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«Безкоштовний 
 запис 
 до бібліотеки»
Акція

Волонтерський загін «Безбар’єрний 
простір», що діє при Інклюзивному чи-
тальному залі, провів вуличну акцію 
«Безкоштовний запис до бібліотеки». 
Студентки-волонтерки пропонували жи-
телям міста заповнити анкету, яка давала 
можливість безкоштовно зареєструватися 
читачем бібліотеки та отримати читаць-
кий квиток. Під час акції волонтери та-
кож вручали програму свята й дарували 
власноруч виготовлені квіти. Cтудентки 
зібрали близько 200 анкет, розповсюдили 
600 програм та подарували житомирянам 
гарний настрій.

Святкуймо разом!
23 квітня 2016 року Житомирська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені Олега Ольжича 
відзначила 150-ту річницю від дня свого заснування.
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Диво 
 писанкових 
 візерунків
Майстер-клас 
із писанкарства

У відділі літератури 
з мистецтв відбувся май-
стер-клас із писанкарства, 
який провела майстер на-
родної творчості, викла-
дачка ЖДУ ім. І Франка 
Галина Володимирівна 
Ямчинська.

Майстриня розповіла 
про історію та особливос-
ті орнаменту традиційної 
української писанки. Крім 
цього, бібліотекарі відділу 
підготували огляд по пи-
санкарству.

18 користувачів бібліо-
теки різних вікових кате-
горій розписали по одній 
писанці. Спочатку вони 
зробили розмітки, нанес-
ли візерунок олівцем, а по-
тім писачком нанесли віск 
на яйце. Після цього пи-
санку опустили в розчин, 
а потім над свічкою стерли 
віск. Писанка готова! Всі 
були дуже задоволені, 
а декілька писанок учасни-
ки подарували бібліотеці.
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«Моя   
 бібліотека»
Конкурс малюнків 
на асфальті

Волонтери Житомир-
ської обласної організації 
Товариства Червоного 
Хреста України та Інклю-
зивного читального залу 
організували конкурс ма-
люнків на асфальті «Моя 
бібліотека». До змагань 
маленьких мешканців 
міста запрошували каз-
кові герої Лев та Білка. 
За допомогою кольорової 
крейди діти створили не-
ординарні шедеври. Діти 
могли використати також 
фліп-чарти з ватманами, 
олівцями та фломасте-
рами.

Територія перед біблі-
отекою перетворилась 
на невелику казкову кра-
їну, де панує різнобарв’я 
та винахідливість дитя-
чої фантазії. За найкра-
щі малюнки, визначені 
волонтерами Товариства 
Червоного Хреста, хлоп-
чики та дівчатка отримали 
подарунки, решта дітей —  
заохочувальні призи.

* Подарунки для переможців 
конкурсу підготували волонтери 
Житомирської обласної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 
України. Заохочувальні призи для 
решти дітей від ЖОМГО «Пари-
тет».
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«Успіх 
з присмаком  
 кави»
Літературна кав’ярня

В Інклюзивному читаль-
ному залі працювала лі-
тературна кав’ярня «Успіх 
з присмаком кави». З ко-
ристувачами та гостями 
заходу своїм успіхом діли-
лася молода житомирська 
художниця-графік та ди-
зайнер Олена Дунєва. 
Вона розповіла про свій 
стиль виконання картин 
та продемонструвала ро-
боти. На персональних 
роботах художниці мож-
на побачити кельтську 
та слов’янську міфологію, 
ілюстрації до драматичних 
творів Вільяма Шекспіра 
«Король Лір», «Сон літньої 
ночі», «Гамлет»; Едгара 
По «Ворон». Кожна кар-
тина оригінальна, спону-
кає до роздумів. А через 
створені символічні образи 
відчувається дух минулого 
і сучасного життя.

На переконання худож-
ниці, мистецтво повинно 
дарувати радість, покра-
щувати душевний стан, 
приносити позитивну 
енергетику.
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«Літературний 
 марафон:
читаємо і слухаємо 
житомирських 
письменників»

У відділі краєзнавства 
відбувся  «Літературний ма-
рафон: читаємо і слухаємо 
житомирських письменни-
ків», в якому взяли участь 
Марія Рудак — поетеса, 
журналістка, бібліотекар-
ка, голова Міжнародного 
поетичного братства Юрка 
Гудзя, член Національної 
спілки журналістів України, 
та Анатолій Сірик —  поет, 
прозаїк, есеїст, перекла-
дач, краєзнавець, член На-
ціональної спілки письмен-
ників України. Житомирські 
поети читали свої вірші, 
розповідали про творчість, 
відповідали на запитання 
учасників заходу.

Марія Рудак представи-
ла свою книгу «Рай-дере-
во», де кожна жінка може 
віднайти миттєві моменти 
з історії свого життя.

А н а т о л і й  С і р и к 
до 2003 р. видав дві пое-
тичні збірки: «Несправжній 
квітник» (2000) і «Тонка 
нитка лексем» (2003). Пер-
ша з них —  це переклади 
поезій литовських поетів, 
друга — оригінальні  поезії 
та поеми.
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«Літературний 
дивертисмент»

Відділ читальних зал 
запросив гостей на літе-
ратурний дивертисмент. 
Усі, хто завітав на свято, 
брали участь у заходах, 
призначених для людей 
різного віку, різних інте-
ресів і захоплень

Головний персонаж ві-
домого і улюбленого ба-
гатьма поколіннями чита-
чів роману «Дванадцять 
стільців» І. Ільфа та Є. Пе-
трова гросмейстер Остап 
Бендер (викладач ліцею 
№ 15 П. В. Цьомик) прово-
див у залі сеанс одночас-
ної гри у шахи на 160 ша-
хівницях з усіма охочими. 

Ерудит-шоу «Приго-
ди відомих книг» з юним 
знавцем пригодницької лі-
тератури (Андрій Цьомик) 
стало яскравим костюмо-
ваним дійством у програмі 
свята. Шестикласники спе-
ціалізованих шкіл № 12, 
№ 23 представляли героїв 
своїх улюблених книг.

Цікавою була зустріч з 
поетесою Лілією Бех.

Жваво, емоційно, наси-
чено пройшла також меді-
а-гра «Унікальний і диво-
вижний книжковий світ».
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Концерт 
 юних 
 гутрківців

Силами наймолодших 
був проведений концерт 
«Крокуємо у майбутнє», 
в якому взяли участь 
діти —  члени мовних клу-
бів, що діють при центрі 
«Вікно в Америку», німець-
комовного клубу «Зірочки» 
та «Польського дитячого 
театру».

Виступ дошкільнят, які 
тільки починають знайо-
миться з іноземними мо-
вами за допомогою найно-
віших методик, викликав 
бурхливі оплески. А най-
більше захоплення у гляда-
чів цього «сімейного» кон-
церту викликали циркові 
номери у виконанні Нори, 
нашої собаки-каністерапе-
вта, представлені нашими 
друзями й партнери з НГО 
«Берегиня Полісся».

Символічно, що під 
час концерту до ЖОУНБ 
ім. О. Ольжича завіта-
ли волонтери і вручили 
її директору Василеві 
Врублевському прапор 
України, підписаний бій-
цями 10-го ОМПБ «По-
ліська січ», за підтримку 
армії та участь в акції 
«Бібліотека українського 
воїна».
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Святковий 
 концерт

Традиційним підсумком 
всього святкування став 
«Концерт-подарунок від 
читачів». Бібліотеку віта-
ли представники обласної 
влади, колеги-бібліоте-
карі, соціальні партнери, 
меценати та читачі біблі-
отеки.

►
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►
Особливим моментом 

зібрання стало спеціальне 
ювілейне погашення по-
штового ювілейного кон-
верту, присвячене 150-річ-
чю ЖОУНБ ім. О. Ольжича 
за участю представників 
Житомирської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта». Та-
кож урочистості включа-
ли вручення літературної 
премії ім. Василя Земляка 
житомирським письмен-
никам Василю Врублев-
ському та Олександру 
Кухарчуку, відзначення по-
чесних читачів бібліотеки 
та визначення ювілейно-
го 500-тисячного читача 
ХХІ-го століття. А учасни-
ками святкового концерту 
стали: народний ансамбль 
польського танцю «Коро-
ліски», ансамбль спор-
тивного бального танцю 
«Ритм», вокальна студія 
Ірени Марченко, студен-
ти і викладачі Житомир-
ського музичного училища 
ім. В. Косенка та інші ама-
торські колективи.
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У світ краси
запросили знані 
в Житомирі 
художниці-майстрині 
Олена Славова 
і Оксана Науменко.

У відділі виробничої літе-
ратури відбулося урочисте 
відкриття двох виставок, 
об’єднаних спільною наз-
вою —  «Мов поцілунок 
крізь вуаль…».
Витончені вироби з пор-
целяни художниці Олени 
Славової —  це чудовий 
світ, де панує любов 
і краса і все обертається 
навколо життєрадісності. 
Майже всі статуетки, ство-
рені Оленою, —  це жіночі 
постаті. А що краще від 
жінки може символізувати 
любов і красу?
Вироби, представлені 
Оксаною Науменко, —  
це плоди творчості диза-
йнера, модельєра і в’я-
зальниці в одній особі. 
Оригінальний жіночий 
одяг та головні убори 
у стилі вінтаж, придумані 
й виготовлені її руками, 
не можуть не дивувати. 
На додачу Оксана —  ще й 
поетеса. Може, її лірика 
теж уплетена у грайливі 
візерунки в’язаних речей?
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Заключним акордом 
святкування 150-річчя 
бібліотеки стала науко-
во-практична конференція 
«Бібліотека —  територія 
інтелектуальної комуні-
кації: від витоків до сьо-
годення» (22 вересня 
2016 р.). Матеріали кон-
ференції висвітлюють 
сторінки історії бібліоте-
ки-ювіляра, розглядають 
актуальні проблеми біблі-
отечної справи на Жито-
мирщині, а також містять 
краєзнавчі розвідки про 
літературних митців.

 «Бібліотека – територія
інтелектуальної комунікації:

від витоків до сьогодення»
Науково-практична конференція
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Обличчя бібліотеки




