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Цьогоріч Житомирська ОУНБ відзначає свій 150-річний ювілей. 
Упродовж існування головної книгозбірні нашого краю змінилося кілька 
поколінь її користувачів, а також не одне покоління працівників, завдяки 
яким цей заклад культури завоював популярність серед житомирян та 
бібліотечної спільноти області. В історії діяльності кожної бібліотеки помітний 
слід завжди залишають її фахівці; успіх закладу визначає творчий колектив, 
що складається з людей, відданих цікавій справі, захоплених та креативних. І 
відоме гасло, що кадри вирішують все, - є вірним. 

 
 

… Та що б не було там: чи буря, чи спека, 
Прихисток і захист усім – Бібліотека! 
 

Тут немає байдужих людей. У структурних підрозділах є справжні 
особистості, досвідчені спеціалісти, лідери, у яких професійне сумління і 
глибоке розуміння свого обов’язку досягнуто тривалим часом. Уже 
неодноразово зустріли бібліотечні ювілеї і свої, особисті, такі бібліотечні 
працівники, як: Скрипник В. С., Верховська С. Б., Калашнік Л. М., 
Суровцева К. С., Трохименко В. Ф., Романуха К. М., Димарчук З. І., 
Баздирєва Л. Я., Пилипенко Л. Г., Козлова В. Н., Пивоваров В. А., Коваль Л. М., 
Левченко Т. П., Серебринська С. І., Дорофеєва Л. С., Карплюк Н. А. та інші. 

Колектив ОУНБ ім. О. Ольжича висловлює щиру вдячність старійшинам 
нашої бібліотеки. Виявивши професійні та організаційні здібності, завжди 
щедро діляться накопиченим досвідом,  своєю мудрістю з молодими 
колегами, що поруч. У більшості з них професія бібліотекаря була омріяною, і 
це гідний приклад для наступних поколінь бібліотекарів-однодумців. Нехай 
же передається і надалі ця вічна любов до книги, яка спонукала до виходу 
цього видання, зібравши у ньому портрети, індивідуальні та групові, наших 
колег, які присвятили життя її Величності Книзі і Бібліотеці.  
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У постійному творчому пошуку 
 

Є люди, до яких з першого погляду виникає 
симпатія. До таких належить Ніна Володимирівна 
Гордейчук, головний бібліотекар відділу 
формування фондів. 

Народилася Ніна Володимирівна в одному із 
наймальовничіших куточків Житомирщини – 
Лугинщині. Після закінчення середньої школи 
дівчина розмірковувала над вибором професії. 
Маючи великі здібності, могла з легкістю 
опанувати і професію бухгалтера, і вчителя, проте 
перемогла любов до доброго, мудрого, вічного – 

книги. Ніна Гордейчук вступила до КДІК ім. О. Корнійчука. Здобувши гарну 
освіту, одержала направлення в нашу ОУНБ. Розпочала свою трудову 
діяльність на посаді бібліотекаря сільськогосподарського відділу, де 
проявила себе як відповідальна, старанна, творча особистість. Тому в 1997 
році Ніну Володимирівну перевели на посаду головного бібліотекаря відділу 
комплектування. Володіючи широким обсягом професійних знань, маючи 
високу ерудицію, здатність до аналітики, вона активно і фахово взялася до 
роботи. У складний для бібліотек час, в умовах обмеженого фінансування, 
Ніна Гордейчук шукала можливості поповнення фонду. Завдяки її зусиллям, 
активному пошуку благодійних фондів, небайдужих до бібліотек людей, 
головна книгозбірня отримувала нові книги навіть тоді, коли бюджетне 
фінансування було незначне. Зокрема бібліотека була учасницею реалізації 
мегапроекту «Пушкинская библиотека», спрямованого на підтримку культури 
і освіти, одержавши при цьому 3,3 тис. примірників унікальних видань 
(довідкових, енциклопедичних та ін.); благодійної акції «Наукову книгу – 
Україні», завдяки чому бібліотечні фонди поповнилися 974 примірниками 
англомовних видань. 

Дбаючи про поповнення фонду краєзнавчими виданнями, Ніна 
Володимирівна активно співпрацює з місцевими видавництвами, редакціями 
газет, забезпечуючи у межах реалізації законодавства України про 
обов’язковий примірник документів регулярні надходження до бібліотеки 
районних газет, книжкової продукції, що видається на території області. 

Головний спеціаліст активно працює не тільки над питанням поповнення 
фонду бібліотеки, але й проводить велику роботу із забезпечення книгами 
книгозбірні області в рамках Державної програми «Українська книга» та 
обласної програми соціально-значущої літератури місцевих авторів. 

Із введенням в дію Закону України «Про державні закупівлі» Ніна 
Володимирівна опанувала ще один дуже непростий напрямок роботи – 
проведення тендерів по закупівлі періодичних видань. Ця справа була нова, 
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не вивчена, дуже складна, але їй вдалося забезпечити читачів періодичними 
виданнями в повному обсязі. 

Із впровадженням в роботу бібліотеки програмного забезпечення 
«IRBIS», Ніна Гордейчук кваліфіковано взялася до вивчення опису та 
реєстрації періодичних видань, заповнення форм з обліку та вибуття 
документів в базі «Комплектатор», що значно покращило роботу з обліку 
надходжень газет і журналів. 

Добре знають Ніну Володимирівну як висококваліфікованого 
спеціаліста-професіонала бібліотекарі області. Часто виїжджає в райони, 
міста, надаючи фахову допомогу і підтримку колегам з питань 
комплектування та обліку бібліотечних документів, допомагаючи із веденням 
документації, роз’яснюючи нововведення в законодавстві з бібліотечної 
справи, питання забезпечення збереження бібліотечного фонду в процесі 
його використання. Ніна Гордейчук – небагатослівна, стримана в емоціях, але 
справедлива, завжди має свою думку, нікого не образить, позитивно 
ставиться до оточуючих, за що заслужила велику шану і повагу серед 
колективу бібліотеки. Є особистості, які виділяються своєю індивідуальністю,  
нестандартністю і самостійністю. При всіх своїх чеснотах Ніна Володимирівна 
має ще одну, і, мабуть, головну для жінки – вона щаслива мати і лагідна 
бабуся.  

В. Зубенко, завідувач відділу 
формування фондів 

 
 

Литва – Україні: щедрий дарунок! 
 

І люди працьовиті, вмілі, 
Завжди в підмозі читачам, 
Слова – привітні, теплі, милі 
Щодня вони дарують нам. 
Вони – хранителі талантів, 
Книжок, брошур, статей, газет. 
 

Відділ літератури іноземними мовами дуже 
гостинний. У простору, світлу кімнату з красивими 
квітами і естетично оформленими вітринами читачі 
різного віку заходять завжди з усмішкою. Бо їм тут 
дуже раді, особливо приємна зустріч з милою, 
тендітною бібліотекаркою – Мариною Петрівною. 
Повага до відвідувача є найголовнішою рисою 
Марини Мураускайте. Бо, як інколи зауважує вона, 
не читачі – для книг, а книги – для читачів. Маючи 
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феноменальну пам'ять, пані Марина як лоцман, навігатор у книжковому морі 
відділу. Невимушено спілкуючись з читачами, надає важливу для них 
інформацію стосовно фонду, цікавих видань, використання пошукових 
систем. Та й сама полюбляє читати. Педагог – за освітою, а бібліотекар – за 
покликанням. Так судилося, що змушена була залишити рідну Литву. Трудову 
діяльність продовжила в нашій бібліотеці і ось ,уже скоро 30 років, вона 
сумлінно, педантично, з великою любов’ю веде свою ділянку роботи. Легко й 
невимушено спілкується з усіма. Має велике терпіння навчати молодих 
фахівців правильно описувати літературу в електронному каталозі «IRBIS-64», 
бо виконує обов’язки редактора ЕК відділу. 

Цікаво й багато можна говорити про красиву людину, як зовні, так і 
внутрішньою… Ніжна, привітна, жвава, добра, чесна і справедлива… 

Марина Петрівна й гарна господиня. Крім хисту до читання, в’яже чудові 
речі, а які смачні її цепеліни – литовська картопляна страва. Марина 
Мураускайте – донька військового, то й сина Артура разом із чоловіком 
виростили як справжню, гідну людину України, духовно багату. Нині він, 
здобувши вищу освіту у Житомирі, працює програмістом у Парижі. 

Л. В. Турик, завідувач відділу 
літератури іноземними мовами 
 
 

Бібліотечний «аксакал» 
 

Здається, що нема нічого легшого, ніж розповісти 
про людину, яку знаєш, більше того, з якою 
пропрацював поруч більше 40 років. І в той же час – 
складність саме в цьому. З Лідією Михайлівною 
Мороз чимало колишніх і теперішніх колег 
пропрацювали також не одне десятиліття, а вона 
особисто присвятила обласній аж 50! Відверто можна 
сказати, що пані Лідія – визнаний авторитет серед 
наших старійшин, знаємо і пам’ятаємо її як скромну, 
привітну людину у спілкуванні з читачами різних 
вікових категорій, бібліотекарями. Завжди 

дисциплінована, вимоглива до себе.  
Відділ міжбібліотечного абонементу, у який Лідія Михайлівна прийшла 

як бібліотекар, а пізніше очолила як завідувач, до речі, впродовж цих років 
був на доброму рахунку в Національній парламентській бібліотеці України, 
Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленка.  

Як зауважує часто Лідія Мороз, що тут, у бібліотеці, у неї читачі, 
шанувальники, колеги – усі друзі. А добрі відгуки, увага, прихильність до 
наших користувачів – це і є професійна оцінка. Я неодноразово була свідком 
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процесу, як більше 10 книг, журналів пропонувала абоненту, спільно 
обговорювали тему і хвилювалася, що не повністю допомогла літературою із-
за тематичної складності. 

Фахово виконуючи повсякденну роботу, врівноважено і сумлінно 
навчала цьому молодих спеціалістів. Дещо про досягнення розкаже її  
трудова книжка, де відмітки про подяки, грамоти, занесення на Дошку 
пошани… 

…А в житті, як і в усіх нас, було по-різному: молоді роки, навчання, сім’я, 
родина, втрати рідних та близьких, робота, на якій вже безліч громадських 
навантажень, доручень у ті часи… А ще – просто мила жінка, матуся і бабуся. 
Часто, як би не була зайнята, приходила на допомогу іншим, якщо того 
потребував хтось із нас. Людина публічна і безкорислива. 

Нещодавно відзначивши свій 75-літній ювілей, Лідія Мороз пішла на 
заслужений відпочинок, та дружні стосунки підтримуємо і нині. У моїй 
пам’яті залишиться надовго щира усмішка нашої Лідочки; і часом хочеться 
пожартувати з Лідією Михайлівною, не зважаючи на вікову різницю. Бо ж 
слова – привітні, теплі, милі щодня потрібні усім нам, де б не були 

Від імені колективу провідний 
бібліотекар НМВ К. Романуха 
 

 

Наші фахівці – творчі особистості 
 
Роботи й турботи у залах достоту – 
Тож молодь вростає у нашу спільноту! 
Її закликають до рідного стану 
Навчені життям і людьми ветерани. 
 

Ці віршовані рядки як посвята в бібліотекарі молодих фахівців, які, 
попрацювавши вже деякий час, щоденно доводять свою професійність. Саме 
цінне, що молодь може принести в нашу бібліотеку – це свіжість сприйняття, 

незалежність мислення, готовність до 
оновлення. Вони ініціативні та креативні, 
самостійні, організовані, далекоглядні і 
розсудливі, прагнуть до успіху. Приємно 
відзначити, що керівництво бібліотеки усіляко 
сприяє творчому розвитку молоді. І хоча не так 
багато молодих кадрів в нашій бібліотеці, та 
вони цікаві, талановиті, відповідальні. 

Творчою особистістю є Ганна Трембіцька. 
Ганна працює в бібліотеці з 2007 року. Відразу 
після закінчення Державного інституту культури 
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і мистецтв Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, ще зовсім 
юною, вона прийшла працювати у бібліотеку у відділ читальних зал, де, 
набуваючи професійного і життєвого досвіду, пропрацювала 5 років. А з 2013 
року – у відділі нових бібліотечних технологій при регіональному 
тренінговому центрі «Бібліоміст». Працюючи в інтернет-центрі, допомагає 
користувачам відшукати інформацію в мережі Інтернет. Із задоволенням 
навчається сама і допомагає іншим. Бере активну участь у проведенні курсів 
комп’ютерної грамотності для людей поважного віку. Ганна Трембіцька – 
людина, з якою легко і цікаво працювати; життєрадісна, енергійна і творча, 
завжди сповнена цікавих і творчих планів, має багато друзів, вміє гарно 
працювати і зі смаком відпочивати. У свій вільний час займається 
різноманітною творчістю. До речі, скоро в бібліотеці має відбутися 
персональна виставка робіт нашої майстрині-початківця. 

Хочеться розповісти про ще одну молоду колегу 
– Тетяну Нестерчук. 

Починала в 1995 році працювати звичайною 
друкаркою, а згодом дійшла і до посади бібліографа. 
У 2006 році, закінчивши Житомирський 
кооперативний коледж бізнесу і права за 
спеціальністю «Правознавство», здобула юридичну 
освіту. 

Тетяна – чудовий організатор, вміє згуртувати 
біля себе людей, має креативний підхід до 
організації виробничого процесу. До того ж, вона 

справжній трудоголік. Їй притаманне прагнення до знань і постійне відкриття 
чогось нового. Вона щира, порядна людина, справжній друг, який завжди 
підтримає, допоможе, завжди дасть слушну пораду, якщо виникли 
проблеми. Молодий працівник уособлює приклад нового мислення: шукає і 
знаходить сучасні підходи в роботі, використовуючи разом з тим досвід та 
напрацювання інших колег. Цілеспрямована і наполеглива. Тетяна Нестерчук, 
працюючи на новій посаді, вже завоювала довіру колег як професійний 
бібліограф. Вона має хист навчати інших, за її участі було проведено ряд 
навчань, та має своє бачення вирішення тої чи іншої проблеми і не 
соромиться про це повідомити. Тетяна відповідальна та вимоглива до себе. 

А ще – любляча і турботлива мама. Виховує доньку Олександру, якій 
виповнилося 10 років. 

Спілкування з такими молодими працівниками дає надію, що імідж 
обласної бібліотеки буде зростати. Побажаємо ж нашій молоді не втрачати 
творчого запалу та креативності, вірити в свої професійні сили.  

С. В. Прядченко, завідувачка 
відділу нових бібліотечних 
технологій 
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