та поглибити знання про 

традиції, обряди та культуру 

німців.  По закінченні гості 

скуштували солодощі з Різд-

вяного кошика, відчувши сма-

ки та аромати традиційних святкових німецьких гостинців. Про цей захід 

був створений відеофільм і розміщений в партнерській мережі на Facebook 

та на сайті бібліотеки. 

Клуби «Sprachklub» 

та «Німецька мова. Рівень А-1/2» 

В межах проекту «Мова. Культура. Німеччина» працюють також клуби 

для етнічних німців, які вивчають німецьку мову та культуру “Sprachklub” 

та «Німецька мова. Рівень А-1/2». Засідання клубів відбуваються двічі на 
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тиждень, на заняттях використовуються найновіші методики вивчення 

іноземної мови, сучасні підручники та технічні засоби, актуальні теми для 

розмов та діалогів, а також переглядаються автентичні фільми та відео. 

Автентичні матеріали для навчання надаються Гете-Інститутом. 

Працівники Гете-Інституту проводять бесіди з членами клубу у форматі 

“Skype” для перевірки набутих знань з німецької розмовної мови та якості 

відвідувань клубу. Клуби “Sprachklub” та «Німецька мова. Рівень А-1/2» 

отримали найвищу оцінку в Україні в рамках цих програм. 

Протягом року відбулося 72 засідання розмовного клубу  «Sprachklub», 

а також 71 засідання клубу «Німецька мова. Рівень А-1/2». 

*** 

15 вересня 2016 відбулось за-

няття на тему: “Mein Lebenslauf. 

Ein ungewo kulrcher Lebenslauf”. 

На засіданні клубу 

“Sprachklub”  проводилась акту-

алізація навичок вживання лек-

сичного матеріалу по темі: «Біо-

графія», вживання форм Perfekt 

в питальних/ анкетних реченнях, 

слухання тексту “Hanna ist auf 

Suche”, опис малюнків по темі:  

“Eine person stellt Sich vor…”, 

складання діалогів за зразком:  

“Was bist du den…”, граматичні вправи на тему: «Мішана відміна прик-

метників». 

*** 

11-13 жовтня відбулось заняття на тему: “Wowohnt meine Familie?”  

(«Де живе моя сім’я?»)  

На засіданні проводилась активація навичок вживання лексичного мате-

ріалу по темі «Квартира, помеш-

кання» в усному мовленні, розви-

ток навичок граматичного вжи-

вання конструкцій в давальному 

відмінку для висловлювання про 

меблі, які єв помешканні, розвиток 

навичок читання, вживання імен-

ників в знахідному та давальному 

відмінках, виконання on-line вправ 

“Unsere Strasse” vom Goethe 

Institut”, “Wir warten auf Gaste”. 

*** 
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Приклади занять німецько-

мовного клубу для етнічних 

німців «Німецька мова. Рівень 

А-1/2»: 

25-27 жовтня 2016 року від-

булось заняття на тему: 

“Warum? – wiel? (тому що), 

(чому)”  

На засіданні проводилось 

формування навичок вживання синтаксичних правил: порядок слів та бу-

дова складнопідрядних речень зі сполучником wiel (тому що), читання те-

матичних текстів по темі: “Osterrich”, “Hundertwasserhaus”, перегляд on-

line інформації про прочитане та переказ прочитаного, вивчення грамати-

чних правил. 

*** 

Крім німецькомовних клубів для етнічних німців у відділі працює німе-

цькомовний клуб для усіх бажаючих вивчати німецьку мову, де користу-

вачі бібліотеки щосуботи вивчають граматику, лексику та розмовну мову. 

Клуб почав свою роботу у жовтні і до кінця року було проведено 10 засі-

дань клубу. 

Літературознавчий семінар 

Літературознавчий семінар «Концепції образів і простору в німецькомо-

вному документальному театрі» відбувся у відділі літератури іноземними 

мовами 1 жовтня 2016 року (Фото 1). Провела захід Лідія Нагель з Вільно-

го університету (м. Берлін). У семінарі взяли участь аспіранти Житомир-

ського державного університету імені Івана Франка, Харківського націо-

нального університету імені Каразіна, Чорноморського університету імені 

Петра Могили. 

На семінарі розглядалися теоретичні концепції документального театру 

1960-2000-х, поняття реального і уявного в театрі, інтерпретувалися п’єси 

Г. Кінгарта, П. Вайса, групи «Ріміні-Протокол», колективу Лель Ронен, 

обговорювалися відповідні театральні постановки. 

Аспірантський колоквіум 

Аспірантський колоквіум з сучасного німецького літературознавства 

було проведено 29 вересня 2016 року (Фото2 ). Викладач: Лідія Нагель, 

Вільний університет (м. Берлін). Учасники: аспіранти Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, Харківського національного 
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університету імені Каразіна, Чорноморського університету імені Петра 

Могили. 

Колоквіум організовано Науково-дослідним інститутом «Драматургія» і 

«Брехт-Центром» ННІ іноземної філології Житомирського державного 

університету імені Івана Франка у межах співпраці Вільного університету 

м. Берлін і Центра германістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України за підтримки Німецької служби академічного обміну (ДА-

АД) на базі ЖДУ імені Івана Франка і відділу  літератури  іноземними мо-

вами ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 

На колоквіумі обговорювались провідні літературознавчі теорії Німеч-

чини, презентувалися власні дисертаційні проекти з німецькомовної літе-

ратури. Знайомство з онлайн-ресурсами для роботи над науковими німе-

цькомовними текстами. 

Публічне читання роману 

Генрика Сенкевича «Quo Vadis»  

3 вересня в бібліотеці від-

булося публічне читання ро-

ману Генрика Сенкевича 

«Quo Vadis». У заході взяли 

участь консул РП у Вінниці 

Войцех Мрозовскі, голова 

Житомирської обласної Спіл-

ки поляків України Вікторія 

Лясковська-Щур, вчителі й 

учні Польської суботньо-

недільної школи  ім. І. Я. Падеревського. Публічне читання було також 

проведено в сотнях міст в Польщі й Україні. 

Сенат РП оголосив 2016 рік роком Генрика Сенкевича на спомин 100-ї 

річниці дня, в який талановитий письменник пішов з життя.. 

На початку учасники читання переглянули короткометражний фільм 

про життя і творчість Генрика Сенкевича та книжкову виставку «Історич-

ний романіст Генрик Сенкевич». Після чого консул Войцех Мрозовскі 

привітав присутніх у залі, підкреслюючи важливість заглядати до книги. 

Консул передав для учнів книги видатних польських письменників. 

Різдвяний вечір 

Різдвяний вечір, який відбувся 14 грудня 2016 р., напередодні Різдвяних 

та Новорічних свят, партнери відділу літератури іноземними мовами біб-

ліотеки, а саме студенти та викладачі ННІ іноземної філології, члени 
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кафедри германської філології та за-

рубіжної літератури ЖДУ імені Івана 

Франка к.ф.н. Микола Леонідович Лі-

пісівіцький , викладачі Зелінська На-

таліна Миколаївна і Захарченко Ната-

ля Іванівна разом з працівниками від-

ділу літератури іноземними мовами 

мали змогу насолодитися справжньою 

Різдвяною атмосферою та поласувати 

традиційними святковими смаколи-

ками з Німеччини.  

На святі студенти познайомили всіх присутніх зі звичаями і традиціями 

підготовки та святкування Різдва в Німеччині, співали  німецьких різдвя-

них пісень, читали вірші, спілкувалися та смакували справжній штоллен 

(Різдвяний пиріг) і солодощі, які щорічно отримує відділ літератури інозе-

мними мовами від Гете-Інститут в м. Києві. 

Свято Урожаю, або День подяки 

Традиційне свято Урожаю  або День подяки наш німецькомовний дитя-

чий клуб “Die Sternchen”(«Зірочки ») відзначав 2 жовтня. До свята діти 

прикрасили дарами осені багатий стіл: квіти, овочі фрукти, жито, калина 

та ін. Із яблук, кабачків, гарбузів, томатів та огірків діти придумали цікаві 

вироби і виготовили їх своїми руками. Справжня майстерня талантів! В 

цей день діти прослухали біблійну розповідь про створення світу, зокрема 

про Землю і про все, що на 

ній росте. Діти розповідали, 

як вони допомагають своїм 

батькам на городі, в саду, на 

дачі На уроці німецької мо-

ви діти вивчали назви фрук-

тів та овочів, слухали пісні 

про овочі та фрукти, вико-

нували різні завдання, скла-

дали речення на тему вивче-

ного матеріалу. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ 
ЦЕНТР «БІБЛІОМІСТ» 

«Глобальні бібліотеки» (http://bibliomist.org/) 

— проект Фундації Білла та Мелінди Гейтс, 

спрямований на допомогу публічним бібліоте-

кам у забезпеченні безкоштовного доступу до 

інформаційних технологій для населення. У 

рамках проекту «Глобальні бібліотеки - Україна» IREX протягом 2008 ро-

ку співпрацював з Українською бібліотечною асоціацією, з національним 

урядом та місцевою владою, а також неурядовими організаціями, щоб спі-

льно розробити план надання доступу до інтернету мільйонам українців. 

В Україні перший етап стартував в березні 

2008 р., партнером фонду виступає гро-

мадська організація IREX.  

IREX - це міжнародна неприбуткова 

організація, яка впроваджує лідерські та 

інноваційні програми, націлені на покра-

щення якості освіти, зміцнення незалежних ЗМІ та підтримку розвитку 

громадянського суспільства. Організація заснована 1968 року, її діяльність 

охоплює понад 50 країн світу. У сфері надання вільного доступу до 

комп’ютерних технологій IREX працює вже 15 років. Фундація Білла та 

Мелінди Гейтс обрала IREX для планування програми, що забезпечувати-

ме доступ громадян України до комп’ютерів та мережі Інтернет в 

публічних бібліотеках. 

Тренінги для 

бібліотечних працівників 

23 січня Житомирську обласну 

універсальну бібліотеку ім. О. 

Ольжича з професійним візитом 

відвідали колеги з Вінницької обла-

сті – працівники Вінницької ОУНБ 

ім. К. А.Тімірязєва, Вінницької об-

ласної бібліотеки для дітей та Він-

ницької обласної бібліотеки для юнацтва. Про діяльність РТЦ «Бібліоміст» 

розповіла бібліотекар Стрелківська Р. Р., а завідувачка відділу нових біб-

ліотечних технологій Прядченко С. В. розповіла про інформаційні елект-

ронні ресурси бібліотеки. 
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*** 

30 травня в РТЦ «Бібліоміст» в рамках Школи професійного навчання 

«Формуємо професійне лідерство: навчаємо, впроваджуємо» відбувся тре-

нінг для працівників бібліотеки на тему «Основи медіаграмотності», мета 

якого: навчити критично ставитись до інформації, помічати пропаганду, 

фейки та уникати мови ворожнечі. Головний бібліотекар відділу нових бі-

бліотечних технологій Врублевська Г. Й. ознайомила присутніх з Проек-

том під назвою «Програма медіаграмотності для громадян», метою якого є 

посилення стійкості громадян перед дестабілізуючою силою впливу не-

правдивої інформації.  

 

*** 

30 листопада відбулися чергові заняття Школи професійної майстерно-

сті для працівників Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича. Програма нині-

шньої школи ввібрала у себе тренінги, підготовлені працівниками бібліо-

теки для колег. 

Головний бібліотекар 

науково-методичного від-

ділу Г. Г. Козаченко та 

завідувачка сектором ін-

клюзивного читального 

залу Ю. І. Мельник прове-

ли тренінг «Орієнтація на 

клієнта». 
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Тренінги для користувачів бібліотеки 

Протягом року на базі РТЦ «Бі-

бліоміст» відбулося ряд тренінгів 

для користувачів нашої бібліотеки. 

Серед усіх тренінгів, найбільшою 

популярністю користується: 

Цикл тренінгів з школи – прак-

тикуму «Комп’ютерна азбука для 

«третього віку», проведених для 

користувачів бібліотеки. За 2016 

рік була випущено 4 групи. Занят-

тя були спрямовані на набуття практичних навичок у роботі з 

комп’ютером користувачів поважного віку. Всього було проведено 32 за-

няття за темами: «Що таке персональний комп’ютер?», «Текстовий редак-

тор Word», «Інтернет та браузери», «USBфлеш-накопичувачі», «E-mail. 

Електронна пошта», «Skype», «Соціальні мережі». 

*** 

В січні в РТЦ «Бібліоміст» ста-

ртував відеоклуб «Новорічні Кі-

ноКанікули», мета якого - дати 

можливість дітям переглядати ці-

каві та пізнавальні шедеври кіно-

мистецтва не самим по телевізору, 

а в компанії своїх друзів, як в ма-

ленькому кінотеатрі, а потім поді-

литися враженнями та обговорити 

моменти, які найбільше вразили. 

 

*** 

11 лютого в РТЦ «Бібліо-

міст» відбувся додатковий тре-

нінг з першими випускниками 

школи-практикуму «Комп’ю-

терна азбука для «третього ві-

ку», який був присвячений те-

мі: «Електронне урядування, як 

спосіб поліпшити життя». 

У програмі тренінгу були ро-

зглянуті такі питання: як пода-

ти запит чи скаргу в будь-який 

орган державної влади, замови-
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ти квиток в будь-яке місце земної кулі, самостійно розрахувати пенсії і 

виплати на випадок безробіття, здійснити комунальний платіж, поповнити 

рахунок мобільного телефону, здобути навички самостійного використан-

ня електронних сервісів та багато іншого.  

Після тренінгу учасників чекав бонус у вигляді екскурсії бібліотекою, 

яку провели працівники відділу наукової інформації та бібліографії. 

*** 

23 квітня під час святкування ювілею біблі-

отеки центр також не залишився осторонь: для 

наших маленьких гостей діяв «Казковий му-

льтизал», на якому відбулася демонстрація 

мультфільма "Повелитель сторінок" – про хло-

пця-боягуза, який записавшись до бібліотеки, 

потрапив в казковий мальований світ книг. У 

ризикованій подорожжі, друзями юного героя, 

стали три книжки: фентезі, пригоди та жахи. А 

для старших за віком користувачів був прове-

дений «Бібліотечний кіносеанс», на якому ві-

дбулася демонстрація фільму «Бібліотекар». 

*** 

5. 16 та 18 травня пройшов цикл інтерактивних заходів «Життя в ре-

жимі offline». Заходи були проведені до Всесвітнього дня інформаційного 

суспільства в рамках проведення «тижня без соціальних мереж». 

*** 

16 травня у приміщені  РТЦ «Бібліоміст» відбувся перший тренінг на 

тему «Who is who?» або про наслідки віртуального спілкування». Під 

час спілкування наші користувачі дізналися, що таке Булінг та Кібербу-

лінг, його типи та наслідки. А також дізналися про ще один вид насильст-

ва в Інтернеті, якому найчастіше піддаються  підлітки та молодь – секс-

тинг. Що це таке і які його наслідки? І що робити, щоб не потрапити в 

неприємності через секстинг? 

*** 

18 травня пройшов другий тренінг  

на тему: «Медійність чи реаль-

ність?» Учасники тренінгу дізналися 

що таке анорексія, історія, про методи 

лікування захворювання, а також діз-

налися про хворобу булімію, наслідки  

та ознаки цієї хвороби. По завершен-

ню тренінгу в неформальній обстано-

вці учасники поділилися своїми реа-

льними історіями з свого власного життя. 
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Тренінги, проведені соціальними партнерами 

Соціальне партнерство – перспективний шлях заради подальшого роз-

витку системи соціального обслуговування, який дозволяє оперативно та 

якісно задовольняти інформаційні та культурні потреби громади. 

Протягом 2016 року продовжувалася робота з існуючими партнерами. 

Так, на базі РТЦ «Бібліоміст» наші постійні партнери ЖБО «Планета для 

дітей» реалізували 3 навчальних проекти «Анатомія шлюбу», «Крок до 

успіху» та арт–терапія «Райдуга». 

Крок до успіху – тренінги для 

соціально незахищених верст насе-

лення, а саме для дітей сиріт, дітей 

з інвалідністю та дітей з інтернату. 

Цільовою аудиторією проекту були 

старшокласники Житомирської об-

ласної спеціалізованої школи-

інтернату, віком 15-17 років. За рік 

було проведено 9 занять. 

 

 

*** 

«Анатомія шлюбу» – всеукраїн-

ський проект для незаміж-

них/неодружених, а також для сі-

мейних пар, який допомагає скласти 

гарні стосунки з деталей нашого 

життя (вибір супутника життя, ви-

рішення суперечок, відмінність у 

психології чоловіків та жінок...). 

Слухачами курсу були студенти 

Житомирського військового інсти-

туту ім. С. П. Корольова. За рік було проведено 4 заняття. 

*** 

В ІІІ кварталі пройшли арт-

терапевтичні заняття «Райдуга» з 

дітьми Житомирського реабілітацій-

ного центру «Сонячний дім». 

Заняття були направлені на допо-

могу дітям у розкриті свого внутріш-

нього світу, розуміння взаємовідно-

шень дітей у своєму колективі, дізна-

тись як діти діятимуть у несприятли-
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вих для них умовах. З’ясовували поняття дружби та взаємодопомоги один 

одному. Проводились вправи на дослідження самооцінки учасників групи. 

Було проведено 2 заняття на базі РТЦ, а також виїздні зустрічі. 

 

*** 

12 та 19 листопада БО "Планета 

для дітей" провела короткостроковий 

тренінг "Я допомагаю дитині бути 

у родині!" 

Учасниками тренінгу були прийо-

мні батьки із різних районів Жито-

мирської області. Учасники отрима-

ли нові знання та досвід, який змо-

жуть застосувати в своїх сім’ях, мали 

можливість поспілкуватися на актуальні сімейні теми щодо виховання 

прийомних сімей. Після завершення тренінгу кожен учасник отримав 

пам’ятку батьків та сертифікат. 

*** 

В ІІ та ІІІ кварталі на базі РТЦ 

«Бібліоміст» наші постійні  соціа-

льні партнери ГО «Молодь за 

Єдину Україну» та ГО «Єдиний 

Житомир» провели курс тренінгів 

за проектом «Академія молодого 

політика» для соціально активної 

молоді м. Житомира, які бажають 

отримати більше знань про склад 

політапарату та долучитися до сві-

ту політики. По завершенні випускники отримали сертифікати, а найбільш 

успішні учні були рекомендовані у помічники до депутатів місцевих рад. 

Всього був проведений 21 тренінг. 

*** 

 3 червня 2016 рокувідбувся тре-

нінг організований нашими соціа-

льними партнерами ЖОМГО «Па-

ритет»: "ОСББ, енергомодерніза-

ція та інші аспекти управління 

багатоквартирним будинком для 

власників квартир: просто про 

складне". 23 активні учасники / 

учасниці протягом заняття дізнава-

лися та обмінювалися досвідом що-
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до стану ЖКГ в Україні на сьогодні, участі власників та співвласників ба-

гатоквартирних будинків у співтворенні спільного простору та догляду 

станом свого будинку та інші питання. 

*** 

З жовтня в центрі проводились 

практичні заняття з навчальної дис-

ципліни «Автоматизовані інфор-

маційно-бібліотечні технології» 

для студентів Житомирського коле-

джа культури і мистецтв ім. 

І. Огієнка. Було проведено 11 за-

нять.  

Протягом усього року в РТЦ 

«Бібліоміст» проводились екскурсії 

для всіх бажаючих: від школярів 

молодших та середніх класів, до студентів ВНЗ. 

Проектна діяльність 

Інформаційні технології сьогодні є 

однією з тих галузей в Україні, які 

ростуть і розвиваються, незважаючи 

на непросту економічну ситуацію в 

країні. 

Для надання можливості зробити 

перший крок в IT, Фонд BrainBasket 

запустив масштабну програму 

Technology Nation - всеукраїнський проект з безкоштовного навчання ос-

новам програмування. Даний курс дозволяє всім бажаючим отримати IТ-

освіту світового рівня і вивчити основи 

найбільш популярних мов програмування. 

В Житомирі партнером Фонду 

BrainBasket в реалізації проекту стала 

Житомирська обласна бібліотека ім. О. 

Ольжича. І з березня  в приміщенні РТЦ 

«Бібліоміст» почалися щотижневі навчан-

ня усіх, хто бажає отримати сучасну осві-

ту в галузі інформаційних технологій. За рік було випущено 2 групи, про-

ведено 62 тренінги. Та на цьому співпраця не закінчується, тому що охо-

чих отримати освіту ІТ в Україні більш як 30 тисяч. 
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

«Інклюзивна» діяльність бібліотеки 

здійснюється працівниками сектору 

«Інклюзивний читальний зал». Сек-

тор створений з метою забезпечення 

конституційних прав людей з обме-

женими фізичними можливостями на 

вільний доступ до інформації, підви-

щення поінформованості та освічено-

сті даних користувачів шляхом подо-

лання їхньої замкнутості, сприяння 

соціальній адаптації, забезпечення 

самореалізації та інтеграції їх в суспільство. 

Інклюзивний читальний зал відкрито у квітні 2013 року в рамках реалі-

зації проекту LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек». 
*** 

25 січня 2016 року до Всесвітнього дня «Cпасибі» в секторі «Інклюзив-

ний читальний зал» відбувся «Вечір хороших манер». Метою заходу було 

допомогти засвоїти основні етичні вимоги в поведінці й спілкуванні з лю-

дьми; оволодіти навичками культурної поведінки. Серед запрошених гля-

дачів були: студенти Житомирського вищого професійного училища-

інтернату, які приймали активну участь у вікторині про правила ввічливо-

сті. 

*** 

10 лютого 2016 року в Інклюзивному чи-

тальному залі відбулося засідання Майстер-

ні виготовлення оберегів до Дня народження 

Домовика. Бібліотекарі сектору розповіли 

учасникам заходу історію свята Домовика та 

про історію українських оберегів, про 5 ос-

новних правил, якими потрібно керуватись, 

створюючи оберіг, символіку і значення ко-

жного атрибуту. 

Зроблений своїми руками оберіг створив позитивний настрій в групі та 

подарував нові знайомства. 

*** 

17 березня в Інклюзивному читальному залі відбулася зустріч у форматі 

бібліо-кафе на тему «Любов – це безмежне щастя… на обмежений час» 

до Всесвітнього дня поезії. Наші постійні користувачі разом із волонтера-

ми та студентами ЖДУ ім. І. Франка декламували інтимну лірику відомих 
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поетів. Деякі з читачів розповіли власні вірші і не соромились читати кла-

сику. 

Особливим гостем нашого бібліо-кафе став доктор Лайл Кауфман, кот-

рий викладає курс «Навчання мови студентів з вадами слуху» магістрам, 

аспірантам та викладачам Східноукраїнського національного університету 

ім. В. Даля (Сєверодонецьк), тісно співпрацює з Національною Академією 

Педагогічних Наук України, допомагає викладачам й фахівцям з інклюзи-

вної освіти у розробці нових програм для залучення до навчання студентів 

із вадами слуху, виступає з лекціями в університетах України. 

*** 

11 квітня 2016 року бібліотекарі 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича Юлія Мельник 

(сектор «Інклюзивний читальний зал») 

та Ганна Трембіцька (РТЦ «Бібліоміст») 

в соціальному гуртожитку Українського 

товариства сліпих провели майстер-

клас в техніці виготовлення квітів з го-

фрованого паперу. 

 

*** 

 

23 квітня, в рамках святкування 

ювілею ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 

волонтери Житомирської обласної 

організації Товариства Червоного 

Хреста України та Інклюзивного 

читального залу організували кон-

курс малюнків на асфальті «Моя 

бібліотека». 

Також цього дня волонтерський 

загін «Безбар’єрний простір», що діє при Інклюзивному читальному залі, 

провів вуличну акцію «Безкоштовний запис до бібліотеки». Студентки-

волонтерки пропонували жителям 

міста заповнити анкету, яка давала 

можливість безкоштовно зареєст-

руватися до бібліотеки та отримати 

читацький квиток. Під час акції во-

лонтери також вручали програму 

свята та дарували власноруч виго-

товлені квіти. Cтудентки зібрали 

близько 200 анкет, розповсюдили 

600. 
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В Інклюзивному читальному залі також діяла літературна кав’ярня 

«Успіх з присмаком кави». З користувачами та гостями заходу своїм успі-

хом ділилася молода житомирська художниця-графік та дизайнер Олена 

Дунєва. Вона розповіла про свій стиль виконання картин та продемонст-

рувала роботи.   

Також цього дня в холі бібліоте-

ки милували око книжкові інста-

ляції, які були побудовані для «Се-

лфі в бібліотеці». Інсталяції ство-

рювали бібліотекарі та волонтери 

Інклюзивного читального залу та 

завідуюча відділу нових бібліотеч-

них технологій Прядченко С.В.. В 

результаті кожен бажаючий міг 

зробити креативне фото. 

*** 

26 квітня 2016 року бібліотекарі 

сектору «Інклюзивний читальний 

зал» провели виїзну годину інфор-

мації «Цей день в історії: 26 квіт-

ня. Чорнобильська катастрофа». 

Захід проводився в Житомирсько-

му вищому професійному училищі-

інтернаті для молоді з фізичними 

обмеженнями. До заходу долучи-

лось 158 осіб, яким після прослу-

ховування інформації було запро-

поновано переглянути документа-

льні кадри про трагедію, яка сталася 26 квітня 1986 року на ЧАЕС. 

Протягом 16–19 травня бібліотекарі сектору «Інклюзивний читальний 

зал» та РТЦ «Бібліоміст» провели цикл інтерактивних заходів «Життя в 

режимі offline», які організували в рамках проведення в бібліотеці «Тижня 

без соціальних мереж» (до Всесвіт-

нього дня інформаційного суспіль-

ства). Цільовою аудиторією були 

хлопці та дівчата 16-18 років. 

Обговорювалися теми кіберпере-

слідування, кібербулінгу, Інтернет-

тролінгу та секстингу. Наприкінці 

заходу тренерка Руслана Стрелків-

ська поділилася з учасниками 10 

правилами виживання в Інтернеті 
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та розповіла про 11 способів стати улюбленим другом в реальному житті. 

На дискусії «Медійність чи реальність?» говорили про культ людської 

краси та сексуальності, про анорексію та булімію. 

Завершальним етапом циклу інтерактивних заходів став тренінг 

«Маніпуляція, тиск та асертивна поведінка». З хлопцями та дівчатами 

обговорювали: сексуальне насильство, інфекції, що передаються статевим 

шляхом, вплив шкідливих звичок на чоловічу та жіночу репродуктивну 

систему, ранні статеві стосунки та методи контрацепції. 

*** 

7 червня 2016 року з користува-

чами Інклюзивного читального залу 

було проведено годину інформації 

«Бути чистим і здоровим» (до Дня 

зубної щітки), спрямовану на вихо-

вування турботливого ставлення про 

своє здоров’я та здоров’я навколиш-

ніх, розвиток бажання бути охайним, 

чистим, акуратним. 

Цього ж дня відбулася міні-лекція 

«Ідеал чоловіка і жінки – який він?». На заході говорили про стереотипні 

ролі чоловіка і жінки в стосунках, динаміку гендерної нерівності. 

*** 

9 червня 2016 року в секторі від-

бувся майстер-клас «Українська ор-

наментика», на якому учасники та 

учасниці мали змогу проявити свою 

фантазію й зобразити елементи 

української орнаментики на спеціа-

льно підготовлених CD-дисках. А на 

завершення насиченого дня всі уча-

сники мали змогу не просто прогу-

лятися парком ім. Гагаріна, а реалі-

зувати «Історичну прогулянку бульваром»! Був здійснений невеличкий ек-

скурс в історію цього мальовничого місця, а бажаючі мали змогу сфотог-

рафуватися на тлі цікавих історичних пам’яток. 

*** 

13 червня 2016 року для користувачів Інклюзивного читального залу 

було проведено майстер-клас із плетіння туристичних браслетів, або як 

їх ще називають «браслетів виживання». 

*** 
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8 вересня 2016 року в рамках 

благодійної акції «Приєднуйтесь 

до добрих справ – допоможіть 

сьогодні» члени волонтерського 

загону «Безбар’єрний простір», що 

діє при Інклюзивному читальному 

залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича, їзди-

ли на волонтерський склад «ДА 

Допомога Житомир», куди завезли 

речі та дитячі іграшки для внутрішньо переміщених сімей. 

*** 

30 жовтня в секторі «Інклюзив-

ний читальний зал» відбулася світ-

ська вечірка «Halloween party». 

Halloween – це сучасне свято, яке 

має кельтське походження, після 

прийняття християнства його свят-

кували, як «надвечір’я Дня всіх 

святих». 

 

*** 

Міжнародний день сліпих – 

привід привернути увагу до тих, 

хто назавжди втратив зір і опинив-

ся у важкій життєвій ситуації. Цей 

день відзначається щорічно 13 ли-

стопада. Цього дня волонтери Ін-

клюзивного читального залу про-

вели тематичну акцію під гаслом 

«Я дбаю про незрячих та слабозо-

рих людей».  

*** 

13 грудня 2016 року для хлоп-

ців та дівчат відбувся творчий ве-

чір «Дай Андрію знати, яку долю 

чекати». Дотримуючись давніх 

традицій, бібліотекарі приготува-

ли багато магічної атрибутики. 

Так учасники заходу ворожили на 

пшеничних зернинах, чобітках, 

чашках, книгах та фантах, дізнаю-
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чись ім’я та професію нареченого та нареченої, вдачу майбутньої свекрухи 

та тещі, віщували рік теперішній, загадували на майбутнє.   

*** 

26 грудня, в рамках відзначення Дня подарунків, в читальному залі від-

булася акція «Таємний Дід Мороз». В цей день бажаючі могли залишити 

листівки та маленькі подаруночки для тих людей, яким симпатизують. 
 

*** 

27 грудня для користувачів сектору бу-

ло проведено майстер-клас із виготовлен-

ня снігових баб із шкарпеток, намистин 

або ґудзиків для прикраси, бісеру чорного 

та помаранчевого кольору для очей та но-

са, пшона для наповнення іграшки, ниток 

за допомогою голок, ножиць та полімер-

ного термоклею. 

*** 

На закінчення плідного 

року 12 грудня читальний 

зал оголосив акцію «Добро-

та – єдиний одяг, який не 

зношується!». Всіх небай-

дужих закликали приносити 

до бібліотеки ґудзики та на-

мистинки. Ці матеріали по-

трібні для проведення майс-

тер-класів в інклюзивній 

арт-майстерні з особливою молоддю. 

Задля широкого розповсюдження інформації про акцію серед громади 

міста було залучено регіональні ЗМІ. 

*** 

Протягом листопада-грудня 2016 року сектор «Інклюзивний читаль-

ний зал» долучився до глобальної правозахисної акції «Марафон написан-

ня листів» (посилання на сайт: marathon.amnesty.org.ua), яка орієнтована 

на забезпечення права на справедливий судовий розгляд, боротьбу з без-

карністю через притягнення до відповідальності винних у порушеннях 

прав людини відповідно до міжнародних стандартів та сприяння дотри-

манню економічних, соціальних і культурних прав, зокрема, для людей, 

що живуть в бідності. 

На протязі 2016 року на базі сектору було проведено 4 засідання диску-

сійного відеоклубу для користувачів з обмеженими фізичними можливос-

тями. Після перегляду фільму кожен мав можливість поділитися вражен-
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нями від переглянутого, знайти однодумців та набути нові знайомства. 

Були переглянуті такі фільми: «Хороший динозавр» (06.04.2016), «Мед в 

голові» (31.05, 02.06.2016), «Життя прекрасне» (15.06.2016). 

*** 

Також протягом 2016 року було організовано 12 книжкових виставок, а 

саме: 

 «Безпечний інформаційний простір» (січень, до Міжнародного дня 

без Інтернету); 

 «Серце, що кохає» (лютий, до Дня всіх закоханих); 

 «Сонячні діти» (березень, до Міжнародного дня людини з синдро-

мом Дауна); 

 «Аутизм: погляд з середини» (квітень, до Всесвітнього дня розпо-

всюдження знань про аутизм); 

 «Жага до життя» (травень, до Міжнародного дня боротьби за права 

інвалідів); 

 «Лапа допомоги» (червень, до Міжнародного дня собак); 

 «Дружба єднає серця» (липень, до Міжнародного дня дружби); 

 «Фелінотерапія: від чого і як лікують кішки?» (серпень, до Всесвіт-

нього дня котів); 

 «Почуйте серцем» (вересень, до Міжнародного дня глухонімих); 

 «Мистецтво на дотик» (жовтень, до Міжнародного дня білої трости-

ни); 

 «Віддамо цей світ дітям» (листопад, до Всесвітнього дня дітей); 

 «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя» (грудень, до Всесвіт-

нього дня боротьби зі СНІДом).  

*** 

Протягом жовтня-грудня 2016 

року продовжували свою роботу 

творчі майстерні «Хенд-мейд» - 

майстерня доброти». Основна ро-

бота була зосереджена на квілінгу, 

паперопластиці та орігамі. Перева-

жно всі учасники – це читачі Ін-

клюзивного читального залу, мо-

лодь з обмеженими можливостями. 

Наші користувачі з задоволенням відвідували заняття та творчо підходили 

до кожного нового виду роботи. Загалом, за цей період відбулося 7 майс-

тер-класів по модульному орігамі та 2 – по квілінгу з атласних стрічок.  
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Проектна діяльність 

З грудня 2013 року на базі Інклюзивного читального залу почав діяти 

спільний проект ЖОУНБ та Житомирського центру іпотерапії та каністе-

рапії «Тріумф» – «Анімалотера-

пія». В рамках цього проекту про-

водяться заняття по каністерапії з 

дітьми, хворими на дитячий цереб-

ральний параліч та аутизм. Протя-

гом 2016 року було проведено 34 

заняття. Бібліотекарі сектору ра-

зом з волонтерами волонтерського 

загону «Безбар’єрний простір» теж 

допомагають в проведенні занять.  

Протягом листопада-грудня 

2016 року в секторі «Інклюзивний 

читальний зал» в рамках соціального партнерства з Житомирською спеці-

алізованою школою-інтернатом для дітей зі зниженим зором №1 було 

проведено 9 практичних занять по роботі з комп’ютером із залученням 

спеціального програмного та апаратного забезпечення для людей з вадами 

зору.  

*** 

Протягом лютого-травня 2016 року спільно з ГО «Світ без обмежень» 

на базі читального залу для молоді з інтелектуальною недостатністю було 

проведено 10 майстер-класів (в техніках «квілінг», «яєчний кракелюр», 

«пластилінографіка», «декупаж пасхальних яєць», виготовлення квітів з 

природних матеріалів та полімерної глини). Проводила ці зайняття Єфімо-

ва Ірина Едуардівна, яка має досвід, вміє зацікавити і знайти підхід до ко-

жної дитини. Відвідувачі вчилися оригінальним технікам, які дозволяють 

перетворити на справжній предмет мистецтва все, що завгодно. Загалом, 

майстер-класи відвідали 275 осіб. Окремо для батьків, які виховують дітей 
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і затримкою психічного розвитку, проводилися практичні заняття (4) та 

семінари (1), до яких долучилися 125 осіб.  

*** 

28 квітня, в межах соціального парт-

нерства з ГО «Наживо», в приміщенні Ін-

клюзивного читального залу відбувся ве-

ликодній конкурс «Найкраща писанка», в 

якому брали участь діти з особливими 

потребами віком 6-15 років. Писанки бу-

ли виконані в різних техніках: дряпанки, 

мальованки, бісерки, в’язані. 
   

*** 

Протягом 20-21 травня 2016 

року Центр іпотерапії та каністе-

рапії «Тріумф» провів дводенний 

майстер-клас «Арт-терапія для 

дітей з особливими потребами».  

Задля презентації творчих робіт 

маленьких учасників та учасниць 

майстер-класів серед громади міста 

в холі бібліотеки було організовано 

виставку «Мій Всесвіт» (до Між-

народного дня захисту дітей). 

 

*** 

Протягом року тривала активна співпраця з Житомирською обласною 

Асоціацією фахівців соціальної сфери. Так, на базі Інклюзивного читаль-

ного залу в межах соціального партнерства було проведено 6 тренінгів, 

зокрема: 

 Ярмарок сучасних громадських 

ініціатив Полісся (21.05.2016), на 

якому громадські організації області 

не тільки презентували власні ініціа-

тиви, а й разом працювали над розро-

бкою цифрових рішень проблем ло-

кальних громад. 

 Дводенний тренінг «Проти-

дія злочинів на ґрунті ненависті» (10-

11.06.2016). 



60 

 

 Тренінг «Адвокасі: шляхи долучення до процесу вироблення рішень в 

місцевих громадах» (11.10.2016), орієнтований на практичну розробку ад-

вокаційних кампаній разом з активними внутрішніми переселенцями та 

представниками ГО, що працюють з ВПО. 

 Дводенний тренінг «Фандрайзинг. Ресурси розвитку ГО та напи-

сання проектних заявок» (24-25.10.2016), на якому після блоку теорії і 

дискусії учасники вчилися розробляти власні проекти. Підсумком тренінгу 

стало створення «Коаліції підтримки громадських організацій та ініціатив 

ВПО».  

*** 

3 листопада спільно з ГО «Ін-

ститут креативних інновацій» від-

бувся дебатний сторітейлінг «Моя 

[У]країна гідності». Захід прохо-

див на основі гри «Країна гіднос-

ті», та був спрямований на відсто-

ювання соціальних прав незахище-

них категорій населення. 

*** 

20 вересня 2016 року в рамках 

проекту «Центр освіти дорослих як 

платформа розвитку місцевої гро-

мади», який виконувався ЖОМГО «Паритет» у партнерстві з ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича, на базі бібліотеки було відкрито Центр освіти дорослих. 

Означена ініціатива – частина всеукраїнського проекту «Замінимо мури 

відчиненими вікнами», який реалізовувався Німецькою асоціацією народ-

них університетів (DVV International) та громадською організацією «Інфо-

рмаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» (за фінансової підтри-

мки Міністерства закордонних справ Німеччини). Посилання на інформа-

цію про відкриття в ЗМІ: https://www.vgolos.zt.ua/u-zhytomyri-vidkryly-tsentr-osvity-

doroslyh/, http://www.0412.ua/news/1376112. 
*** 

Протягом вересня–листопада 

було проведено 14 тренінгів для 

жителів міста та бібліотечних пра-

цівників в рамках безкоштовного 

навчального курсу «Особистісна 

ефективність», який містив такі 

теми: 

 «Співпраця сусідів – дорів-

нює комфортні двори» 

(25.09.2016);  

https://www.vgolos.zt.ua/u-zhytomyri-vidkryly-tsentr-osvity-doroslyh/
https://www.vgolos.zt.ua/u-zhytomyri-vidkryly-tsentr-osvity-doroslyh/
http://www.0412.ua/news/1376112
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 «Комунікаційні стратегії (PR) як ресурс розвитку бібліотек» 

(07.10.2016);  

 «Постановка цілей. Стратегії вирішення сімейних конфліктів» 

(23.10, 14.11.2016); 

 «Успішне планування часу. Фінансова грамотність» (16.10, 30.10, 

18.12.2016); 

 «Ефективна самопрезентація. Здоров’язберігаюча поведінка і плану-

вання сім’ї» (02.10, 05.10, 09.10, 02.11, 06.11, 20.11.2016);  

 «ОСББ: просто про складне. Енергоефективні заходи» (18.12.2016). 

Також, в рамках даного проекту було започатковано Інклюзивну арт-

майстерню. Її ключові завдання: 

 реалізація рекреаційної функції молоді з особливими освітніми пот-

ребами; 

 сприяння творчій самореалізації та самозайнятості користувачів з 

особливими потребами шляхом участі в майстер-класах; 

 розширення міжособистісних контактів молоді з обмеженими мож-

ливостями; 

 підвищення соціальної компетентності молоді з особливостями. 

*** 

Техніки, використовувані на майстер-класах, також були спрямовані на 

фізичну реабілітацію учасників, які мають вади опорно-рухового апарату, 

зокрема, дитячий церебральний параліч. Основу дозвілля в Інклюзивній 

арт-майстерні з молоддю із інвалідні-

стю складали такі види творчої прик-

ладної діяльності:  

 плетіння тату-чокерів (прикрас) 

→ проведено 2 майстер-класи, до 

яких було залучено 39 осіб (14.09, 

21.09.2016); 

 виготовлення картин в техніці 

«string art» (панно з ниток та цвяхів) 

→ проведено 2 майстер-класи, до 

яких було залучено 30 осіб (19.10, 25.10.2016); 

 виготовлення натурального мила ручної роботи → проведено 2 май-

стер-класи, до яких було залучено 54 особи (08.11, 10.11.2016; посилання 

на інформацію в ЗМІ: http://www.1.zt.ua/blog/870/entry/1213/, 

http://zhzh.info/blog/2016-11-09-20267).  

*** 

19 жовтня в рамках проекту завідуюча відділу нових бібліотечних тех-

нологій Прядченко С.В. провела з користувачами читального залу фокус-

групу «Місце бібліотеки в інформаційно-культурному просторі мого міс-

та». Основною метою заходу було вивчення думки представників громади 

http://www.1.zt.ua/blog/870/entry/1213/
http://zhzh.info/blog/2016-11-09-20267
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стосовно послуг бібліотеки та пер-

спектив її діяльності в галузі освіти 

дорослого населення. Як результат, 

молодь вже давно не чекає від біб-

ліотеки просто «видачі книжок». 

По-перше, вони приходять до біб-

ліотеки як до центру дозвілля. По-

друге, для молоді бібліотека була і 

залишається інформаційним 

центром, де можна отримати інфо-

рмацію як через друковані джере-

ла, так і за допомогою мережі Інтернет. І виявилося, що попри всі споді-

вання, які молодь покладає на Інтернет («там можна знайти все»), не зав-

жди це повне й остаточне джерело пошуку інформації. Так, один з учасни-

ків групи має хобі технічного напрямку. І інформації з мережі Інтернет 

йому не вистачає і він покладає надію на технічну літературу, яка є в біб-

ліотеці. Тобто, якщо на перший погляд здалося, що бібліотека втрачає свої 

позиції, то це не так. 

*** 

З метою популяризації творчої 

діяльності молоді з інвалідністю та 

зменшення фобії громади щодо їх 

неспроможності протягом 26 лис-

топада – 3 грудня 2016 року було 

проведено благодійний он-лайн ау-

кціон «Крок за кроком до здійснен-

ня мрії». Як результат, всі лоти бу-

ло викуплено, а зібрані гроші пе-

редані на закупівлю матеріалів для 

проведення майстер-класів в Ін-

клюзивній арт-майстерні. 

Також на базі бібліотеки апробовано нову для культурної інституції фо-

рму роботи – «Ігротека з бібліотекою» – навчально-дозвіллєвий захід для 

всієї сім'ї, під час якого батьки з дітьми були об’єднані у команди та вико-

нували цікаві творчі і практичні завдання з питань здоров’язберігаючої 

поведінки, ефективного спілкування, поведінки у ситуації конфлікту, 

складання казок. Загалом, було проведено 4 ігротеки, з яких 3 – для кори-

стувачів Інклюзивного читального залу. Вони були орієнтовані на викори-

стання батьками казкотерапії в роботі з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби. 
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КЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

Українська кухня 

11 січня відбулося чергове заняття клу-

бу «Садівник». Цього разу любителі ви-

рощувати плоди на присадибних ділянках 

обговорювали рецепти приготування 

страв української національної кухні та 

переробку сільськогосподарської продук-

ції в домашніх умовах. 

 

Лисички, їх лікувальні властивості 

21 січня у відділі виробничої літератури відбулося 

засідання клубу грибників "Веселка". Розглядалася те-

ма: "Лисички, їх лікувальні властивості. Антибіотичні 

та антивірусні властивості грибів". Вела засідання Лю-

дмила Григорівна Учасники клубу з зацікавленням пе-

реглянули науковий фільм про лисички. 

 

 

 

 

«Досвід вирощування лікарських польових культур 

на ділянках Житомирського ботанічного саду» 

25 січня відбулось чергове заняття клу-

бу «Садівник» на тему: «Досвід вирощу-

вання та польових культур на ділянках 

Житомирського ботанічного саду». З цією 

темою виступила агроном Трохлібова 

В.П., яка опікується ділянками лікарських 

та польових культур в ботанічному саду. 

Увазі учасників клубу запропонували 

науково-популярний фільм про лікарські культури. 
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Агроекологічні компоненти 

органічного землеробства 

14 березня відбулося чергове заняття 

клубу «Садівник» на тему: «Агроеколо-

гічні компоненти органічного землероб-

ства». З доповіддю виступив кандидат 

еколлогічних наук Журавель Сергій Ва-

сильович. 

Клуб «Садівник» в оранжереї 

Житомирського трамвайно-тролейбусного управління 

27 жовтня членів клубу «Садівник» 

запросили на цікаву та пізнавальну ек-

скурсію до оранжереї Житомирського 

трамвайно-тролейбусного управління. 

Оранжерея багата на екзотичні тро-

пічні культури: банани, інжир, бамбук, 

фейхоа, королівський самшит, гібіс-

кус, виноград, різноманітні плющі то-

що. Працівниця оранжереї провела 

змістовні екскурсію та розповіла про тонкощі догляду за теплолюбними 

рослинами, особливо в осінньо-зимовий період. 

Квіти на присадибній ділянці 

21 листопада в рамках діяльності 

клубу "Садівник", що діє при відді-

лі виробничої літератури, відбулася 

зустріч з агрономом Житомирсько-

го комунального підприємства "Зе-

ленбуд" Ковальчук Тетяною Анто-

нівною. Тема зустрічі:" Вирощу-

вання багаторічних та однорічних 

квіткових культур на присадибних ділянках". 
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Вирощування овочів на високих грядках 

5 грудня 2016 р. на черговому занятті клубу "Садівник" відбулася зу-

стріч з відомим садівником-городником м. Житомира Ліневич Тетяною 

Григорівною, яка веде власний сайт 

"Тетянина садиба". Цього разу розгяда-

ли тему: "Особливості агротехніки ви-

рощування овочів на високих грядках". 

 

 

 

 

Дещо про цілющі властивості рослин 

19 грудня 2016 р. на черговому засіданні клу-

бу "Садівник" була організована зустріч з біоло-

гом Гулак Любов’ю Яківною. Вона дала харак-

теристику низці лікарських рослин, що викорис-

товуються в науковій та народній медицині, а 

також розповіла про походження назв деяких 

лікарських рослин. 

Любов Яківна окремо зупинилася на використанні лікарських рослин 

при простудних та вірусних захворюваннях, що є особливо актуальним в 

холодну пору року, запропонувала адаптовані рецепти лікувальних чаїв, 

відварів, компресів та напоїв. В кінці зустрічі надала конкретні поради 

членам клубу "Садівник" та відповіла на їх численні запитання. 
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ТВОРЧІ АКЦІЇ 
ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ 

Акція «Бібліотека українського воїна» 

Згідно з наказом Міністерства культури України 

№ 107 від 06.03.2015 р. було розпочато Всеукраїн-

ську акцію «Бібліотека українського воїна». 

В рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека вої-

на» в ЖОУНБ ім. О. Ольжича з квітня по грудень 

2015 року було зібрано і передано до волонтерсь-

кого пункту збору 52 Гарнізонного будинку офі-

церів 502 примірники книжок. 

В акції зі збирання літератури активну участь 

брали  читачі обласної бібліотеки, громадська організація «Молодь за єди-

ну Україну», обласна юнацька бібліотека, районні бібліотеки області (Но-

воград-Волинська РБ, Черняхівська РБ, Коростишівська міська бібліотека) 

та жителі міста Житомира. 

«Нові імена України» 

18 лютого у приміщенні Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Олега Ольжича відбувся обласний етап 

Всеукраїнського огляду-конкурсу за про-

грамою Українського фонду культури «Но-

ві імена України». До участі в конкурсі бу-

ли допущені 92 учнів та учениць шкіл Жи-

томирщини. 

Змагання проходили в чотирьох номіна-

ціях: інструментальне виконавство, вокал, поезія та образотворче та деко-

ративно-прикладне мистецтво. 
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«Добро жменями» 

Всеукраїнська акція зі збору та переробки пластикових пляшок 

та окремо кришечок-закруток для протезування воїнів АТО 

Вже вдруге наша бібліотека відправляє 

вантаж кришечок-закруток, зібраних не 

байдужими жителями Житомирщини в 

рамках акції БФ «ОВЕС». Перший жито-

мирський внесок у шляхетну справу «по-

тягнув» на вагу у 117 кг, зібраних протя-

гом липня-вересня 2015 року. Нинішня 

«жменя» значно поважчала: з жовтня 

2015 до середини лютого 2016 ми спіль-

ними зусиллями зуміли зібрати 499 кг! До 

нашої бібліотеки кришечки «стікаються» не тільки з усього Житомира, але 

й з міст і містечок області. 

Екскурсія для читайликів 

20 квітня учні 1-4-х класів Денишівської 

школи інтернату побували на цікавій і пі-

знавальній екскурсії залами нашої книгоз-

бірні. Екскурсоводи в доступній формі ро-

зповіли дітям про принципи роботи бібліо-

теки, познайомили їх з новітніми бібліоте-

чними технологіями, які згодом 

обов’язково стануть у нагоді юним читай-

ликам, провели виставками, що експону-

ються наразі в залах бібліотеки. 

Акція «Безкоштовний запис до бібліотеки» 

23 квітня, в день народження бібліотеки, 

волонтерський загін «Безбар’єрний прос-

тір», що діє при Інклюзивному читальному 

залі, провів вуличну акцію «Безкоштовний 

запис до бібліотеки». Студентки-

волонтерки пропонували жителям міста за-

повнити анкету, яка давала можливість без-

коштовно зареєструватися читачем бібліо-

теки та отримати заламінований читацький квиток. 
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Під час акції волонтери дарували букле-

ти з програмою святкування ювілею й да-

рували власноруч виготовлені квіти. 

Cтудентки зібрали близько 200 анкет, роз-

повсюдили 600 програмок, подарувавши 

житомирянам чарівні усмішки й гарний на-

стрій. 

 

«Свято вишиванки – зв’язок поколінь» 

Cемінар майстрів народної творчості 

З 19 по 22 травня в Житомирі було органі-

зовано свято вишиванки «Зв’язок поколінь». 

19 травня в актовій залі бібліотеки відбув-

ся семінар майстрів народної творчості 

«Свято вишиванки – зв’язок поколінь». У 

семінарі брали 

участь Віталій Сів-

ко, голова Громад-

ської Організації 

«ХХІ покоління». 

Свої вироби представили майстри народної 

творчості Прохор  Світлана (знаки української 

вишивки), Гранковська Катерина (вишиванки), 

Поліщук Світлана (вироби з полімерної глини), 

Кравчук Галина (вироби з соломи), Дедюль Ок-

сана (ляльки-мотанки), Бугайчук Зінаїда (ляльки). 

У семінарі брали участь викладачі та учні різ-

них навчальних закладів Житомира. 

Учасники Школи Української вишивки 22 травня брали участь у загаль-

номіському  святі  Української Вишиванки «Зв’язок поколінь» і предста-

вили власні  вишиті сорочки, рушники. 
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«Шахова юність Полісся» - 2016 

Дитячий фестиваль 

З 1 по 5 червня у відділі читальних 

зал бібілотеки проходив фестиваль 

«Шахова юність Полісся»-2016, який 

був присвячений дню захисту дітей. 

До участі в змаганнях зареєстру-

вались 79 учасників, котрі змагалися 

у трьох окремих турнірах. Учасники 

представляли: Житомир, Малин, Ко-

ростишів, Бердичів, Тернопіль, Київ, Одессу. 

«ОСББ: просто про складне» 

3 червня 2016р. у приміщенні конференц-

залу ЖОУНБ ім. О.Ольжича відбувся дру-

гий тренінг "ОСББ, енергомодернізація та 

інші аспекти управління багатоквартирним 

будинком для власників квартир: просто 

про складне". 

23 активні учасники/учасниці протягом 

заняття дізнавалися та обмінювалися досві-

дом щодо стану ЖКГ в Україні на сьогодні, участі власників та співвлас-

ників багатоквартирних будинків у співтворенні спільного простору та до-

гляду станом свого будинку. Розглядалися й інші питання щодо функцію-

вання ОСББ. 

Круглий стіл, присвячений 

життю й діяльності Петра Болбочана 

30 червня 2016 року у відділі 

мистецтв за ініціативи депутата-

свободівця, кандидата історичних 

наук Геннадія Махоріна відбувся 

круглий схід, присвячений життю 

та діяльності українського війсь-

кового діяча, полковника Армн 

УНР Петра Болбочана. 

Петро Болбочан - відомий вій-

ськовий діяч, чия доля відбила в 
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собі всю неоднозначність і трагічність розвитку тогочасного українського 

руху, суперечності в розумінні майбутнього України, притаманні нашим 

політикам періоду визвольної боротьби. 

«Майстерня міста» 

24 вересня благодійна організація 

«Планета для дітей» за підтримки Жито-

мирської обласної бібліотеки ім. О. Оль-

жича відкрили проект «Майстерня міста». 

Це платформа, де житомиряни мали змогу 

обговорити розвиток Житомира та презе-

нтували перший цілодобовий «Book 

crossing» (буккросинг-зону). Всі бажаючі, 

від малого до великого, зможуть почитати 

будь-яку книгу, яка їм до смаку, також книголюби зможуть вільно обмі-

нюватися виданнями. Для цього на Старому бульварі навпроти 12-ї школи 

та обласного управління внутрішніх справ встановили невеличку шафу, до 

вмісту якої вже виявляють інтерес. 

Зберегти для нащадків 

Звітно-виборна конференція обласної організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури 

21 жовтня в актовій залі бібліо-

теки відбулася звітно-виборна 

конференція Житомирської облас-

ної організації Українського това-

риства охорони пам’яток історії та 

культури (УТОПІК). 

З доповіддю про роботу у звіт-

ному періоді виступив голова об-

ласної організації Георгій Мокри-

цький. 

Конструктивними й подекуди 

емоційними були виступи учасни-

ків конференції. 

Збори обрали керівні органи і ревізійну комісію. Головою обласної ор-

ганізації УТОПІК вчергове був обраний видавець, журналіст, краєзнавець 

Георгій Мокрицький. 
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Обласний семінар-тренінг 

викладачів філологічних дисциплін 

9 листопада в конференц-залі бібліотеки ві-

дбувся обласний семінар-тренінг викладачів 

філологічних дисциплін закладів освіти Жи-

томирської області. Організаторами заходу 

були кафедра слов’янських і германських мов 

ЖДУ ім. Івана Франка, Житомирський інсти-

тут післядипломної педагогічної освіти і ЖО-

УНБ ім. Олега Ольжича. 

Тематична акція 

«Я дбаю про незрячих та слабозорих людей» 

Міжнародний день сліпих – привід 

привернути увагу до тих, хто назавжди 

втратив зір і опинився у важкій життє-

вій ситуації. Цей день відзначається 

щорічно 13 листопада. Сьогодні воло-

нтери Інклюзивного читального залу 

провели тематичну акцію під гаслом 

«Я дбаю про незрячих та слабозорих 

людей». 

Основна мета акції – привернути увагу водіїв до людей з проблемами 

зору шляхом дотримання правил дорожнього руху. Волонтери розповсю-

джували пам’ятки, які висвітлюють основні аспекти проблеми, та заклика-

ли водіїв бути уважними до незрячих людей.  

Акція «Подаруй бібліотеці книгу!» 

«Подаруй бібліотеці книгу!» – це 

постійна доброчинна акція, що діє у 

всіх книгозбірнях міста. 

Багато житомирян уже принесли 

чимало цікавої, потрібної літератури. 

Серед подарованого нові книги: ен-

циклопедії, словники, альбоми, су-

часна художня література. 
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Теоретико-методичний семінар 

Теоретико-методичний семінар 

з проблем викладання філологічних дисциплін 

8 грудня 2016 р. в конференц-залі 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича пройшов тре-

нінг-семінар для викладачів-філологів 

навчальних закладів міста Житомира і 

області. Організаторами заходу стали 

викладачі ЖДУ ім. Івана Франка, Жи-

томирського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича. 

Розглядалися питання вдосконалення 

педагогічної майстерності, використання в практиці роботи інноваційних, 

сучасних технологій і методик. 

Колекція рідкісних і цінних книг та часописів, яка зберігається в книго-

сховищі обласної бібліотеки, була представлена в слайд-лекції завідувачки 

відділу читальних зал ЖОУНБ ім. О. Ольжича Л. Баздирєвої. 

З новими педагогічними періодичними виданнями слухачів познайоми-

ла виставка фахової періодики. 
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