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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

«Різдвяний дивосвіт» 

Експозиція виставки-інсталяції 

У холі бібліотеки протягом січня 2021 ро-

ку експонувалася книжкова виставка-

інсталяція «Різдвяний дивосвіт», присвячена 

циклу зимових свят.  На виставці представ-

лені книги на теми: різдвяна обрядовість 

українців, історична довідка про Різдво та 

святкування його на Україні, тема Різдва 

Христового у культурі та мистецтві, колядки 

та щедрівки, новинки дитячої літератури про 

зимові свята. Користувачів приємно здивує 

інсталяція до різдвяних свят та привітання з новорічними, різдвяними свя-

тами адміністрації бібліотеки. 

Поповнились бібліотечні фонди 

В 2021 році в рамках програми 

поповнення бібліотечних фондів 

ЖОУНБ імені Олега Ольжича 

отримала більш ніж 300 новинок, 

серед яких художні твори сучасних 

українських письменників, світові 

бестселери, історичні та біографіч-

ні нариси, галузева література різ-

номанітної тематики. Книги отри-

мано за сприяння Українського ін-

ституту книги (УІК). 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9497
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9514
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«Україна в полум’ї революції 1917-1921 років» 

У холі бібліотеки, протягом січ-

ня-лютого 2021 року, експонується 

книжкова виставка «Україна в по-

лум’ї революції 1917-1921 роки», 

матеріали якої дають можливість 

глибше пізнати історію Українсь-

кої революції 1917-1921 років та 

етапи визвольної боротьби від ми-

нулих століть і до сьогодні.   Літе-

ратура, представлена на ній, роз-

повідає про видатних діячів  націо-

нально-визвольного руху,  розкри-

ває соціальні,  політичні та  культурні аспекти  

революційного часу,  дає можливість глибше 

пізнати  історію  Української  революції 1917-

1921 років та етапи визвольної боротьби від 

минулих століть до сьогодення.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження до бібліотеки 

До бібліотеки надійшла неймовір-

на дитяча література за «Програмою 

поповнення бібліотечних фондів» 

від Українського інституту книги. 

Зауважимо, що повсякденній профе-

сійній діяльності застосовуємо ін-

клюзивний підхід в обслуговуванні 

читачів, враховуючи вікові категорії 

та запити. Тож з радістю повідомля-

ємо, що в цьому році і маленькі чи-

тачі, в тому числі, з інвалідністю, 

матимуть змогу читати українські книги різної тематики. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9516
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9519
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«Небесна Сотня. Герої не вмирають» 

Виставка-реквієм 

3 лютого 2021 року з метою ушануван-

ня подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сот-

ні, які віддали своє життя під час Револю-

ції Гідності, захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, в хо-

лі бібліотеки, працівники відділу абоне-

менту організували книжкову виставку-

реквієм «Небесна Сотня. Герої не вмира-

ють». На виставці представлені нові мате-

ріали про учасників Майдану, біографічні матеріали героїв Небесної Сот-

ні. 

«Програма поповнення бібліотечних фондів» 

Фонд відділу абонементу в лютому 2021 

року поповнився новинками сучасних україн-

ських письменників та творами відомих світо-

вих авторів. Це стало можливим завдяки 

«Програмі поповнення бібліотечних фондів» 

за сприяння Українського інституту книги. 
 

 

Виставки книжок до 150-річчя Лесі Українки 

До 150-річчя Лесі Украї-

нки працівники Житомир-

ської обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича під-

готували огляд літератури 

з фондів бібліотеки. Це, 

зокрема, виставка цінних і 

рідкісних видань поетеси, 

загальнобібліотечна книж-

кова виставка та представлення книжки Оксани Забужко «Notre Dame 

d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій».  Див. відео: 

https://youtu.be/DG10MCgTIZA 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9525
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9541
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9544
https://youtu.be/DG10MCgTIZA
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Нові надходження за Державною програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек 

З надходженнями літератури до відділу читальних 

зал за Державною програмою поповнення фондів пу-

блічних бібліотек за підтримки «Українського інсти-

туту книги» читач міг познайомитися, передивляю-

чись книжкову експозицію, яка була представлена в 

холі першого поверху бібліотеки. Детально про кож-

ну книгу можна дізнатися з анотованого бібліографі-

чного списку літератури «Нові надходження до відді-

лу читальних зал в І кв. 2021р.», який представлений 

на Сайті бібліотеки.  
 

 

Захід, присвячений 86-річчю Є. В. Концевича 

та виходу 29-го числа журналу 

«Світло спілкування» (ЖОУНБ) 

5 червня 2021 р. в актовій залі ЖО-

УНБ імені О. Ольжича відбувся захід, 

присвячений 86-й річниці від дня наро-

дження відомого житомирського пись-

менника-дисидента, Лицаря нескореного 

духу Євгена Васильовича Концевича, а 

також було представлене 29-е число жу-

рналу «Світло спілкування». 

Вступне слово про Є. В. Концевича 

виголосив ведучий зустрічі – головний 

бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобровець. 

Присутні вшанували хвилиною мовчання па-

м'ять померлих фундаторів, авторів альманаху та 

героїв публікацій. У виступах учасники зібрання 

ділилися спогадами про непересічну особистість 

Євгена Васильовича, представляли свої твори, 

опубліковані у новому числі «Світла спілкуван-

ня». Серед промовців були: головний редактор 

часопису, письменник Г. Цимбалюк, заступник 

головного редактора Л. Дем'янюк, голова Жито-

мирського відділення НСПУ С. Штатська 

(Гресь), дружина письменника Л. Концевич, ди-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9575
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9575
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9696
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9696
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9696
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ректор ЖОУНБ ім. О. Ольжича, пи-

сьменник В. Врублевський, автори 

29-го числа В. Головецький, В. Де-

хтієвський, О. О. Кухарчук, Л. На-

тикач, М. Недзельський, А. Ново-

жилова, М. Рибак, С. Сіваченко, В. 

Чайковська. Своє пісенне мистецт-

во представили Л. Бойко, К. Гулюк, 

Ю. Іванець, Л. Покотило. 
 

 

Презентація книжки І. Сейка 

«Будемо жити! Я – Скіп…» 

11 червня 2021 р. в актовій залі ЖОУНБ імені О. 

Ольжича за участі відділу краєзнавства (В. Білобро-

вець), відбулось представлення книжки учасника 

російсько-української війни Ігоря Сейка «Будемо 

жити! Я – Скіп…». 

Вступне слово про видання та автора виголосив 

ведучий зустрічі – головний бібліотекар відділу 

краєзнавства В. Білобровець. Детальніше про істо-

рію створення книжки, про пережите на війні, про 

бойових побратимів по батальону «Київська 

Русь» розповів І. Сейко, а також зачитав декіль-

ка новел і відповів на запитання ведучого. До 

виступів і привітань долучились комбати – пол-

ковники О. Савич та В. Федченко, волонтерка 

Ю. Толмачова, учасник російсько-української 

війни, письменник Г. Цимбалюк, директор ЖО-

УНБ ім. О. Ольжича, письменник В. Врублевсь-

ки

й, 

др

уж

ин

а І. 

Сейка Ю. Вольська, гості з 

смт Романів Є. Войтюк, О. 

Войтюк, А. Грицюк, Т. Ку-

чинська. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9698
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9698
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Нові надходження за Державною програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек 

Протягом першого півріччя 2021 року до відділу книгозберігання біблі-

отеки надійшли нові надходження за Держав-

ною програмою поповнення фондів публічних 

бібліотек за підтримки «Українського інституту 

книги». Серед видань художні твори сучасних 

українських письменників, світові бестселери, 

історичні та біографічні нариси, галузева літе-

ратура різноманітної тематики. 

Книжкова експозиція була представлена в 

холі першого поверху бібліотеки. 
 

 

 

 

«Запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19» 

У відділі спеціалізованої медичної літе-

ратури 19 липня 2021 року відбулась ін-

формаційна година «Запитання і відповіді 

про вакцинацію від COVID-19». Була 

представлена брошура подарована 

Центром громадського здоров’я «Запитан-

ня і відповіді про вакцинацію від COVID-

19». 

Розглядались такі питання: 

Щеплення від COVID-19 захистять ваше 

життя і здоров’я; чому важливо робити 

щеплення від COVID-19; чи безпечне ще-

плення від COVID-19 для людей, старших 

за 60 років, які часто мають хронічні за-

хворювання?; чи запобігає щеплення зара-

женню від COVID-19?; хто є гарантом 

якості вакцин?; яку вакцину краще обра-

ти?; які вакцини сьогодні доступні в Укра-

їні? які можуть бути реакції на вакцину? 

Розглядалися інші питання, що стосу-

ються COVID-19. 

У відділі була представлена книжкова виставка «Альтернатив вакцина-

ції немає», читачі мали змогу переглянути нові надходження з даної теми. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9759
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9759
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9769
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Відзначення 114-ї річниці від дня народження 

Олега Ольжича 

21 липня 2021 року - 

114-а річниця від дня на-

родження Олега Ольжича 

(справжнє ім'я Олег Оле-

ксандрович Кандиба), 

українського поета, архе-

олога і політичного діяча, 

ім’я якого Житомирська 

обласна універсальна наукова бібліотека носить з 2007 року. 

Відзначаючи день народження нашого земляка, бібліотека щорічно про-

водить різноманітні заходи з популяризації життя, діяльності та вшану-

вання пам'яті Олега Ольжича. 

До річниці з дня народження на-

шого земляка користувачі можуть 

ознайомитись з матеріалами книж-

кових виставок, які функціонують у 

бібліотеці:  «Звитяжець української 

державності», хол; «Олег Ольжич – 

поет нескореного покоління», відділ 

краєзнавчої літератури.  На елект-

ронних ресурсах бібліотеки Ви мо-

жете: 

— переглянути мультимедійну 

презентацію «Олег Ольжич – поет 

нескореного покоління»; 

http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/9227 

— прочитати повні тексти книг поета, та матеріали про нього, в цифро-

вій тематичній колекції «Олег Ольжич – звитяжець української державно-

сті» представлених на електронному ресурсі «Електронна бібліотека 

"LIBO"» http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/406; 

ознайомитися з віртуальною книжковою виставкою «Полум’яний бо-

рець за незалежність України – Олег Ольжич» 

http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/7; 

відкрити для себе цікаві факти з біографії О.Ольжича 

http://www.lib.zt.ua/ua/outstanding/node/76. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9768
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9768
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/9227
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/406
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/7
http://www.lib.zt.ua/ua/outstanding/node/76
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«Читаємо Ольжича 2021» 

Щорічна акція 

Відзначаючи 114-у річницю від дня народження Олега Ольжича, запро-

шуємо Вас долучитися до щорічної акції «Читаємо О.Ольжича» 

http://www.lib.zt.ua/ua/videos 
 

 

Проект «Польська полиця в Україні» 

Дарування книг 

 

3 серпня 2021 року наша бібліотека отримала в подарунок книжки від 

Посольства Республіки Польща в Києві та «Міжнародного товариства 

польських підприємців в Україні» в рамках проекту з Інститутом книги 

(Краків, Польща) «Польська полиця в Україні» (41 примірник). 

Віце-консул Генерального Консульства РП у Вінниці пан Б. Шеліга осо-

бисто вручив книги директору бібліотеки В. М. Врублевському, в корис-

тування читачам бібліотеки. Збірка «Польська полиця в Україні» призна-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9772
http://www.lib.zt.ua/ua/videos
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9787
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чена для користувачів, які 

люблять польські історичні 

романи, детективи, художні 

твори сучасних авторів, кни-

ги для молоді, а також крає-

знавчу літературу. 

 

 

 

День Незалежності в бібліотеці 

24 серпня 2021 року Укра-

їна святкує свою 30-ту річ-

ницю незалежності. 

В рамках святкування Дня Прапору та 

Дня Незалежності України у відділах біб-

ліотеки протягом серпня діяли тематичні 

експозиції книжкових та художніх виста-

вок:  «Незалежність України: від ідеї до 

сьогодення» (Хол); «24 серпня - День неза-

лежності України (1991)». В цьому році - 

30 років від часу прийняття (1991) Верхов-

ною Радою УРСР Акта «Про проголошен-

ня незалежності України»; 23 серпня - 

День Державного Прапора України. (Від-

діл читальних зал); Виставка-вернісаж 

«Хай квітне наша Україна», приурочена до 

Дня Державного Прапора (23 серпня), до 

Дня Незалежності України (24 серпня). 

(Відділ літератури з мистецтв). Спільна 

виставка «МОЯ УКРАЇНА» до Дня Неза-

лежності України творчих робіт вихован-

ців «Народного художнього колективу» 

гуртка «Мистецтво бісероплетіння» та 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9796
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«Зразкового художнього ко-

лективу» гуртка «Основи ди-

зайну» (керівники: майстер 

народної творчості Олена Ре-

нова, майстер народної твор-

чості Ольга Воробйова) відді-

лу образотворчого, декорати-

вно-ужиткового мистецтва 

Житомирського Центру твор-

чості дітей і молоді(Відділ 

літератури з мистецтв). 

На виставках було предста-

влено документальні, літературні, творчі та художні роботи, присвячені 

історії формування української державності, боротьбі Українського наро-

ду за незалежність своєї держави, вшануванню пам’яті громадян, які заги-

нули у боротьбі за територіальну цілісність та державний суверенітет 

України. 

На сайті бібліотеки можна ознайомитись з бібліографічним посібником 

«Розвиток України як незалежної держави», який  приурочений до 30-ї рі-

чниці незалежності України, та 25-ї річниці Конституції України.  

http://www.lib.zt.ua/ua/published/node/9797 

 

 

  

http://www.lib.zt.ua/ua/published/node/9797
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«У мандри запрошують книги» 

Зустріч В. Білобровця з учнями Житомирського міського ліцею № 25 

16 вересня 2021 року в рамках проведення захо-

дів до Дня бібліотек у конференц-залі ЖОУНБ 

імені О. Ольжича відбулася зустріч-

бібліознайомство «У мандри запрошують книги» 

головного бібліотекаря відділу краєзнавства 

В. Білобровця з учнями, педагогами та бібліотека-

рями Житомирського міського ліцею № 25. 

Слухачів було поінформовано про історію за-

снування бібліотеки, особливості її діяльності в 

сучасних умо-

вах як інформа-

ційно-культурного центру. Гості побу-

вали у відділі краєзнавства та ознайо-

милися зі специфікою його роботи та 

наповнення, виставками, зразками крає-

знавчих та художніх видань, зокрема і 

тих, що зорієнтовані на молодіжну чи-

тацьку аудиторію. Також гості огляну-

ли експозиції, розташовані в холі біблі-

отеки. 

«Сам себе телохранитель. 

Культура личной безопасности» 

Презентація книжки 

18 вересня 2021 року в чита-

льній залі бібліотеки відбулась 

презентація книжки Антона 

Фарба «Сам себе телохрани-

тель. Культура личной безопа-

сности». Автор книги – прези-

дент Федерації крав-мага Укра-

їни, автор тренінгів по самоо-

бороні і безпеці, письменник, 

публіцист. Крав-мага – це сис-

тема рукопашного бою, спря-

мована на самооборону і нейт-

ралізацію противника. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9958
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9957
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9957
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Відвідувачі зустрічі з великим задоволенням прослухали авторську лек-

цію «Культура особистої безпеки», леймотивом якої було: «Головне за-

вдання самооборони - не потрапити в небезпечну ситуацію, прийти додо-

му живим і здоровим. Щоб уникати небезпек, їх треба знати в обличчя. У 

людини, яка не дотримується принципів власної безпеки, більше шансів 

потрапити в неприємну ситуацію». 

Автор подарував свою книжку бібліотеці 
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ВИСТАВКИ 

«Знаки часу» 

Звітна фотовиставка студентів 

Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 

імені Івана Огієнка 

 

Першого дня травня 2021 року в холі бібліотеки зібралися ті, хто не уя-

вляє себе без фотографії. Це викладачі та студенти відділу «Аудіовізуаль-

не мистецтво та виробництво» Житомирського фахового коледжу культу-

ри і мистецтв імені Івана Огієнка. А зібрали їх роботи звітної фотовистав-

ки студентів відділу та поділитися своїми враженнями від побаченого. 

На відкритті виставки перед присутніми виступили викладачі відділу, 

знані майстри своєї справи Ігор Шурпан, В'ячеслав Майборода, голова 

Житомирської обласної організації Національної спілки фотохудожників 

України Віктор Одоміч, заступник директора коледжу з навчальної роботи 

Наталія Хом'як. Вони 

високо оцінили худож-

ній і технічний рівень 

представлених робіт, 

побажали студентам ус-

піхів у навчанні й пода-

льшого творчого зросту. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9681
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«Погляд на жінку» 

Відкриття спільної виставки художніх робіт 

Олени Славової та Івана Канкіна 

Більш як пів сотні художніх робіт 

Олени Славової та Івана Канкіна 

експонувалося в холі нашої бібліо-

теки з початку березня. Але через 

жорсткі норми карантину та локда-

ун, які тривали достатньо довго, ві-

двідувачі не могли повною мірою 

оцінити ці роботи або навіть просто 

побіжно переглянути їх. 

І от нарешті 12 травня 2021 року 

люди, які цінують прекрасне, змогли 

не просто помилуватися цими тво-

ріннями, а й плідно поспілкуватися 

між собою та, головне, з авторами виставки. 

Олена Славова — знана художниця не тільки на Житомирщині, але й 

далеко за її межами. Іван Канкін — професійний фотомайстер. Його улю-

блений жанр — портрет. А улюбле-

ний портрет, — звичайно, жіночий. 

Не дивно, що творчі інтереси Олени 

Славової та Івана Канкіна перетну-

лися. Так виник задум створити 

спільну виставку робіт, яку назвали 

«Погляд на жінку». Отже, погляд на 

жінку через об’єктив фотокамери і 

погляд на неї через фарби, що вкри-

ває полотно, багато в чому схожі. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9616
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Своїми враженнями від робіт ділилися ті, хто прийшов на трохи запізні-

ле відкриття виставки. Але всі зійшлися в одному: ніколи не пізно знайо-

митися з прекрасним! 

«Матеріалізація почуттів» 

Відкриття виставки Давида Дімендштейна 

 

6 червня 2021 року, у відділі спеціалізованої медичної літератури про-

ходило відкриття виставки Давида Дімендштейна «Матеріалізація почут-

тів». Роботи створені в авторській техніці ( фарби та контури, пластикові 

кульки та інші нетипові матеріали). 

Експозиція виглядає як ілюстрації до книги: обкладинка, присвячення, 

розділи, епіграфи до деяких розділів та постскриптуми. 

З презентацією виступив автор. У заході брали участь військові 199-го 

навчального центру десантно-штурмових військ. 

«Видатний житомирянин Давид Штеренберг: 

живописець і графік ХХ століття» 

Експозиція пересувної персональної виставки  У холі бібліотеки, протягом 

червня 2021 року, експонується пересувна персональна виставка про відомого 

житомирського художника Давида Штеренберга. 

Давид Штеренберг народився 7 липня 1881 року у місті Житомирі. Цього-

річ світ святкує 140-річчя від дня народження видатного житомирянина, жи-

вописця, графіка 20 століття.  Відомий він як в Україні, так в Росії та Франції. 

Уродженець провінційного міста, учень паризьких майстерень, Штеренберг 

ввійшов в плеяду європейських художників, які заклали основи нової живопи-

сної культури. Використовуючи принципи вільного монтажу, він створив ви-

разні, емоційно насичені роботи, які стали класикою мистецтва 20 століття. 

Творчість Давида Петровича пройнята гострим відчуттям часу, любов’ю до 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9682
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9749
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9749
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людини та при-

роди, завжди то-

рує шляхи до по-

чуттів та думок 

шанувальників 

мистецтва. 

Організатори 

виставки: Жито-

мирський крає-

знавчий музей та 

ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича. За-

прошуємо жито-

мирян та гостей 

міста відвідати виставку. 

«Життя мовою живопису» 

Відкриття спільної виставки живопису членів ГО «Арт-село» 

1 липня 2021 року в холі бібліотеки, відбулось відкриття спільної виста-

вки живопису «Життя мовою живопису» членів ГО «Арт-село».  Вела за-

хід засновниця цієї організації, художниця Олена Славова. На виставці 

представлені роботи поціновувачів живопису, які люблять малювати, але в 

суспільстві вони люди різних професій: студенти, лікарі, вчителі, бібліоте-

карі, музиканти, пенсіонери тощо.  Окрасою цього заходу був музичний 

супровід у виконанні барду Світлани Смірнової. 

 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9757
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«Поринула у гаму кольорів і розчинилась...» 

Відкриття першої персональної виставки творчих робіт Світлани Скок, 

художника-декоратора, майстра із «handmade» 

5 липня 2021 року у відділі мистецтв бібліотеки, відбулось відкриття 

першої персональної виставки творчих робіт «Поринула у гаму кольорів і 

розчинилась...» Світлани Скок, художника-декоратора, майстра із 

«handmade». 

Авторка талановита, творча особистість. Світлана закінчила курси з ак-

варелі, інтер’єрного живопису акрилом, розпису одягу та розпочала експе-

риментувати в художній реставрації меблів. 

На виставці представлені доробки 

Світлани Скок різних жанрів та виконаних у різних техніках декоративно-

ужиткового мистецтва. 

На відкриття авторку прийшли привітати колеги, друзі та рідні. 

«Графічна мозаїка» 

Виставка графіки Олени Рачкован 

11 серпня 2021 року у відділі літе-

ратури з мистецтв зібралися поціно-

вувачі образотворчого мистецтва. 

Тут відбулося відкриття персональ-

ної виставки художниці Олени Рач-

кован. Колекція творчих робіт, пред-

ставлених увазі глядачів, одержала 

назву «Графічна мозаїка». Як пояс-

нила сама Олена, цю назву підказало 

те, що картини були створені поєд-

нанням різних технік. Наприклад, 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9758
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9807
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дуже виразними є роботи, виконані 

аквареллю і лайнером (до речі, ху-

дожниця нагадала, що колись аква-

рель відносилася до графіки, а не до 

живопису). Присутні також сангіна, 

пастель та інші техніки. Графічні 

роботи Олени Рачкован звертають 

на себе увагу не тільки технікою, а 

й цікавою композицією, вмінням 

художниці обрати незвичний ра-

курс. 

 

«Чарівні виміри» Олександри Гордасевич 

Експозиція першої персональної виставки живописних робіт 

З 15 серпня по 15 вересня 

2021 року в холі бібліотеки, на 

виставкових стійках, експону-

ється перша персональна ви-

ставка живописних робіт Оле-

ксандри Гордасевич «Чарівні 

виміри». 

Вхід вільний з дотриманням 

вимог карантину. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9802
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«Моя Україна» 

Спільна виставка творчих робіт до Дня Незалежності України 

Протягом серпня 2021 року, у відді-

лі літератури з мистецтв бібліотеки, 

експонувалася спільна виставка «МОЯ 

УКРАЇНА» до Дня Незалежності 

України. Виставка творчих робіт ви-

хованців «Народного художнього ко-

лективу» гуртка «Мистецтво бісероп-

летіння» та «Зразкового художнього 

колективу» гуртка «Основи дизайну» 

(керівники: майстер народної творчос-

ті Олена Ренова, майстер народної творчості Ольга Воробйова) відділу об-

разотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді 

«Дві музи» Петра Пилиповича Карп'юка 

Відкриття виставки 

2 вересня 2021 року в холі бібліотеки відбулось відкриття персональної 

виставки живопису «Дві музи» поліського митця Петра Пилиповича Кар-

п'юка. На відкритті автор розповів про свою творчість та цікаві моменти, 

які спонукали його до написання картин. Всі присутні на заході мали змо-

гу насолодитися не тільки живописом, а й поетичним талантом митця. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9795
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9812
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«Hand-made в кольорах осені від Міли Столярчук» 

5 жовтня 2021 року у відділі ви-

робничої літератури відкрилася 

виставка «Hand-made в в кольорах 

осені від Міли Столярчук», на якій 

представлений живопис, літній 

одяг, футболки з тематичними ма-

люнками, м'які іграшки та інші 

предмети декору. Світ речей що 

представлений на виставці аж ніяк 

не може бути байдужим для нас, 

всі речі зроблено творчо, з любо-

в'ю до прекрасного. 

«Мандри у вічних пошуках істини» 

Відкриття персональної виставки світлин В'ячеслава Майбороди 

6 жовтня 2021 року у відділі мистецтв 

ЖОУНБ імені Олега Ольжича відбулося 

відкриття персональної виставки світлин 

«Мандри у вічних пошуках істини» В'яче-

слава Майбороди, фотохудожника, режисе-

ра-оператора та викладача Житомирського 

фахового коледжу культури та мистецтв 

імені Івана Огієнка. В'ячеслав Михайлович 

— відомий фотохудожник та кіномайстер 

Житомирщини. В його доробку чимало яс-

кравих фільмів, присвячених відомим уро-

дженцям Полісся, науково-популярних фі-

льмів про Україну і світ. Це вже не перша 

виставка митця, що влаштову-

ється стінах бібліотеки, — його 

роботи радують користувачів 

бібліотеки вже більш як 15 років 

поспіль. 

Персональна фотовиставка 

В'ячеслава Майбороди «Мандри 

у вічних пошуках істини» є моза-

їкою з його подорожей різними 

країнами світу протягом 2006—

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10038
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10045
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2015 років і налічує близько 80 світлин екзотичних краєвидів та портретів. 

І це тільки незначна частина з доробку майстра, який складає понад 1000 

світлин, що розповідають про життя України та світу. 

Вів захід колега автора Ігор Шурпан. З привітальним словом виступив 

директор Житомирського фахового коледжу культури та мистецтв імені 

Івана Огієнка Микола Покропивний, колеги, студенти коледжу. 

В рамках відкриття В'ячеслав Майборода провів майстер-клас «Фотог-

рафування в екстремальних умовах». У режимі запитань та відповідей 

студенти отримали багато цікавої інформації з екстремального фотографу-

вання. 

Персональна виставка дерев'яної скульптури 

«Мій рідний край» заслуженого майстра народної 

творчості України Володимира Дерпача 

Відкриття персональної виставки дере-

в'яної скульптури «Мій рідний край» за-

служеного майстра народної творчості 

України Володимира Дерпача  7 жовтня у 

відділі мистецтв ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

відбулося відкриття персональної виста-

вки дерев'яної скульптури «Мій рідний 

край» заслуженого майстра народної тво-

рчості України Володимира Дерпача. В 

своїх роботах автор передає не тільки зо-

внішню красу, а й глибокий підтекст, 

який примушує замислитись, підняти ха-

рактер даної роботи, щоб зворушували 

серця глядачів. З привітальним словом 

виступив колега, художник Петро Кар-

п'юк. В рамках відкриття автор провів 

майстер-клас з різьби по дереву, під час 

якого розповів про техніку та майстер-

ність різьби. 
  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10039
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Творча зустріч з Народним художником України 

Юрієм Костянтиновичем Камишним 

До Дня Захисника України 

11 жовтня 2021 року о 12.00 відбу-

лася творча зустріч в рамках персона-

льної виставки живопису, до Дня За-

хисника України «Святим Героям 

Слава!» з Народним художником 

України Юрієм Костянтиновичем Ка-

мишним. 

Вів захід заступник директора з на-

укової роботи КЗ «Обласна універса-

льна наукова бібліотека імені Олега 

Ольжича» Житомирської обласної ра-

ди Вадим Пивоваров, який розповів 

про життєвий та творчий шлях митця. 

Поліський живописець, графік Юрій 

Костянтинович Камишний народився 

у місті Житомирі, закінчив художню 

школу, Одеське художнє училище ім. 

М. Б. Грекова в 1982 р. (викладачі В. 

Власов, К. Філатов). Камишний є член 

Національної спілки художників Укра-

їни з 1992 року, Міжнародної Спілки 

художників під егідою ЮНЕСКО з 

2005 року, Міжнародної професійної 

спілки художників з 2005 року. Своїми 

вчителями митець вважає батька – ху-

дожника Костянтина Камишного, а також художників В. Шкуринського, 

М. Максименка. Юрій Костянтинович має ряд творчих здобутків: стипен-

діат обласного Фонду культури, лауреат міського конкурсу «Людина року-

96» в номінації «Кращий художник», лауреат премії ім. Лесі Українки Жи-

томирського обласного відділення Українського фонду культури, лауреат 

міжнародної премії ім. Н. К. Реріха, лауреат Всеукраїнської премії ім. Іва-

на Огієнка, заслужений художник України, Народний художник України. 

На зустрічі були присутні студенти Житомирського фахового коледжу 

культури та мистецтва ім. І. Огієнка та студенти інституту КІБІТ, а також 

колеги та друзі митця. 

Автор розповів про створення картин, які представлені на виставці. 

У форматі зустрічі привітали автора виставки його друзі та колеги. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10048
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10048
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«Кедь ми прийшла карта...» 

Відкриття персональної виставки 

фотохудожника, учасника ООС Дмитра 

Гапчинського, до Дня Захисника України 

12 жовтня 2021 року в холі ЖОУНБ ім. О. Ольжи-

ча відбулося відкриття персональної виставки фото-

художника, учасника ООС Дмитра Гапчинського 

«Кедь ми прийшла карта...». Авторський художній 

погляд на військовий побут, перетворення світського 

дизайнера на Захисника своєї держави – ось головні 

теми світлопису Дмитра, створеного в зоні бойових 

дій у 2014-2015 роках. Революція 2013 року і служба 

в АТО докорінним чином змінили Дмитра: він активно включається у во-

лонтерську діяльність та висвітлює її у своїх роботах. 

Ведучий заходу — викладач 

Житомирського фахового ко-

леджу культури і мистецтва 

ім. Івана Огієнка — Ігор Шур-

пан розповів про автора і його 

творчість, про створення цієї 

виставки. 

Автор розповів присутнім 

про свій період життя в АТО, 

як ті події вплинули на подальше його життя. А ще привітав всіх присут-

ніх зі святом і побажав мирного неба та щасливого 

майбутнього неньці Україні. 

Тепле слово про захисників Вітчизни сказала й 

письменниця, наукова співпрацівниця Житомирсь-

кого обласного краєзна-

вчого музею Людмила 

Журавська. 

Окрасою заходу став 

виступ дівочого хору 

коледжу. Звучали пісні 

патріотичного характеру 

до Дня Захисника Укра-

їни та до Дня козацтва. 

Свої пісні також вико-

нала композитор, лауреат премії Лесі Українки 

Лариса Бойко. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10050
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

Житомирський обласний літературний 

фестиваль-конкурс «Обрії душі» 

(Дім української культури м. Житомира) 

Відділ краєзнавства ЖОУНБ ім. О. Ольжича долучився до проведення 

обласного літературного фестивалю-конкурсу для учнів «Обрії душі». 4 

червня 2021 р. у Домі української культури м. Житомира відбулась цере-

монія нагородження лауреатів і дипломантів. Головний бібліотекар відділу 

краєзнавства В. Білобровець взяв участь в урочистостях як представник 

журі. 

«Дні корейської культури» 

Впродовж 19-21 серпня 2021 

року на базі Житомирської облас-

ної універсальної наукової бібліо-

теки ім. Олега Ольжича відбувся 

захід «Дні корейської культури» 

від ГО «Світова Молодіжна Спі-

льнота – Житомир». 

Учасники заходу мали змогу 

взяти участь у майстер-класах ко-

рейської кухні та каліграфії, ви-

вчали корейські танці та пісні, робили орігамі національного костюма, лі-

пили корейські брелки-барабанчики, брали участь у конкурсі з тематично-

го малюнку «Фан-арт» і спробували себе у конкурсі «К-поп» танцю. Пе-

реможці отримали призи і масу оплесків від глядачів. Родзинкою «Днів 

корейської культури» стала фотосесія в національному костюмі Кореї - 

ханбок. Традиційні ігри, привезені іноземними гостями, - все це створюва-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9697
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9697
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9697
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9808
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ло атмосферу повного занурення у культуру да-

лекої Східної країни - Південної Кореї. 

Захід проводився за підтримки Департаменту 

культури, молоді та спорту Житомирської ОДА 

та Асоціації корейців України Житомирської 

області. 
 

Творчий вечір Костянтина Гая (Гулюка) 

23 вересня 2021 року в актовій 

залі бібліотеки відбувся творчий 

вечір Костянтина Гулюка (Гая). 

Відкрила вечір представниця 

благодійного фонду «Духовна 

освіта» Тетяна Стражник, яка 

привітала гостей і представила їм 

«винуватця» цієї події.  Костянтин 

— людина відома в Житомирі. 

Він перекладає поезії українською 

з інших мов, пише пісні, сам їх 

виконує. Себе він вважає вуличним співаком. А й справді, його часто мо-

жна побачити на вулиці Михайлівській, де він під акомпанемент гітари 

спілкується з людьми. 

А цього разу Костянтин співав для тих, хто прийшов на зустріч. Кожен 

його виступ вітався гарячими оплесками. 

XIV Дні польської культури в Житомирі. 

XXVII Міжнародний фестиваль польської культури "Tęcza Polesia" 2 

жовтня 2021 року в Житомирській обласній універсальній науковій бібліо-

теці ім. О. Ольжича відбулось відк-

риття виставки «Конституція 3 Тра-

вня. Історія і традиція», надана Ге-

неральним Консульством РП у Він-

ниці на честь XIV Днів польської 

культури в Житомирі. Представляли 

виставку учні польської школи Су-

ботньо-недільної ім. І. Я. Падеревсь-

кого при ЖОСПУ. Художній керів-

ник - учитель польської мови Вікто-

рія Зубарева. Захід відвідала поваж-

на делегація РП. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10051
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КЛУБНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Онлайн-засідання «Розмовного англомовного клубу» 

В січні 2021 року за 

ініціативи центру «Ві-

кно в Америку» роз-

почалось проведення 

Розмовного Клубу. 

Учасники спілкуються 

онлайн на різні по-

всякденні теми. Засі-

дання проводить во-

лонтерка Корпусу 

Миру - Аміра. 

Засідання клубу «Садівник» 

22 лютого 2021 року, у рамках діяль-

ності клубу «Садівник», що діє при відді-

лі виробничої літератури, відбулася зу-

стріч з біологом, провізором Гулак Л. Я. 

Вона зазначила, щоб фізично й менталь-

но вистояти в часи пандемії корона віру-

су, потрібно мати гарну імунну систему. 

Від її активізації значною мірою залежать 

фактори, які впливають на стан людини: 

зміцнення імунітету, збалансоване харчу-

вання, фізична активність, здоровий сон, 

відсутність шкідливих звичок, позитив-

ний настрій і т. д. На допомогу людині повинні прийти трав'яні чаї, адже 

це натуральні засоби, що позитивно впливають на стан людини. Любов 

Яківна відмітила, що на відміну від ліків, які пропонуються традиційною 

медициною, трав'яні збори не містять шкідливих хімічних компонентів. 

Так у склад фіто чаю для підвищення імунітету входить кореневище ехі-

нацеї, корінь елеутероккока, девятисил, листя та плоди малини, вишні та 

ожини, трава перила, базиліка, сухоребрика. 

Лектором була представлена виставка фіто чаїв, які потрібно вживати 

при захворюваннях нирок, серця, судин, печінки тощо. Гулак Л. Я. дала 

поради по збору трав на присадибних ділянках та в лісі, приготуванню та 

вживанню, відповіла на численні запитання аудиторії. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9527
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9546
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Засідання клубу грибників «Веселка» 

24 лютого 2021 року у відділі ви-

робничої літератури проведено за-

няття клубу грибників «Веселка». 

Журавська Людмила Григорівна. Г. 

ознайомила членів клубу з новин-

ками у боротьбі з різними недугами 

за допомогою грибів. Вона зазначи-

ла, що екстракти грибів на сьогод-

нішній день це перспективний ме-

тод лікування різних захворювань і 

особливо лікування ракових пухлин. 

Людмила Григорівна на останок 

відзначила, що 25 лютого вся Укра-

їна та світ відзначатиме 150-річчя з 

дня народження української поете-

си, драматурга і громадської діячки, 

класика української літератури Лесі 

Українки, нашої землячки. Журав-

ська Л. Г. зачитала уривки з драми-

феєрії «Лісова пісня», члени клубу 

прочитали вірші Лесі Українки. 

Засідання англомовного розмовного клубу 

(формат онлайн) 

Все більше заходів відбува-

ється онлайн. Так в березні 

2021 року англомовний Розмо-

вний Клуб бібліотеки з волон-

теркою Корпусу Миру Амірою, 

продовжував свою діяльність. 

Щосереди учасники спілку-

вались онлайн на різні повсяк-

денні теми. Цього місяця учас-

ники клубу обговорили як не 

зупинятись після невдач, по-

всякденні щоденні справи та обов’язки, хороші та погані звички. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9552
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9562
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Засідання англомовного «Розмовного Клубу» 

(формат онлайн) 

В квітні 2021 року 

онлайн засідання «Роз-

мовного Клубу» прово-

дили волонтери Корпу-

су Миру: Аміра та 

Скотт. Щовівторка та 

щочетвера учасники 

спілкуються онлайн на 

різні повсякденні теми.  

Цього місяця учасники 

клубу обговорили тему 

фізичних тренувань, тему глобальних змін в світі, про продуктивний від-

починок, кіно та роботу мрії. 

«Філейне в’язання: чарівний світ форм, 

об’ємів та образів» 

Так називається виставка робіт Валентини 

Дем’янчук, яка відкрилася 2 червня 2021 року 

у відділі літератури з мистецтв. Це вже її третя 

виставка, організована в стінах нашої бібліо-

теки (перші дві відбулися в 2018 та 2019 ро-

ках).  Що ж таке філейне в’язання? Це техніка 

в’язання, яка імітує вишивку і являє собою сі-

тку з заповненими комірками. Використову-

ється як для комбінованого в'язання, так і в 

якості самостійної техніки. З допомогою 

лей-

ного 

в’яза

ння створюються красиві ажурні 

серветки, гардини, сукні, туніки 

тощо. Одного разу, коли в житті 

настав нелегкий період, Вален-

тина Іванівна взяла до рук гачок і 

почала в’язати. Її багата уява і 

майстерні руки народжують фан-

тастичні образи, чарівних героїв 

та неймовірні сюжети. І в кожній 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9603
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роботі — частинка серця, дивовижний світ душі Валентини Дем’янчук. У 

цьому переконається кожен, хто відвідає виставку й порине в безмежний 

світ декоративно-прикладного мистецтва. 

Засідання англомовного «Розмовного клубу» 

Щосуботи в червні 2021 року 

центр Вікно в Америку організо-

вував засідання Розмовного Клу-

бу. Учасники обговорюють побу-

тові та важливі теми. Цього місяця 

на Розмовному клубі ми поділи-

лись думками щодо екологічних 

проблем в Україні та можливих 

шляхів покращення ситуації та 

дискутували на тему балансу ро-

боти та відпочинку. 

Онлайн засідання розмовного англійського клубу 

Клер Менінг, вчитель 

англійської мови в куль-

турному центрі Амери-

канський Дім проводить 

онлайн Розмовний Клуб 

спільно з центрами Вікно 

в Америку. В червні 2021 

року учасники обговори-

ли місяць Американсько 

Карибської спадщини. 

Присутні згадали видат-

них діячів культури, ві-

домих співаків та артис-

тів, які мають американсько карибське походження. На іншому засіданні 

клубу учасники грали в популярну американську гру Family Feud, поділи-

вшись на 2 команди присутні відповідали на питання та співпрацювали в 

групах. 

 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9765
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9763
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«Німецькомовний клуб. Рівень А2» 

Заняття з німецької мови 

З 30 червня по 21 липня 2021 

року, у відділі літератури інозем-

ними мовами працював клуб з ви-

вчення німецької мови. Заняття 

проводились щодня з понеділка по 

четвер для слухачів, які вивчають 

мову на рівень А2. На заняттях 

проводилась систематизація знань 

по темах: «Відокремлювані префі-

кси загальновживаних дієслів / дії 

щоденного життя. Negation – фор-

ми заперечень та правила вживан-

ня. Систематизація часових форм дієслова. Правила вживання розповідно-

го та розмовного минулого часу. Модальні дієслова». 

Учасники клубу займалися озвучування німого відео, закріплювали 

граматичний матеріал у грі «Антоніми». Також проводиться тестування 

вивченого матеріалу. 

«Чарівний гачок» у бібліотеці 

Чергове заняття гуртка 

12 вересня 2021 року о 14.00 у відділі літера-

тури з мистецтв розпочалося чергове заняття 

гуртка «Чарівний гачок», члени якого свої тво-

рчі надбання демонструють на міні виставці 

(п’ять найкращих робіт) «Чарівний гачок. Те. 

що ми робимо». 

Зустріч членів гуртка, як завжди, відбулася в 

творчій, невимушеній атмосфері дружньої спів-

дружності. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9770
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9951
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Клубна діяльність 

З вересня 2021 року у відділі 

літератури іноземними мовами 

працює 3 клуби з вивчення німе-

цької мови: 

«Німецькомовний клуб. Рівень 

А2» відвідують усі бажаючі ко-

ристувачі бібліотеки. 

«Німецькомовний клуб. Рівень 

В1» відвідують користувачі, які 

мають німецьке походження. 

Німецькомовний дитячий 

клуб "Die Sternchen" відвідують 

діти молодшого шкільного віку, щоб вивчати німецьку мову, історію, тра-

диції, свята та культуру німецького народу. В клубі проводяться уроки з 

вивчення, на яких застосовуються найновіші методи викладання та ви-

вчення мови.  

Підсумки осіннього грибного сезону 

Засідання клубу грибників «Веселка» 

На черговому засіданні клубу 

грибників «Веселка», що відбуло-

ся 6 жовтня 2021 року у відділі 

виробничої літератури, увага була 

прикута в першу чергу до невели-

кої виставки грибів. Опеньки, 

глива, польські, рядовки, мокрухи 

— з усіма цими осінніми дарами 

можна було ознайомитись не 

тільки наочно, а й послухати ціка-

ві розповіді про їхні смакові та 

лікувальні властивості з вуст Лю-

дмили Журавської — письменниці, краєзнавця, міколога, співробітниці 

Житомирського обласного краєзнавчого музею. 

Своїми враженнями від грибного сезону літа-осені 2021 року поділили-

ся члени клубу «Веселка» М. Б. Чепорнюк, Т. В. Мареєва М. Я. Чернишо-

ва. 

Присутні переглянули науковий фільм «Царство. Як гриби сформували 

наш світ» («The Kingdom. How Fungi Made Our World»), а також поділили-

ся враженнями під час активного обговорення. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10020
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10044


34 

 

Клембівська вишивка 

Відновила роботу «Школа україн-

ської вишивки» при відділі абонеме-

нта нашої бібліотеки. 

9 жовтня 2021 року відбулося за-

няття на тему: «Клембівська вишив-

ка. Історія. Традиції. Орнаментні 

особливості». Традиційна вишита 

сорочка села Клембівка Ямпільсько-

го району Вінницької області давно 

відома. Крій жіночої клембівської 

сорочки суттєво різниться від тради-

ційного крою жіночої сорочки способом з'єднання рукава із станком. Уче-

ниці школи прагнуть оволодіти секретами створення клембівської вишив-

ки, отримали завдання від керівниці школи Наталії Ніколюк. 

«Чарівний гачок» у бібліотеці 

«Чарівний гачок» у бібліотеці  Заняття гуртка 

У жовтні 2021 року, у відділі літератури з мис-

тецтв бібліотеки розпочав роботу гурток «Чарі-

вний гачок», під керівництвом Неллі Іванівни 

Євенок, колишньої викладачки математики, ке-

рівниці шкільного гуртка «В’язання». 

Учасники гуртка познайомилися з тематикою 

наступних занять. Темою першого заняття ста-

ло «Плетіння гачком як вид декоративно-

ужиткового мистецтва. Ознайомлення з інстру-

ментами та матеріалами для в’язання гачком».  

Майстриня Неля Іванівна Євенок продемонст-

рувала вироби, зв’язані за допомогою гачка. 

Зустрічі членів гуртка, як завжди, відбулись в творчій, невимушеній ат-

мосфері дружньої співдружності. 

Перегляд фільмів з онлайн бібліотеки Kanopy 

Протягом жовтня 2021 року на сторінці «Movie Club» у фейсбук центр 

«Вікно в Америку» транслював документальні фільми з онлайн-бібліотеки 

Kanopy. У жовтні учасники групи мали змогу переглянути фільми «The 

Grace Lee Project», який розповідає про життя та зміни в житті відомої те-

леведучої. 
  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10046
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10054
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10079
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ДИСТАНЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

«Обереги на щастя» 

Дистанційний майстер-

клас до Міжнародного дня 

щастя 

19 березня, з нагоди від-

значення Міжнародного дня 

щастя, відділ «Інклюзивний 

читальний зал» з дітьми со-

ціального гуртожитку УТОС 

провів дистанційний майс-

тер-клас «Обереги на щас-

тя». 

Наші предки з давніх давен вірили в силу обе-

регу. Вони вважали, що своє помешкання необхідно оберігати від негоди, 

злого духу, недоброго ока. Більш сучасними оберегами стали предмети, 

виготовлені своїми руками. Серед них – підкова – символ щастя. Якщо її 

повісити в хаті рогами вниз – для захисту від злих духів, а якщо рогами 

вгору – для удачі і благополуччя в домі, щоб була повна чаша. 

«Відчуй себе сьогодні тим, ким хочеш стати завтра» 

11 січня у відділі «Інклюзивний читальний зал» до Всесвітнього дня 

«спасибі» відбулася дистанційна інтерактивна бесіда-обговорення на тему 

«Відчуй себе сьогодні тим, ким хочеш стати завтра!». В ході заходу з 

найактивнішими користувачами та волонтерами відділу було розглянуто 

спільну проектну діяльність 2020 року, успіхи, досягнені результати та на-

працювання. Також разом з учасниками обговорили перспективні плани 

на 2021 рік та можливості 

співпраці як в online, так і 

offline режимі.   Маємо споді-

вання, що прийдешній рік бу-

де продуктивнішим та наси-

ченішим «дружніми посиде-

ньками» в стінах інклюзивно-

го читального залу! 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9564
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9506
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Практичні заняття для соціальних педагогів та 

практичних психологів ЗНЗ міста та області 

12 січня завідувачка 

відділу «Інклюзивний 

читальний зал» Юлія 

Мельник провела 3 дис-

танційні практичні за-

няття для соціальних 

педагогів та практич-

них психологів загаль-

ноосвітніх навчальних 

закладів міста та облас-

ті, на яких ділилася до-

свідом впровадження 

інклюзивних практик в 

діяльності бібліотеки. 

Зокрема, разом з учас-

никами говорили про: 

— етикет інвалідності та правила комунікації з людьми, які мають по-

рушення зору, слуху, опорно-рухового апарату; 

— дозвіллєву діяльність інклюзивного читального залу як фактор роз-

витку особистості дитини; 

— проектний менеджмент в соціальній сфері, основні вимоги до напи-

сання проектних заявок, джерела пошуку фінансування, кошторис та ін. 

Дякуємо кафедрі соціальних технологій соціально-психологічного фа-

культету ЖДУ ім. І. Франка за увагу до нашої діяльності, співпрацю та за-

прошення поділитися напрацюваннями на курсах підвищення кваліфікації 

практичних психологів та соціальних педагогів. 

«Бібліотечні методи промоції читання» 

Лекція – презентація 

22 січня 2021 року за-

відувачка відділу чита-

льних зал провела лек-

цію – презентацію «Біб-

ліотечні методи промо-

ції читання» для слуха-

чів курсів підвищення 

кваліфікації працівників 

відділів обслуговування 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9507
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9507
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9513
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бібліотек Житомирської області. (Спільно з ОЦПКПКМТ). Для проведен-

ня онлайн-заходу використовувався сервіс zoom. 

В лекції-презентації були представлені сучасні ідеї і новий формат про-

моції читання, інтерактивні форми роботи з читачами, які надають захо-

дам живий, неформальний характер, розкрито значення мультимедійного 

продукту для читача нового покоління, а також презентовані цікаві форми 

популяризації книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів 

УІК в 2021 році, які можна використати в роботі бібліотек. 

«Чому наше майбутнє залежить від читання?» 

28 січня 2021 завідувачка відділу читальних зал провела через Zoom ле-

кцію-презентацію: «Чому наше майбутнє залежить від читання?» для заві-

дувачів клубними закладами Житомирської області - слухачів  курсів  під-

вищення кваліфікації ОЦПКПКМТ. 

Статистичні дослідження про книжку і читання в Україні, кого з авторів 

знають, що і як читають,  взаємозв’язок  між  читанням та життєвими здо-

бутками, значення IQ, EQ, LQ в досягненні успіху і як ці показники 

пов’язані з читанням, як розвинути у себе позитивну мотивацію і  сформу-

вати залежність від чи-

тання… Ці та багато 

інших питань були роз-

криті в ході лекції-

презентації. 

 

 

 

 

Онлайн-засідання «Розмовного англомовного клубу» 

В січні 2021 року за 

ініціативи центру «Ві-

кно в Америку» роз-

почалось проведення 

Розмовного Клубу. 

Учасники спілкуються 

онлайн на різні по-

всякденні теми. Засі-

дання проводить во-

лонтерка Корпусу 

Миру - Аміра.  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9517
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9527
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«Зимова art-майстерня» 

Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В січні працівники відділу «Інклю-

зивний читальний зал» на дистанцій-

них заняттях з дітьми соціального гу-

ртожитку УТОС займалися рукоділ-

лям. З допомогою програми Viber для 

учасників проекту було організовано 

майстер-класи з виготовлення янголят 

з паперу та фоамірану, снігових куль, 

декоративних обгорток для цукерок, 

сніговиків з дерев'яних дощечок, ап-

лікацій з пінгвінами, кошиків з фетру. 

Основна ціль проекту: створення відкритої та творчої атмосфери в соці-

альному гуртожитку учбово-виробничого товариства «УТОС», що сприяє 

внутрішній відкритості дітей, створює психологічно комфортну атмосфе-

ру. 

Заняття відбуваються в межах проекту «Майстерня радості», який реалі-

зовується спільно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ м. Житомира за 

фінансової підтримки Львівської освітньої фундації та БФ «Карітас-Київ». 

«Разом для найкращого Інтернету» 

До Дня безпечного Інтернету у світі, який відзначають 9 лютого 2021 р., 

в ЖОУНБ імені О. Ольжича відбувся цикл заходів. 

9 лютого відділ «Інклюзивний читальний зал» провів дистанційний тре-

нінг «Інклюзивний цифровий досвід: реальність та потреби». Завідувачка 

відділу Мельник Юлія з учасниками заходу обговорювала провокативні 

практики інтернет-дискурсу в інклюзивному цифровому просторі, в тому 

числі фейки, аутинг, флуд, тролінг, флеймінг.  

Також на тренінгу в 

межах Дня безпеки в 

Інтернеті було органі-

зовано віртуальний те-

матичний огляд літера-

тури за «Програмою 

поповнення бібліотеч-

них фондів» від Украї-

нського інституту кни-

ги.  

10 лютого 2021 року 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9529
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9540
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завідувачка сектора «Інтернет-центр» відділу нових бібліотечних техноло-

гій ЖОУНБ імені О.Ольжича Ковальчук Юлія провела тренінг – відеоко-

нференцію для користувачів бібліотеки та бібліотечних працівників за те-

мою «Конфіденційність даних: персональна інформація, цифровий слід, 

налаштування двофакторної авторизації». 

Презентація була проведена через платформу «Zoom» і містила корисну 

інформацію щодо безпеки в Інтернеті для кожного, хто користується га-

джетами і має дост п до Всесвітньої павутини, цікаві факти та практичні 

поради. 

Учасники тренінгу отримали практичні поради щодо налаштування 

двофакторної авторизації акаунта Facebook та облікового запису Google, а 

також захисту особистих даних в Інтернеті. Корисними для слухачів були 

рекомендації зі створення надійного пароля. 

«Обереги на щастя» 

Дистанційний майстер-клас до Міжнародного дня щастя 

19 березня, з нагоди відзначення Міжнародного дня щастя, відділ «Ін-

клюзивний читальний зал» з дітьми соціального гуртожитку УТОС провів 

дистанційний майстер-клас «Обереги на щастя». 

Наші предки з давніх-давен вірили в 

силу оберегу. Вони вважали, що своє по-

мешкання необхідно оберігати від негоди, 

злого духу, недоброго ока. Більш сучас-

ними оберегами стали предмети, виготов-

лені своїми руками. Серед них – підкова – 

символ щастя. Якщо її повісити в хаті ро-

гами вниз – для захисту від злих духів, а 

якщо рогами вгору – для удачі і благополуччя в домі, щоб була повна ча-

ша. 

«Art-майстерня» 

Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В лютому-березні 2021 року працівники відділу «Інклюзивний читаль-

ний зал» на дистанційних заняттях з дітьми соціального гуртожитку УТОС 

займалися рукоділлям. З допомогою програми Viber для учасників проек-

ту було організовано майстер-класи з виготовлення кавових топіаріїв, ві-

тальних листівок, совушок з фетру, парасольок з фоамірану, подарункових 

коробочок-тортиків. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9571
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9565


40 

 

Основна ціль проекту: 

створення відкритої та твор-

чої атмосфери в соціальному 

гуртожитку учбово-

виробничого товариства 

«УТОС», що сприяє внутріш-

ній відкритості дітей, створює 

психологічно комфортну ат-

мосферу. 

Заняття відбуваються в 

межах проекту «Майстерня 

радості», який реалізовується спільно з Парафією св. Василія Великого 

УГКЦ м. Житомира за фінансової підтримки Львівської освітньої фундації 

та БФ «Карітас-Київ». 

Онлайн семінар  

Онлайн семінар  про проведення англійськомовних розмовних клубів  

21 березня 2021 року Леся Погоріла, випускниця програми FLEX та вчи-

тель англійської мови, провела онлайн семінар для всіх бажаючих про те 

як ефективно проводити розмовні клуби. Присутні обговорили з якою ме-

тою люди беруть участь в розмовних клубах, які види активностей най-

краще працюють на таких клубах та які питання краще задавати аудиторії, 

а які краще уникати. 

Засідання англомовного розмовного клубу 

(формат онлайн) 

Все більше заходів відбува-

ється онлайн. Так в березні 

2021 року англомовний Розмо-

вний Клуб бібліотеки з волон-

теркою Корпусу Миру Амірою, 

продовжував свою діяльність. 

Щосереди учасники спілку-

вались онлайн на різні повсяк-

денні теми. Цього місяця учас-

ники клубу обговорили як не 

зупинятись після невдач, по-

всякденні щоденні справи та обов’язки, хороші та погані звички. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9561
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9562
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«Step by step до самоосвіти і саморозвитку» 

Онлайн лекція-презентація 

26 березня 2021 завідувачка 

відділу читальних зал ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича Л. Баздирєва 

провела онлайн лекцію-

презентацію з використанням 

сервісу ZOOM для працівників 

шкільних бібліотек м. Житоми-

ра і області – слухачів  курсів 

підвищення кваліфікації (Спі-

льно з ОЦПКПКМТ) під на-

звою: «Step by step до самоосвіти і саморозвитку». В лекції-презентації бу-

ла розглянута важлива тема для української освіти – актуалізація теми чи-

тання у школах, показана роль бібліотек у формуванні навичок та потреб у 

читанні, розглянуті шляхи формування позитивної мотивації до читання, 

презентована фахова література, яку отримав відділ за «Програмою по-

повнення бібліотечних фондів» від Українського інституту книги…  Шкі-

льні бібліотекарі висловили бажання до активної співпраці з ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича    і ,по можливості, проведенні спільних сучасних інтерактив-

них заходів. 

Засідання англомовного «Розмовного Клубу» 

(формат онлайн) 

В квітні 2021 року 

онлайн засідання «Роз-

мовного Клубу» прово-

дили волонтери Корпу-

су Миру: Аміра та 

Скотт. Щовівторка та 

щочетвера учасники 

спілкуються онлайн на 

різні повсякденні теми.  

Цього місяця учасники 

клубу обговорили тему 

фізичних тренувань, тему глобальних змін в світі, про продуктивний від-

починок, кіно та роботу мрії.  

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9563
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9603
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«Листівка для мами своїми руками» 

Дистанційний майстер-клас до Дня матері 

У календарі свят для мами визначений особливий 

день, який святкується в Україні у другу неділю 

травня. Цьогоріч до цієї дати працівники відділу 

«Інклюзивний читальний зал» для діток соціально-

го гуртожитку УТОС провели дистанційний майс-

тер-клас «Листівка для мами своїми руками» в тех-

ніці «скрапбукінг». Юні творці із захопленням ви-

готовляли власноруч чудові, різнобарвні сукні для 

своїх мам, які потім прикрашали квітами, метели-

ками та блискітками. 

 

 

«Медіаграмотність та критичне мислення» 

Дистанційний тренінг в межах тренувального курсу «Ярмарка 

соціальних дій» 

12 травня в Інклю-

зивному читальному 

залі в межах тренува-

льного курсу «Ярмар-

ка соціальних дій» ві-

дбувся дистанційний 

тренінг «Медіаграмо-

тність та критичне 

мислення». Захід був 

організований для ко-

ристувачів відділу до 

Міжнародного дня 

захисту прав людей з інвалідністю. Під час тренінгу говорили про важли-

вість медіаосвіти в сучасному інформаційному світі. В тому числі, обгово-

рили завдання та методи медіаосвіти, правила та джерела критичного мис-

лення. Після проведення практичних вправ присутні дійшли до висновку, 

що нині вміння критично мислити є досить актуальним, адже в сучасному 

інформаційному просторі важливо відрізняти достовірну інформацію від 

маніпуляцій. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9622
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9610
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Участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» 

18-19 травня 

2021 р. на базі сек-

тору «Інтернет-

центр» наша біблі-

отека, ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича, а саме 

заступник директо-

ра з наукової робо-

ти Пивоваров Ва-

дим Андрійович та 

заступник дирек-

тора з інноваційної 

діяльності Карп-

люк Наталія Ана-

толіївна, взяла 

участь у ХІІІ Все-

українській науко-

во-практичній 

конференції «Біб-

ліотека і книга в 

контексті часу» через платформу Zoom. Організатором відеоконференції 

була Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. 

Трансляція англомовних фільмів 

В червні 2021 року в групі «Movie Club» у Фейсбук відбулась трансля-

ція документального фільму Brooklyn Castle. Фільм розповідає про те як 

команда шахістів з Брукліну, сформована з учнів з небагатих сімей, заво-

ювала більше нагород на престижних конкурсах, аніж будь-яка інша в кра-

їні. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9618
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9618
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9762
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Онлайн засідання розмовного англійського клубу 

Клер Менінг, вчитель 

англійської мови в куль-

турному центрі Амери-

канський Дім проводить 

онлайн Розмовний Клуб 

спільно з центрами Вікно 

в Америку. В червні 2021 

року учасники обговори-

ли місяць Американсько 

Карибської спадщини. 

Присутні згадали видат-

них діячів культури, відомих співаків та артистів, які мають американсько 

карибське походження. На іншому засіданні клубу учасники грали в попу-

лярну американську гру Family Feud, поділившись на 2 команди присутні 

відповідали на питання та співпрацювали в групах. 

«Театр з кишені» 

Дистанційна ігротека з бібліотекою з виготовлення пальчикового 

театру з фетру до Дня родини 

В липні працівники Інклюзивного читаль-

ного залу для малечі соціального гуртожитку 

УТОС влаштували ігротеку з бібліотекою 

"Театр з кишені". Захід було присвячено Дню 

родини, в якому взяли участь 15 дітей. Маючи 

фетр, клей-

пістолет та на-

тхнення, учасни-

ки створювали 

чудові різноко-

льорові театра-

льні персонажі у 

вигляді лева, 

слоника, мавпоч-

ки, бегемотика та жирафи. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9763
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9776
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«Зручні інструменти для створення презентацій» 

Участь у вебінарі 

16 серпня 2021 року бібліотекарі ЖОУНБ ім. О. Ольжича в секторі «Ін-

тернет-центр» взяли участь у вебінарі, який був огранізований ВГО Украї-

нська бібліотечна асоціація за темою: «Зручні інструменти для створення 

презентацій» від компанії «SUPPORT.UA» через платформу ZOOM.  Біб-

ліотекарі дізналися про популярні безкоштовні сервіси для простого ство-

рення презентацій, основи їх створення та функціонал програм тощо.   

«Промоція читання 2022: секрети ефективної роботи» 

Лекція-презентація 

22 жовтня 2021 завідува-

чка відділу читальних зал 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича Л. 

Баздирєва провела онлайн 

лекцію-презентацію з ви-

користанням сервісу 

ZOOM для бібліотечних 

працівників, які обслуго-

вують юнацтво 

м. Житомира і області – 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (Спільно з ОЦПКПКМТ) під на-

звою: «Промоція читання 2022: секрети ефективної роботи». В лекції-

презентації були розглянуті бібліотечні шляхи позитивної мотивації до 

читання, запропоновані змістовні і цікаві для молоді теми з популяризації 

літератури, наведені приклади сучасних інтерактивнх форм роботи з юна-

цькою аудиторією. Успішна робота з молоддю забезпечена! 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9793
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10066
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«Технологія промоції читання 2022» 

Лекція-презентація 

2 листопада 2021 року завідувачка відділу читальних зал ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича Л. Баздирєва провела онлайн лекцію-презентацію «Техно-

логія промоції читання 2022» на ZOOM конференції методичного 

об’єднання зав. бібліотек закладів фахової передвищої освіти  м. Житоми-

ра і області.  В лекції 

були розглянуті пи-

тання ефективного і 

креативного плану-

вання і проведення 

тематичних соціоку-

льтурних заходів, які 

сприяють освіті, без-

перервному навчан-

ню, допомагають бі-

бліотечним праців-

никам підвищити 

свій авторитет. Було зазначено, що в пріоритеті в роботі зі студентами 

мають бути активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самос-

тійне та критичне мислення. 

 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10073
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

«Обереги на щастя» 

Дистанційний майстер-

клас до Міжнародного дня 

щастя 

19 березня, з нагоди від-

значення Міжнародного дня 

щастя, відділ «Інклюзивний 

читальний зал» з дітьми со-

ціального гуртожитку УТОС 

провів дистанційний майс-

тер-клас «Обереги на щас-

тя». 

Наші предки з давніх давен вірили в силу обе-

регу. Вони вважали, що своє помешкання необхідно оберігати від негоди, 

злого духу, недоброго ока. Більш сучасними оберегами стали предмети, 

виготовлені своїми руками. Серед них – підкова – символ щастя. Якщо її 

повісити в хаті рогами вниз – для захисту від злих духів, а якщо рогами 

вгору – для удачі і благополуччя в домі, щоб була повна чаша.  

«Відчуй себе сьогодні тим, ким хочеш стати завтра» 

11 січня у відділі «Інклюзивний читальний зал» до Всесвітнього дня 

«спасибі» відбулася дистанційна інтерактивна бесіда-обговорення на тему 

«Відчуй себе сьогодні тим, ким хочеш стати завтра!». В ході заходу з 

найактивнішими користувачами та волонтерами відділу було розглянуто 

спільну проектну діяльність 2020 року, успіхи, досягнені результати та на-

працювання. Також разом з учасниками обговорили перспективні плани 

на 2021 рік та можливості 

співпраці як в online, так і 

offline режимі.   Маємо споді-

вання, що прийдешній рік бу-

де продуктивнішим та наси-

ченішим «дружніми посиде-

ньками» в стінах інклюзивно-

го читального залу! 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9564
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9506
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Практичні заняття для соціальних педагогів та 

практичних психологів ЗНЗ міста та області 

12 січня завідувачка 

відділу «Інклюзивний 

читальний зал» Юлія 

Мельник провела 3 дис-

танційні практичні за-

няття для соціальних пе-

дагогів та практичних 

психологів загальноосві-

тніх навчальних закладів 

міста та області, на яких 

ділилася досвідом впро-

вадження інклюзивних практик в діяльності бібліотеки. Зокрема, разом з 

учасниками говорили про: 

— етикет інвалідності та правила комунікації з людьми, які мають по-

рушення зору, слуху, опорно-рухового апарату; 

— дозвіллєву діяльність інклюзивного читального залу як фактор роз-

витку особистості дитини; 

— проектний менеджмент в соціальній сфері, основні вимоги до напи-

сання проектних заявок, джерела пошуку фінансування, кошторис та ін. 

Дякуємо кафедрі соціальних технологій соціально-психологічного фа-

культету ЖДУ ім. І. Франка за увагу до нашої діяльності, співпрацю та за-

прошення поділитися напрацюваннями на курсах підвищення кваліфікації 

практичних психологів та соціальних педагогів. 

«Зимова art-майстерня» 

Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В січні працівники відділу «Інклю-

зивний читальний зал» на дистанцій-

них заняттях з дітьми соціального гу-

ртожитку УТОС займалися рукоділ-

лям. З допомогою програми Viber для 

учасників проекту було організовано 

майстер-класи з виготовлення янголят 

з паперу та фоамірану, снігових куль, 

декоративних обгорток для цукерок, 

сніговиків з дерев'яних дощечок, ап-

лікацій з пінгвінами, кошиків з фетру. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9507
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9507
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9529
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Основна ціль проекту: створення відкритої та творчої атмосфери в соці-

альному гуртожитку учбово-виробничого товариства «УТОС», що сприяє 

внутрішній відкритості дітей, створює психологічно комфортну атмосфе-

ру. 

Заняття відбуваються в межах проекту «Майстерня радості», який реалі-

зовується спільно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ м. Житомира за 

фінансової підтримки Львівської освітньої фундації та БФ «Карітас-Київ».  

«Разом для найкращого Інтернету» 

До Дня безпечного Інтернету у світі, який відзначають 9 лютого 2021 р., 

в ЖОУНБ імені О. Ольжича відбувся цикл заходів. 

9 лютого відділ «Інклюзивний читальний зал» провів дистанційний тре-

нінг «Інклюзивний цифровий досвід: реальність та потреби». Завідувачка 

відділу Мельник Юлія з учасниками заходу обговорювала провокативні 

практики інтернет-дискурсу в інклюзивному цифровому просторі, в тому 

числі фейки, аутинг, флуд, тролінг, флеймінг.  

Також на тренінгу в межах Дня безпеки в Інтернеті було організовано 

віртуальний тематичний 

огляд літератури за 

«Програмою поповнен-

ня бібліотечних фондів» 

від Українського інсти-

туту книги.  

10 лютого 2021 року 

завідувачка сектора «Ін-

тернет-центр» відділу 

нових бібліотечних тех-

нологій ЖОУНБ імені 

О.Ольжича Ковальчук Юлія провела тренінг – відеоконференцію для ко-

ристувачів бібліотеки та бібліотечних працівників за темою «Конфіден-

ційність даних: персональна інформація, цифровий слід, налаштування 

двофакторної авторизації». 

Презентація була проведена через платформу «Zoom» і містила корисну 

інформацію щодо безпеки в Інтернеті для кожного, хто користується га-

джетами і має дост п до Всесвітньої павутини, цікаві факти та практичні 

поради. 

Учасники тренінгу отримали практичні поради щодо налаштування 

двофакторної авторизації акаунта Facebook та облікового запису Google, а 

також захисту особистих даних в Інтернеті. Корисними для слухачів були 

рекомендації зі створення надійного пароля. 
 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9540
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«Обереги на щастя» 

Дистанційний майстер-клас до Міжнародного дня щастя 

19 березня, з нагоди відзначення Між-

народного дня щастя, відділ «Інклюзив-

ний читальний зал» з дітьми соціального 

гуртожитку УТОС провів дистанційний 

майстер-клас «Обереги на щастя». 

Наші предки з давніх-давен вірили в 

силу оберегу. Вони вважали, що своє по-

мешкання необхідно оберігати від негоди, 

злого духу, недоброго ока. Більш сучасними оберегами стали предмети, 

виготовлені своїми руками. Серед них – підкова – символ щастя. Якщо її 

повісити в хаті рогами вниз – для захисту від злих духів, а якщо рогами 

вгору – для удачі і благополуччя в домі, щоб була повна чаша.  

«Art-майстерня» 

Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В лютому-березні 2021 року працівники відділу 

«Інклюзивний читальний зал» на дистанційних за-

няттях з дітьми соціального гуртожитку УТОС за-

ймалися рукоділлям. З допомогою програми Viber 

для учасників проекту було організовано майстер-

класи з виготовлення кавових топіаріїв, вітальних 

листівок, совушок з фетру, парасольок з фоамірану, 

подарункових коробочок-тортиків. 

Основна ціль проекту: створення відкритої та 

творчої атмосфери в соціальному гуртожитку учбо-

во-виробничого товариства «УТОС», що сприяє 

внутрішній відкритості дітей, створює психологічно 

комфортну атмосферу. 

Заняття відбуваються в межах проекту «Майсте-

рня радості», який реалізовується спільно з Парафі-

єю св. Василія Великого УГКЦ м. Житомира за фі-

нансової підтримки Львівської освітньої фундації та 

БФ «Карітас-Київ». 
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"Інклюзія без ілюзій" 

Книжкова виставка нових надходжень 

з нагоди Всесвітнього дня психолога 

Відділ «Інклюзивний читальний зал» надав 

змогу читачам ознайомитися з книжковою 

виставкою «Інклюзія без ілюзій», приуроче-

ною до Всесвітнього дня психолога. Зокрема, 

на виставці також експонуються книги, які 

надійшли за «Програмою поповнення бібліо-

течних фондів» від Українського інституту 

книги. Серед них:  Бронсон По. Батьки в шо-

ці: новий погляд на виховання / По Бронсон, 

Ешлі Меррімен / Переклад укр. І. Семенюк. – 

Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 

400 с. Макріді Емі. Я! Я! Я! Як перевиховати 

егоїстичну дитину (або її батьків) / пер. з 

англ. Валерія Глінка. – К. : Наш формат, 

2018. – 328 с. Психолого-педагогічний су-

провід навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями: науково-популярне видання / О. В. Чеботарьова та ін. – Ха-

рків : Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 256 с. Тихонова К. С. 

Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькуляція / 

Тихонова К. С. – Харків : Ранок, 2020. – 152 с. 

«Листівка для мами своїми руками» 

Дистанційний майстер-клас до Дня матері 

У календарі свят для мами визначений особливий 

день, який святкується в Україні у другу неділю 

травня. Цьогоріч до цієї дати працівники відділу 

«Інклюзивний читальний зал» для діток соціально-

го гуртожитку УТОС провели дистанційний майс-

тер-клас «Листівка для мами своїми руками» в тех-

ніці «скрапбукінг». Юні творці із захопленням ви-

готовляли власноруч чудові, різнобарвні сукні для 

своїх мам, які потім прикрашали квітами, метели-

ками та блискітками. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9597
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«Медіаграмотність та критичне мислення» 

Дистанційний 

тренінг в межах 

тренувального курсу 

«Ярмарка соціальних 

дій» 

12 травня в Інклю-

зивному читальному 

залі в межах тренува-

льного курсу «Ярмар-

ка соціальних дій» ві-

дбувся дистанційний 

тренінг «Медіаграмотність та критичне мислення». Захід був організова-

ний для користувачів відділу до Міжнародного дня захисту прав людей з 

інвалідністю. Під час тренінгу говорили про важливість медіаосвіти в су-

часному інформаційному світі. В тому числі, обговорили завдання та ме-

тоди медіаосвіти, правила та джерела критичного мислення. Після прове-

дення практичних вправ присутні дійшли до висновку, що нині вміння 

критично мислити є досить актуальним, адже в сучасному інформаційно-

му просторі важливо відрізняти достовірну інформацію від маніпуляцій. 

Ярмарка соціальних дій 

Тренінг «Фінансова грамотність та особистий бюджет» 

16 червня для користувачів Інклюзивного читального залу в межах про-

екту «Ярмарка соціальних дій» відбувся тренінг з фінансової грамотності. 

У процесі освоєння теми з фінансової грамотності учасниці та учасники 

активно працювали над питаннями складання власного бюджету, необхід-

ності наявності резервного фонду та умов його створення, а ще - вчилися 

будувати фінансові цілі за технологією SMART. Також розглядали фінан-

сові послуги та особливості користування ними. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9610
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9692
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«Театр з кишені» 

Дистанційна ігротека з бібліотекою з виготовлення пальчикового 

театру з фетру до Дня родини 

В липні працівники Інклюзивного читаль-

ного залу для малечі соціального гуртожитку 

УТОС влаштували ігротеку з бібліотекою 

"Театр з кишені". 

Захід було прис-

вячено Дню ро-

дини, в якому 

взяли участь 15 

дітей. Маючи 

фетр, клей-

пістолет та на-

тхнення, учасни-

ки створювали 

чудові різноко-

льорові театра-

льні персонажі у вигляді лева, слоника, мав-

почки, бегемотика та жирафи. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

«Бібліотечні методи промоції читання» 

Лекція – презентація 

22 січня 2021 року 

завідувачка відділу чи-

тальних зал провела 

лекцію – презентацію 

«Бібліотечні методи 

промоції читання» для 

слухачів курсів підви-

щення кваліфікації 

працівників відділів 

обслуговування бібліо-

тек Житомирської об-

ласті. (Спільно з 

ОЦПКПКМТ). Для проведення онлайн-заходу використовувався сервіс 

zoom. 

В лекції-презентації були представлені сучасні ідеї і новий формат про-

моції читання, інтерактивні форми роботи з читачами, які надають захо-

дам живий, неформальний характер, розкрито значення мультимедійного 

продукту для читача нового покоління, а також презентовані цікаві форми 

популяризації книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів 

УІК в 2021 році, які можна використати в роботі бібліотек. 

«Чому наше майбутнє залежить від читання?» 

28 січня 2021 завідувачка відділу читальних зал провела через Zoom ле-

кцію-презентацію: «Чому наше майбутнє залежить від читання?» для заві-

дувачів клубними закладами Житомирської області - слухачів курсів під-

вищення кваліфікації ОЦПКПКМТ. 

Статистичні дослі-

дження про книжку і 

читання в Україні, кого 

з авторів знають, що і як 

читають, взаємозв’язок 

між читанням та життє-

вими здобутками, зна-

чення IQ, EQ, LQ в до-

сягненні успіху і як ці 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9513
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9517
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показники пов’язані з читанням, як розвинути у себе позитивну мотивацію 

і сформувати залежність від читання… Ці та багато інших питань були ро-

зкриті в ході лекції-презентації. 

«Step by step до самоосвіти і саморозвитку» 

Онлайн лекція-презентація 

26 березня 2021 завідувачка 

відділу читальних зал ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича Л. Баздирєва 

провела онлайн лекцію-

презентацію з використанням 

сервісу ZOOM для працівників 

шкільних бібліотек м. Житоми-

ра і області – слухачів  курсів 

підвищення кваліфікації (Спі-

льно з ОЦПКПКМТ) під на-

звою: «Step by step до самоосвіти і саморозвитку». В лекції-презентації бу-

ла розглянута важлива тема для української освіти – актуалізація теми чи-

тання у школах, показана роль бібліотек у формуванні навичок та потреб у 

читанні, розглянуті шляхи формування позитивної мотивації до читання, 

презентована фахова література, яку отримав відділ за «Програмою по-

повнення бібліотечних фондів» від Українського інституту книги…  Шкі-

льні бібліотекарі висловили бажання до активної співпраці з ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича    і ,по можливості, проведенні спільних сучасних інтерактив-

них заходів. 

«Перші серед кращих: Національній премії України 

ім. Т. Шевченка - 60 років» 

Тематичний медіажурнал, вікторина «Бібліо IQ» 

25 травня 2021 року в конфе-

ренц-залу  бібліотеки були за-

прошені студенти ВСП Жито-

мирського  торгівельно-

економічного фахового коле-

джу КНТУ на захід під назвою 

«Перші серед кращих: Націо-

нальній премії України ім. Т. 

Шевченка - 60 років». Темати-

чний медіажурнал познайомив 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9563
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9624
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9624
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майбутніх товарознавців і логістів з історією та сучасним поглядом на 

найвищу творчу відзнаку країни - Шевченківську премію,  яка має стати 

українським «Оскаром». 

Зі сторінок  журналу присутні дізналися про Шевченківських лауреатів 

2021 року в 5 номінаціях , але більш детально про переможницю з літера-

тури  - Оксану Луцишину та її роман ―Іван і Феба‖. Шевченківській премії 

- 60 років і тому  згадали  письменників та їх твори-переможці – лауреатів 

минулого, яким в цьому році відзначаються ювілеї: П.Тичину, І.Драча, 

В.Коротича, І.Дзюбу… 

Окремі сторінки журналу була присвячені Т. Шевченку, «якого не знає-

мо», який любив і цю любов випромінював на всі сторони, співав, сміявся, 

вдягався модно, був прекрасним декламатором…  Студенти мали можли-

вість продемонструвати свою ерудицію в кінці заходу, відповідаючи на 

запитання інтелект-вікторини. Організатори і присутні отримали задово-

лення від спілкування і домовились про майбутні зустрічі. 

«Зручні інструменти для створення презентацій» 

Участь у вебінарі 

 

16 серпня 2021 року бібліотекарі ЖОУНБ ім. О. Ольжича в секторі «Ін-

тернет-центр» взяли участь у вебінарі, який був огранізований ВГО Украї-

нська бібліотечна асоціація за темою: «Зручні інструменти для створення 

презентацій» від компанії «SUPPORT.UA» через платформу ZOOM.  Біб-

ліотекарі дізналися про популярні безкоштовні сервіси для простого ство-

рення презентацій, основи їх створення та функціонал програм тощо. 
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«Національна святиня: сторінки історії» 

До 465-річчя з часу 

створення «Пересопницького 

Євангелія». 

День молодого філолога-

дослідника 

9 вересня 2021 року в кон-

ференц-залі бібліотеки відді-

лом читальних зал було прове-

дено День молодого філолога-

дослідника для студентів ННІ 

філології та журналістики 

ЖДУ ім. Івана Франка. Студе-

нтам був представлений меді-

ажурнал під назвою «Націона-

льна святиня: сторінки історії» 

(до 465-річчя з часу створення 

«Пересопницького Євангелія» 

(1556–1561), символу духовно-

го відродження України). Мо-

лодих дослідників познайоми-

ли з раритетними книжками із 

колекції рідкісних і цінних ви-

дань бібліотеки, які можуть 

бути основою для їх наукової 

роботи. 

Сучасна література філоло-

гам була представлена "книжками високої полиці" – наукова та інтелекту-

альна література - виданнями, які бібліотека отримала за Програмою по-

повнення бібліотечних фондів за сприяння УІК. 

Ерудицію і фахові знання студенти мали можливість продемонструвати, 

відповідаючи на запитання інтелект-вікторини. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9950
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«Ідеолог і творець української державності»  

(До 155-річчя від дня народження М. Грушевського (1866—1934). 

Історичний медіажурнал) 

14 вересня 2021 року в 

форматі Місяця першокурс-

ника відбувся захід, органі-

зований відділом читальних 

зал для студентів-

першокурсників Житомир-

ського торговельно-

економічного фахового ко-

леджу КНТЕУ. 

 Історичний медіажурнал 

під назвою «Ідеолог і тво-

рець української державнос-

ті» був присвячений 155-

річчю від дня народження Михайла Грушевського та 30-річчю Незалежно-

сті України. 

Захід і тематична вікторина 

пройшли у невимушеній, нефо-

рмальній обстановці і сприйма-

лися присутніми з великою заці-

кавленістю. 

Студентська молодь зрозуміла 

наш меседж, що сходинками до 

знань варто йти разом з науко-

вою бібліотекою. 

 Під час підготовки і в прове-

денні використовувались видан-

ня, які відділ отримав 

за Програмою поповнення бібліотечних фондів за сприяння УІК. 

«Феномен Олени Теліги»  

Літературний медіажурнал 

5 жовтня 2021 року в конференц-залу ЖОУНБ ім. О. Ольжича були за-

прошені студенти ВСП Житомирського торгівельно-економічного фахово-

го коледжу КНТУ на літературний медіажурнал «Феномен Олени Теліги», 

присвячений 115-річчю від дня народження поетки та 80-річчю пам'яті 

трагедії Бабиного Яру. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9955
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10033
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Зі сторінок журналу майбутні логісти і 

товарознавці дізналися в чому ж феномен 

поетеси і патріотки Олени Теліги. Ця осо-

бистість – рідкісний тип жінки, у якому по-

єднувались сила, мужність, воля, безстраш-

ність з жіночністю і чарівністю. Своїм тво-

рчим життям i героїчною смертю вона стала новим символом невмиру-

щостi української нацiї. 

В кінці заходу присутні могли проявити свій артистизм, взявши участь у 

поетичному караоке «Мелодії віршів чудових», декламуючи під музичний 

відеоряд вірші О.Теліги, О.Ольжича, О. Олеся… А свій інтелект та еруди-

цію студенти показали, відповідаючи на запитання бліц-вікторини на 

знання творчості відомих українських поетів. 

Захід був підготовлений працівниками відділу читальних зал і пройшов 

в товариській, невимушеній обстановці з побажанням на подальшу спів-

працю. 

«Промоція читання 2022: секрети ефективної роботи» 

Лекція-презентація 

22 жовтня 2021 завідувачка відділу читальних зал ЖОУНБ ім. О. Оль-

жича Л. Баздирєва провела онлайн лекцію-презентацію з використанням 

сервісу ZOOM для бібліотечних працівників, які обслуговують юнацтво м. 

Житомира і області – слу-

хачів курсів підвищення 

кваліфікації (Спільно з 

ОЦПКПКМТ) під назвою: 

«Промоція читання 2022: 

секрети ефективної робо-

ти». В лекції-презентації 

були розглянуті бібліотечні 

шляхи позитивної мотива-

ції до читання, запропоно-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10066
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вані змістовні і цікаві для молоді теми з популяризації літератури, наведе-

ні приклади сучасних інтерактивнх форм роботи з юнацькою аудиторією. 

Успішна робота з молоддю забезпечена! 

«Технологія промоції читання 2022» 

Лекція-презентація 

2 листопада 2021 

року завідувачка від-

ділу читальних зал 

ЖОУНБ ім. О. Оль-

жича Л. Баздирєва 

провела онлайн лек-

цію-презентацію 

«Технологія промоції 

читання 2022» на 

ZOOM конференції 

методичного 

об’єднання зав. біб-

ліотек закладів фахової передвищої освіти  м. Житомира і області.  В лек-

ції були розглянуті питання ефективного і креативного планування і про-

ведення тематичних соціокультурних заходів, які сприяють освіті, безпе-

рервному навчанню, допомагають бібліотечним працівникам підвищити 

свій авторитет. Було зазначено, що в пріоритеті в роботі зі студентами 

мають бути активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самос-

тійне та критичне мислення. 
 

 
  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10073
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ТВОРЧІ АКЦІЇ 
ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ 

Читаємо Лесю Українку 

Віртуальна акція до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

Житомирська обласна 

універсальна наукова біб-

ліотека імені Олега Оль-

жича розпочинає віртуаль-

ну акцію «Покинутий во-

гонь її пісень», присвячену 

150-річному ювілеєві гені-

альної землячки, яка наро-

дилася в Новограді-

Волинському, поетеси, ми-

слительки, громадської 

діячки Лесі Українки (Лариса Косач, нар. 13 (25) лютого 1871). Пропонує-

мо відеопрезентацію деяких її поетичних творів у виконанні працівників 

бібліотеки. Отже, читаємо Лесю Українку... 

Дивитись відео: https://youtu.be/p_P4Avi04OI 

«День народження бібліотеки: святкуємо віртуально» 

(До 155-річчя бібліотеки) 

Експозиція художньої виставки 

У відділі спеціалізованої медичної літератури, до річниці дня народжен-

ня бібліотеки, експонується виставка Давида Дімендштейна «Матеріаліза-

ція почуттів». В ній автор відобразив частину історії України, саме, новий 

етап боротьби за незалежність. 

Підбірка робіт виглядає як ілюстрації до книги: обкладинка, присвячен-

ня, розділи, епіграфи до де-

яких розділів та постскрипту-

ми. Роботи створені у автор-

ській техніці. У виготовленні 

застосовуються не тільки фа-

рби та контури, а й пластикові 

кульки, клей та інші нетипові 

матеріали. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9535
https://youtu.be/p_P4Avi04OI
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9588
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9588
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«День народження бібліотеки: святкуємо віртуально» 

(до 155-річчя бібліотеки) 

Вебінар за темою «Мобільні додатки до смартфонів» 

через платформу ZOOM 

Згідно зі статистикою We Are Social близько 58% українців щодня кори-

стуються смартфонами й 71% виходять в мережу, використовуючи додат-

ки. А ще охоче читають книги, журнали тощо, причому більше, ніж з пер-

сональних комп'ютерів. 

21 квітня 2021 року, до річниці від Дня народження бібліотеки, завіду-

вачка сектору «Інтернет-

центр» Ковальчук Юлія 

провела вебінар для сту-

дентів навчального закла-

ду «Центр легкої промис-

ловості та побутового об-

слуговування населення 

м. Житомира» з викорис-

танням платформи ZOOM 

за темою «Мобільні дода-

тки до смартфонів». 

Учасники вебінару дізнались, як корисно використовувати мобільні до-

датки для навчання, здоров’я та дозвілля: Photomath, Microsoft OneNote, 

 Microsoft Office Lens, «Трекер звичок», MyFitnessPal, Monefy, Canva та 

інші.  А ще отримали додаткові матеріали для освоєння всіх переваг із по-

силаннями мобільних застосунків.  Мобільні застосунки в сучасному світі 

стають більш значними, а особливо для дистанційного навчання, вони на-

дають можливості, а саме організації навчального процесу, самодисциплі-

ні, обміну файлами тощо.  

«День народження 

бібліотеки: святкуємо 

віртуально» (до 155-річчя 

бібліотеки) 

Експозиція рідкісних та цінних видань 

У квітня 2021 року, до річниці з Дня 

народження Бібліотеки, у хо-

лі експонується виставка під назвою 

"Бібліотека - храм збереженого часу", де 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9587
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9587
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9589
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9589
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9589
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9589
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представлені цінні та рідкісні видання з фондів 

відділу книгозберігання.  До експозиції увійш-

ли прижиттєві видання Шевченка Т., Франка І., 

Гоголя М., Пушкіна О. , книги - ровесники біб-

ліотеки та рідкісні видання 18-19 ст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День народження бібліотеки: святкуємо віртуально» 

(до 155-річчя бібліотеки) 

Подарунок монографії 

21 квітня 2021 року, з нагоди річниці від ня 

народження бібліотеки, Петро Степанович Ру-

сак, завідувач хірургічним відділенням №1 

КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської обласної ради, доктор 

медичних наук, професор кафедри дитячої хі-

рургії Національного університету охорони 

здоров’я ім. П.Л. Шупика, головний редактор 

журналу «Хірургія дитячого віку», завітав до 

бібліотеки, та подарував  відділу спеціалізова-

ної медичної літератури нову монографію «Ва-

ди розвитку черевної стінки у дітей». 

 

«День народження бібліотеки: святкуємо віртуально» 

(до 155-річчя бібліотеки) 

Експозиція краєзнавчої книжкової виставки 

На відзначення 155-річчя з дня заснування Житомирської обласної нау-

кової бібліотеки у відділі краєзнавства оформлено книжкову виставку 

"Скарбниця духовних багатств", де представлено літературу з історії біб-

ліотеки, серед якої рідкісні видання, а саме: Рудченко И. " Десять лет Жи-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9585
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9585
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9593
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9593
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томирской русской публичной 

библиотеки. 1866 - 1876.( Видан-

ня 1876 р.); Публичная библиоте-

ка в Житомире (по поводу ея 25-

ти летия) ( Киевская старина, 

1891 г.), "Устав и дополнитель-

ныя правила для Житомирской 

русской публичной библиотеки" 

та інші видання. На виставці мо-

жна ознайомитись з путівниками 

бібліотеки та матеріалами Всеук-

раїнських наукових конференцій 

присвячених ювілейним  датам бібліотеки  за різні роки. 

«День народження бібліотеки: святкуємо віртуально» 

(до 155-річчя бібліотеки) 

Дистанційний майстер-клас «Бібліотворчість: захоплюйся і роби» 

23 квітня 2021 року працівниками відділу «Інклюзивний читальний зал» 

в соціальному гуртожитку УТОС було проведено дистанційний майстер-

клас «Бібліотворчість: захоплюйся і роби» (до 155-річчя від дня заснуван-

ня бібліотеки), де дітки 

власноруч створювали 

квітучу гілочку саку-

ри. В процесі творчос-

ті використовували 

гофрований папір, 

клейпістолет, фарби. 

Створена сакура, як 

символ життя, стане 

цікавим декором та 

принесе позитивні 

емоції юним учасни-

кам заходу. 
 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9591
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«Бібліотечна журналістика» 

Cемінар для бібліотекарів 

11 травня 2021 року  керів-

ник інформаційно-ресурсного 

Центру  «Вікно в Америку» 

ЖОУНБ ім. О.Ольжича Окса-

на Горпинич провела семінар 

для бібліотекарів «Бібліотечна 

журналістика». Бібліотечні 

фахівці обмінялися досвідом 

ефективного керування гру-

пами у Facebook. Для закріп-

лення отриманих 

знань учасники тренінгу виконали практичне завдання по створенню вла-

сного посту у Facebook з використанням фото.  

День вишиванки в бібліотеці 

Уже 

п’ятнадцяти

й рік украї-

нці всього 

світу від-

значають у 

травні Все-

світній день 

вишиванки 

— міжнаро-

дне свято, 

ідея якого 

належить 

чернівець-

кій студен-

тці Лесі Во-

ронюк — нині відомій журналістці, письменниці і сценаристці. Цьогоріч 

святкування припало на 20 травня. 

Працівники нашої бібліотеки також долучаються до проведення цього 

свята, вбираючись у гарні вишиванки. Національний одяг підносить дух, 

викликає гордість за те, що ти належиш до великої української сім’ї, спря-

мовує помисли людини на краще майбуття. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9607
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9620
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Цього дня традиційно всі фотографуються. Ось і ми знову на світлині у 

вишиванках. 

Виїзний тренінг за темою «Безпека особистих даних» 

24 травня завідувачка 

сектору «Інтернет-центр» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Ковальчук Юлія провела 

виїзний тренінг за темою 

«Безпека особистих да-

них» в рамках проекту 

тренінгового курсу «Без-

пека в цифровому світі» 

для студентів Житомирсь-

кого професійного ліцею 

легкої промисловості. 

Учасники тренінгу дізналися про конфіденційність інформації, персона-

льні дані та персональні дані в Інтернеті, цифровий слід, шляхи потрап-

ляння інформації в інтернет тощо. 

Всі отримані знання закріпили практичними завданнями, а також дізна-

лися про рекомендації захисту особистих даних в Інтернеті. 

Проект реалізовано спільно з @ЖОМГО «Паритет» за підтримки 

@Управлінням сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. 

Виїзний тренінг «Безпека електронних платежів» 

25 травня завідувачка сектору «Інтер-

нет-центр» ЖОУНБ ім. О. Ольжича Ко-

вальчук Юлія провела виїзний тренінг за 

темою «Безпека електронних платежів» 

в рамках проекту тренінгового курсу 

«Безпека в цифровому світі» для студе-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9625
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9626
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нтів Житомирського професійного ліцею легкої промисловості. 

Учасники тренінгу дізналися про електронні гроші, використання елек-

тронних грошей, пластикову картку, появу перших кредитних карток, пе-

реваги та недоліки електронних грошей, перспективи електронних гро-

шей, безпеку електронних платежів тощо. Також студенти дізналися, які 

заходи безпеки потрібно виконувати під час користування смартфоном, 

онлайн-купівлі на інтернет-майданчиках, використання банківської карт-

ки, банкомата та правила захисту фінансового номера, правила спілкуван-

ня з шахраями та любителями виграшів у лотерею. 

Проект реалізовано спільно з @ЖОМГО «Паритет» за підтримки 

@Управлінням сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. 

Проєкт «Школа лідерок Житомирської міської 

територіальної громади» 

20 травня 2021 року, в конференц-залі бібліо-

теки, соціальним партнером нашої книгозбірні, 

«Паритет» разом у співпраці з Управлінням сім’ї 

молоді та спорту Житомирської міської ради, ро-

зпочали проект «Школа лідерок Житомирської 

міської територіальної громади». 

Яскравою та хвилюючою стала зустріч учас-

ниць проєкту з депутаткою міської ради, очіль-

ницею депутатської групи «Рівні можливості» 

Людмилою Янушевич. Пані Людмила поділилася 

враженнями про свій шлях у політику, розповіла 

про ті перешкоди, які трапляються на шляху, по-

дякувала близьким людям, які підт-

римують у житті. 

«Не боятися! Брати на себе від-

повідальність!», - такий секрет ус-

піху від Людмили Янушевич. 

Проєкт реалізовується управлін-

ням у справах сім’ї, молоді та спор-

ту міської ради. 

Виїзний тренінг «Кібербулінг в цифровому 

середовищі: виклики та загрози» 

2 червня завідувачка сектору «Інтернет-центр» ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Ковальчук Юлія провела виїзний тренінг за темою «Кібербулінг в цифро-

вому середовищі: виклики та загрози» в рамках проекту тренінгового кур-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9621
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су «Безпека в цифровому світі» для сту-

дентів Житомирського професійного лі-

цею легкої промисловості. 

Учасники тренінгу дізналися про кібе-

рбулінг, основні причини розповсюджен-

ня кібербулінгу та інші питання, що сто-

суються кібербулінгу. 

Також студенти дізналися, за допомо-

гою свого смартфону, скільки часу вони 

проводять в соціальних мережах, куди 

звертатися у випадку кібербулінгу (поліція «102», бюро правової допомо-

ги, подзвонивши «0 800 213 103», гаряча телефонна лінія щодо булінгу 

«116 000», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини «8 800 

501 720», «044 253 75 89»). 

Проект реалізовано спільно з @ЖОМГО «Паритет» за підтримки 

@Управлінням сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. 

«День дитячої книжки»  

Інформаційний огляд 

8 та 10 червня 2021 року учні 1-4 класів ЗОШ № 12, які відвідують літ-

ній табір, ознайомилися з роботою книгозбірні, та завітали на «День дитя-

чої книжки» в відділ читальних зал ЖОУНБ ім. Олега Ольжича. 

Для того, щоб у майбутньому дорослі стали спра-

вжніми шанувальниками книг і читання, необхідно в 

дитинстві допомогти їм знайти Свою книжку. І дуже 

чудово, коли в цьому допомагає фахівець. Бібліотеч-

ні працівники відділу 

Замятіна Г.О. та Ряза-

нова Г.В. запросили 

учнів у світ нової ди-

тячої книжки. Вони 

захопили дітей ціка-

вою та змістовною розповіддю про книжки, 

які бібліотека цьогоріч отримала за програ-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9683
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мою поповнення фондів обласних бібліотек за сприяння УІК, продемонст-

рували вишукані і яскраво оформлені енциклопедичні, довідкові видання з 

різних галузей знань (біології, хімії, фізики, математики, техніки, програ-

мування…), різножанрову художню літературу популярних авторів. Весе-

лого настрою додала вікторина, переможці якої отримали сувеніри-

закладки для книг. Діти були в захваті від зустрічі з новою книжкою, біб-

ліотекою і ми сподіваємося, що вони стануть постійними нашими читача-

ми. 

Тренінг «Аналіз потреб громади та послуги бібліотек» 

22 червня 2021 року, в рамках 

комплексного вивчення, в КЗ 

«Центральна публічна бібліотека 

імені Василя Скуратівського» 

відбувся тренінг для бібліотеч-

них працівників Малинської ТГ 

«Аналіз потреб громади та пос-

луги бібліотек» (тренерки – заві-

дуюча НМВ ОУНБ – Оксана Ко-

стюченко та головний методист 

НМВ ОУНБ – Галина Козачен-

ко). Навчання складалося з двох 

частин - теоретичної та практичної. Бібліотекарі вчилися робити профіль 

громади, вивчати реальних та потенційних клієнтів/користувачів, аналізу-

вати їх культурно-інформаційні потреби і запити та трансформовувати ді-

яльність бібліотек з врахуванням отриманих даних.  Тренінг зацікавив біб-

ліотекарів новими практиками роботи з громадою, показав їх активність та 

викликав інтерес до цього напрямку роботи. 

  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9699
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Літній табір: екскурсія в секторі «Інтернет-центр» 

для школярів 

Впродовж травня-

червня 2021 р. учні почат-

кових класів школи № 12 

в рамках Літнього табору 

відвідували бібліотеку КЗ 

«ОУНБ імені О. Ольжи-

ча» Житомирської облас-

ної ради, зокрема і сектор 

«Інтернет-центр». 

Школярів 1-4-го класів 

познайомили з роботою 

сектору «Інтернет-центр», 

а після короткої екскурсії 

діти на інтерактивній до-

шці переглядали коротко-

метражні мультфільми, а 

саме:  «Земля первісних 

часів»; «Пригоди Котиго-

рошка та його друзів – 

Вернидуба, Крутивуса, Вернигори»; «Азбука безпеки на дорозі тітоньки 

Сови»; «Географія-малятко тітоньки Сови»; «Фіксики - Таємничі серії 

(Чарівна паличка, Сигналізація, Невидиме чорнило, Духовка, Лабораторія 

...)». 

«Експрес-курс із комп’ютерної грамотності» 

Практичні заняття 

Впродовж червня та ли-

пня 2021 року, завідувачка 

сектору «Інтернет-центр» 

бібліотеки, Юлія провела 

«Експрес-курс із 

комп’ютерної грамотності» 

для викладачів музичної 

школи №1. Учасників по-

ділили на 4 групи та про-

вели по 4 заняття з таких 

тем: 

1 заняття: Як правильно 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9691
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користуватись комп’ютером та мишкою? Що таке текстовий документ 

Word та як його створити? 

2 заняття: Практичне заняття з Word: друкування тексту, форматування, 

виправлення помилок, розміщення тексту, шрифт, розмір шрифту тощо. 

3 заняття: Як шукати інформацію та зберігати дані з Інтернету, конвер-

тування файлів з Word в PDF  та навпаки? Як правильно користуватися 

флешкою, переносити інформацію? 

4 заняття: Створення електронної пошти Gmail: написання та відправ-

лення електронних листів, вкладання документів із персонального 

комп’ютера. Хмарне сховище Google Диск: зберігання інформації на хма-

рне сховище з комп’ютера, та навпаки. 

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

Нарешті настав навчальний 

рік, і до нашої бібліотеки заві-

тали школярі, а саме, 08 верес-

ня 2021 року в конференц-залі 

ЖОУНБ імені О. Ольжича роз-

почалась пізнавально-

розважальна година «Мульта-

кадемія» для учнів 3-го класу 

гімназії № 23. 

Цього разу разом зі школя-

рами переглянули мультсеріал українського виробництва «Пригоди Коти-

горошка та його друзів». Героями мультиків стали добре відомі персонажі 

українських народних казок про пригоди Котигорошка та його друзів – 

Вернидуба, Крутивуса, Вернигори. 

«Книга – шлях до знань» 

Акція до Місячника першокурсника 

14 вересня 2021 року відбула-

ся вулична акція до Місячника 

першокурсника «Книга – шлях 

до знань». 

Бібліотекарі сектору обліку, 

разом з волонтерами інклюзив-

ного читального залу та завіду-

вачкою сектору «Інтернет-

центр», розповідали про відділи 

бібліотеки та послуги, які нада-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9946
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ються читачеві, запрошували безкоштовно записатися до бібліотеки пер-

шокурсників та всіх, хто бажав пізнати світ друкованого слова. 

Працівники бібліотеки розповсюджували різноманітну рекламну друко-

вану продукцію. Особливо зацікавив житомирян буклет з «Цифрових тех-

нологій», який висвітлює питання Цифрової грамотності у суспільстві, що 

є дуже актуальним тому що комунікації та доступ до інформації необхід-

ний для життя, навчання та роботи у суспільстві. 

Співробітники бібліотеки роз-

повідали про послуги які надає 

бібліотека окрім літератури, а 

саме: 

Клуби за інтересами; Безплат-

ний доступ до інтернету; Центр 

освіти для дорослих; Доступ до 

електронного каталогу та елект-

ронної бібліотеки; Мистецько-

культурні заходи (виставки, пре-

зентації). 

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» 

15 вересня 2021 року в секторі 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ імені 

О. Ольжича продовжила свою ро-

боту пізнавально-розважальна го-

дина «Мультакадемія» для учнів 3-

го класу гімназії № 23. 

Школярі сьогодні переглядали 

цікавинку – відеокомікс під назвою 

«Смурфокрад» на основі книги-

коміксу «Чорні Смурфи» від видав-

ництва Ірбіс Комікси. 
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Екскурсії залами книгозбірні. 

Екскурсії стали традиційною 

формою роботи бібліотеки. 13 та 

16 вересня 2021 року працівниками 

відділу наукової інформації та біб-

ліографії було проведено екскурсії 

для працівників інтернет-ресурсу 

zt.times.ua та членів громадської 

організації «Зоо-Дозор». Під час 

екскурсії залами книгозбірні читачі 

дізналися про історію бібліотеки, 

ознайомилися зі структурою та 

правилами роботи бібліотеки, з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки 

та фондом цінних та рідкісних видань. Особливо цікавим і змістовним 

стало традиційне знайомство з книжковими скарбами бібліотеки. 

«Безпечне надання медичної допомоги 

матерям і новонародженим» 

Круглий стіл 

15 вересня 2021 року у відділі спеціалізованої медичної літератури біб-

ліотеки, відбувся круглий стіл на тему: «Безпечне надання медичної допо-

моги матерям і новонародженим», організований КНП «Обласний інфор-

маційно-аналітичний центр медичної статистики» Житомирської обласної 

ради. 

Захід приурочений до 

Всесвітнього дня безпе-

ки пацієнтів, відзначен-

ня якого ґрунтується на 

фундаментальному 

принципі медицини: «Не 

нашкодь». Вибір теми 

2021 року «Безпека при 

наданні допомоги мате-

рям і новонародженим» обумовлений необхідністю підкреслити ті колоса-

льні ризики, з якими стикаються жінки і немовлята у всьому світі при не-

безпечному наданні медичної допомоги під час пологів. 

З аналізом статистики пологів та народжуваності у Житомирській обла-

сті присутніх ознайомила Ліна Анатоліївна Возна – завідувачка відділу 

медичної статистики обласного інформаційно-аналітичного центру меди-

чної статистики. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9968
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«Безпечне лікарняне середовище – безпечні пологи. Безпека матері та 

дитини» – такою була тема виступу Валентини Євгенівни Донець – керів-

ника групи експертів Департаменту охорони здоров’я за напрямом «Аку-

шерство та гінекологія», завідувачки гінекологічного відділення КУ «Лі-

карня №1» Житомирської міської ради. 

Про запобігання дефектам у наданні медичної допомоги новонародже-

ним дітям розповіла Оксана Вікторівна Лук’яненко – керівник групи екс-

пертів Департаменту 

охорони здоров’я за 

напрямом «Педіат-

рія», медичний дире-

ктор з організаційно-

методичної роботи 

КНП «Житомирська 

обласна дитяча кліні-

чна лікарня» Жито-

мирської обласної 

ради. 

Досвідом роботи обласного кабінету катамнестичного спостереження за 

дітьми поділилась Валентина Андріївна Саванович – лікар педіатр-

неонатолог обласного кабінету катамнестичного спостереження за дітьми 

обласної дитячої клінічної лікарні. 

Про якість медичної допомоги та безпеку пацієнтів у відділеннях інтен-

сивної терапії новонароджених, забезпечення безпеки при анестезії йшло-

ся у виступі Тетяни Миколаївни Килимник – завідувачки відділення анес-

тезіології з ліжками для інтенсивної терапії новонароджених ЖОДКЛ. 

Про профілактику ризиків та стандарти безпеки хірургічних втручань у 

новонароджених та дітей раннього віку присутніх поінформував Петро 

Степанович Русак – експерт ДОЗ ОДА за напрямом «Дитяча хірургія», за-

відувач хірургічного відділення №1 КНП «Житомирська обласна дитяча 

клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, доктор медичних наук, 

професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика. 

Захід можна переглянути за посиланням: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2911714902475903&ref=watch_p

ermalink 

День інформації «Сучасні методи пошуку інформації». 

21 вересня 2021 року для студентів 1 курсу Поліського національного 

університету екологічного факультету працівники відділу наукової інфор-

мації та бібліографії провели день інформації на тему «Сучасні методи 

пошуку інформації». Студенти глибше познайомилися з інформаційним 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2911714902475903&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2911714902475903&ref=watch_permalink
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обслуговуванням сучасної 

бібліотеки та новими фор-

мами й видами інформацій-

них послуг, дізналися про 

правила користування біблі-

отекою та про книжковий 

фонд найбільшої бібліотеки 

області. Корисними для сту-

дентів будуть і нові знання 

про те, як в обласній універ-

сальній науковій бібліотеці використовуються нові форми роботи для які-

сного задоволення інформаційних потреб користувачів, поєднуються тра-

диційні та електронні інформаційні ресурси, впроваджуються інноваційні 

бібліотечні технології. 

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

22 вересня 2021 року в секторі 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ імені 

О. Ольжича продовжила свою ро-

боту пізнавально-розважальна го-

дина «Мультакадемія» для учнів 3-

го класу гімназії № 23. 

Цього разу школярі переглядали 

український 3D-анімаційний фільм-

фентезі «Микита Кожум'яка». 

 

 

День бібліографії «Наша інформація – ваш успіх». 

23 вересня 2021 року для сту-

дентів 1 курсу ДНЗ «Центр лег-

кої промисловості та побутового 

обслуговування населення» пра-

цівниками відділу наукової ін-

формації та бібліографії було 

проведено День бібліографії 

«Наша інформація – ваш успіх». 

До програми Дня бібліографії 

увійшли: екскурсія по бібліотеці, 

виставка-перегляд довідкових 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9969
http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9967
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видань та бібліографічних посібників, різноманітні консультації, відповіді 

на запитання, практичні заняття з пошуку інформації.  Студенти брали ак-

тивну участь у проведенні заходу, за що ми їм дуже вдячні. 

Бібліофест — 2021 

До Всеук-

раїнського 

дня бібліотек 

працівники 

Житомирсь-

кої обласної 

універсаль-

ної наукової 

бібліотеки 

імені Олега 

Ольжича пі-

дготували 

низку ціка-

вих, змістов-

них заходів 

29-30 верес-

ня 2021 року для чинних та майбутніх користувачів. Це екскурсії, акції, 

лекції, виставки, майстер-класи і, звичайно, живе спілкування. Колектив 

ЖОУНБ радо запрошує кожного до себе — на незабутню зустріч із Кни-

гою та численними цікавинками, з якими можна здибатися тільки в стінах 

нашої читальні. 

Вулична акція «Читаємо разом на Новому бульварі» (Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року на Новому 

бульварі, просто перед головним 

входом до обласної бібліотеки, 

працівниці сектора обліку прово-

дили акцію для житомирян та гос-

тей міста «Читаємо разом на Но-

вому бульварі». Усім охочим про-

понували безкоштовно записатися 

до бібліотеки. Для цього потрібно 

було тільки заповнити спеціальну 

анкету та отримати солодкий по-

дарунок. Тим, хто хотів більше 

дізнатися про послуги, які надає бібліотека користувачам, могли ознайо-

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9989


77 

 

митися з рекламною продукцією, 

послухати цікаву інформацію з 

вуст бібліотекарів. Зокрема, біб-

ліотекарка відділу абонемента 

Г. Й. Давидовська провела огляд 

нових художніх книг з державної 

програми «Поповнення книжко-

вих фондів публічних бібліотек». 

Майбутні користувачі бібліотеки 

із зацікавленням знайомилися з 

представленою літературою. 

Крім того, люди послухали про 

клуби за інтересами, які працюють при бібліотеці, про центр освіти для 

дорослих, дізналися про безплатний доступ до Інтернету в стінах читальні, 

доступ до електронного каталогу та електронної бібліотеки. 

Тематичний вечір «Пирогов Микола Іванович – 

видатний хірург, мислитель, новатор» (Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року у відділі 

спеціалізованої медичної літера-

тури відбувся тематичний вечір 

«Пирогов Микола Іванович – ви-

датний хірург, мислитель, нова-

тор». Захід проведено для студе-

нтів Житомирського кооперати-

вного фахового коледжу бізнесу 

і права. 

Наукові праці з анатомії тіла 

людини та новаторство в хірургії 

принесли М. І. Пирогову всесві-

тнє визнання. Вже протягом 200 років його ідеї не втратили актуальності в 

сучасній медицині. 

Багато цікавих фактів біографії та науково-педагогічної діяльності тала-

новитого хірурга, піонера військово-польової хірургії, мислителя, педаго-

га, громадського діяча було представлено в презентації, підготовленій 

працівниками відділу. 

Присутні переглянули фільм «Пишемо історію: Микола Пирогов». 

Виставка «Урожай 2021: досягнення, проблеми, перспективи» 

(Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року у відділі виробничої літератури відкрилася вистав-

ка продукції, вирощеної на присадибних ділянках членами клубу «Садів-
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ник» «Урожай 2021: досягнення, 

проблеми, перспективи». Члени клу-

бу «Садівник» взяли активну участь 

у проведенні виставки, представив-

ши найкращі зразки свого врожаю.   

Т. Г. Ліневич розповіла про унікальні 

рослини свого саду та городу, труд-

нощі в догляді за ними, поділилася 

досягненнями, нововведеннями та 

запропонувала відвідувачам перег-

лянути на виставці експонати з від-

бірних сортів винограду, кизилу, актинідії, хеномеліса (японська айва), 

азиміни трилопатевої (бананове дерево), унікальних райських яблук тощо.  

Біолог Л. Я. Гулак на своїй присадибній ділянці вирощує лікарські росли-

ни. Вона поділилася досвідом догляду за лікарським городом та надала 

рекомендації по застосуванню наборів фіточаїв, які вона сама виготовляє: 

нирковий, послаблюючий, заспокійливий, для очищення судин, підвищен-

ня імунітету, при кашлі, підшлунковий, печінково-жовчогінний тощо.  Т. 

Д. Савчук продемонструвала відвідувачам овочі та квіти із свого городу та 

розповіла про особливості догляду у вирощуванні помідор, перцю, бакла-

жанів, броколі та інших рослин у зв'язку зі змінами клімату на Поліссі.  

Вирощену власноруч продукцію на виставку представили: Л. Б. Прес, Н. 

В. Тернопольська, Т. А. Пивоварова, І. І. Кузьменко, Н. В. Гужва, В. П. 

Кузнєцова, С. І. Серебринська та інші садівники-любителі. 

Бібліотека Конгресу США – головна бібліотека світу 

(Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року в рамках заходів ЖОУНБ з нагоди Всеукраїнсько-

го дня бібліотек відбулася презентація «Бібліотека Конгресу США – голо-

вна бібліотека світу». Працівники відділу літератури іноземними мовами 

та ІРЦ «Вікно в Америку» представили студентам Відокремленого струк-
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турного підрозділу «Фахо-

вий коледж будівництва, 

архітектури та дизайну По-

ліського національного уні-

верситету» інформацію про 

вашингтонську бібліотеку 

Конгресу США. Студентів 

ознайомили з колекцією 

книг, яку бібліотека отри-

мала в дарунок від бібліо-

теки Конгресу США з ініціативи нашого земляка Ігоря Мухіна, який на 

той час працював у цій бібліотеці. 
 

 

Заходи у відділі літератури з мистецтв (Бібліофест-2021) 

Відзначаючи Всеукраїнський день бі-

бліотек, працівники відділу мистецтв 

представили 29 вересня 2021 року цікаву 

програму, в яку увійшло кілька заходів.  

 У рамках виставки творчих робіт з бісе-

роплетіння та народної вишивки «Від 

творчості до професіїї» студентів та ви-

кладачів ДНЗ «Центр легкої промисло-

вості та побутового облуговування насе-

лення м. Житомира» відбулися майстер-

класи з макіяжу, візажу, манікюру «Да-

рунок бібліотекарю».   Тут же, в мисте-

цькій вітальні, демонстрували живі кар-

тини з моделей у сучасному українсько-

му вбранні учасниці художньо-

де-

мо-

нст

ра-

ційної студії «Грація» (керівник — 

Скрицька Ірина Валеріївна).   Також 

можна було помилуватися виставкою 

ляльок-мотанок і навіть узяти участь 

у майстер-класі «Берегиня нашого 

роду» з виготовлення традиційних 

українських ляльок. Як із відрізка тканини і ниток можна створити таке 

диво, навчала майстер народної творчості Наталія Антіпчук. 
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Тренінг «Smart-технології: майбутнє вже настало» (Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року завідувачка 

сектора «Інтернет-центр» ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича Юлія Ковальчук 

провела для студентів Житомирсь-

кого музичного фахового коледжу 

імені В. С. Косенка тренінг «Smart-

технології: майбутнє вже настало». 

Юнаки та дівчата отримали актуа-

льну інформацію щодо розвитку ІТ-

технології, а також дізналися багато 

цікавого про «Інтернет речей», «розумний» дім, розумну побутову техні-

ку, віртуальну реальність, штучний інтелект, нейромережу та багато іншо-

го. Учасники тренінгу отримати бук-

лети про безпеку в цифровому світі 

від проекту, зреалізованого спільно з 

@ЖОМГО «Паритет» за підтримки 

@Управління сім'ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради. 

Також до сектора завітали учні 3-

го класу Житомирської гімназії № 

23. Для них провели пізнавально-

розважальну годину «Мультакаде-

мія», під час якої переглядали істо-

ричний відео-комікс про льодовико-

вий період та олімпійські ігри. Тема НУШ «Між минулим та майбутнім» 

від видавництва Ірбіс. 

Після перегляду відеокоміксу дітки брали активну участь у мініфотосе-

сії до Всесвітнього дня бібліо-

тек з різними надписами: «Я 

люблю ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича», «Я люблю бібліо-

теку», «Читати – це круто!», «I 

love reading».  Щиро дякуємо 

Дитячому розважально-

пізнавальному журналу «Золо-

те левеня» за такі прекрасні та 

цінні журнали для дітей! 
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Екскурсії бібліотекою для студентів (Бібліофест-2021) 

До Всеукраїнського дня бібліо-

тек 29 вересня 2021 року для сту-

дентів 1-го та 2-го курсів Держав-

ного технологічного університету 

«Житомирська політехніка» 

гiрничо-екологiчного факультету 

та студентів Житомирського музи-

чного фахового коледжу ім. В. С. 

Косенка працівники відділу науко-

вої інформації та бібліографії про-

вели екскурсії по бібліотеці, перег-

ляд виставки довідкових видань та 

бібліографічних посібників з фахо-

вої спрямованості, дали консульта-

ції та відповіли на запитання. Та-

кож провели практичні заняття з 

пошуку інформації в карткових ка-

талогах та в комп'ютеризованій си-

стемі «Ірбіс». 
 

 

Дискусійний відеоклуб з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 

(Бібліофест-2021) 

29 вересня 2021 року у відділі «Інклюзивний читальний зал» для корис-

тувачів було організовано дискусійний відеоклуб, під час якого перегляда-

ли фільм «Крадійка книжок». 

«Події фільму розгортаються в нацистській Німеччині, напередодні по-

чатку Другої світової війни. Головна героїня – дівчина на ім'я Лізель, яка 

втратила свою родину у віці дев'яти. Її удочеряють нові батьки, які живуть 

в Мюнхені. У новій родині вона на-

вчилася читати, і книги стають спра-

вжньою пристрастю Лізель», — роз-

почала захід Лілія Ковальчук. 

«Читання настільки важливо для 

неї, що коли нацисти почали палити 

багаття з шедеврів світової літерату-

ри, Лізель наважується красти ці 

книжки. Література дозволяє їй кра-

ще зрозуміти те, що відбувається в її 
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країні і світі, вона розуміє де брехня, а де правда, і розібратися для себе, 

що є добро, а що зло», — продовжила Юлія Мельник. 

Після перегляду всі присутні поділилися своїми враженнями та рефлек-

сіями. 
Книжкова виставка «Мандрівка крізь роки» (Бібліофест-2021) 

До Всеукраїнського дня бібліотек у холі бібліо-

теки 29 вересня 2021 року презентовано виставку 

«Мандрівка крізь роки», на якій представлено 

окремі видання. Ці книжки бібліотека отримувала 

протягом усього свого існування —155 років, тобто 

з 1866 року. Місце постійного проживання видань 

— відділ книгозберігання ЖОУНБ імені О. Ольжи-

ча. 
 

 

 

 

Тематичний медіа журнал 

«Культура читання = спорт для 

розуму» (Бібліофест-2021) 

30 вересня 

2021 року, 

саме у Всеук-

раїнський 

день бібліо-

тек, відділ 

читальних зал ЖОУНБ ім. О. Ольжича запросив 

студентів-старшокурсників природничого факу-

льтету ЖДУ ім. І. Франка на захід, присвячений 

книжці і читанню під назвою: «Культура читання 

= спорт для розуму». На заході, в тематичному 

медіа журналі, були наведені цікаві приклади 

мотивації до читання для сучасної молоді з по-

силанням на погляди науковців, лікарів, пись-

менників, блогерів, популярних артистів 

Студенти сприймали матеріал з інтересом, брали активну участь в обго-

воренні, влучно і з гумором відповідали на запитання вікторини «Біб-

ліоIQ». 
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Майстер-клас з виготовлення декоративних листівок 

(Бібліофест-2021) 

30 вересня у відділі «Інклюзивний читальний 

зал» для користувачів було організовано майс-

тер-клас «Декоративні листівки в техніці папе-

ропластика"». В заході взяли участь хлопці та 

дівчата, в тому числі з інвалідністю, які вигото-

вили подарункові конверти для «Листів щастя» 

Всі мали можливості втілити свої найпотаєм-

ніші задуми в декоруванні, аби малеча, яка нині 

перебуває на лікуванні в онкогематологічному 

відділенні ЖОДКЛ, була щаслива, отримавши 

листа від таємних шанувальників! 
 

Тренінг «Smart-технології: майбутнє вже настало» 

з нагоди Місячника Першокурсника (Бібліофест-2021) 

30 вересня 2021 року завідувач-

ка сектора «Інтерент-центр» ЖО-

УНБ ім. О.Ольжича Ковальчук 

Юлія Володимирівна провела для 

студентів першого курсу «Центр 

ЛППОН м. Житомира» тренінг 

«Smart-технології: майбутнє вже 

настало» з нагоди Місячника 

Першокурсника. Учасники трені-

нгу дізналися про новітні ІТ-

технології, які оточують нас вже 

давно, але ми не завжди звертаємо на них увагу. Cмарт-технології покли-

кані звільнити людей від надокучливих пробок, сформувати енергонеза-

лежність та допомогти покращувати життя кожному з нас. 

Активні учасники тренінгу отримати буклети та еко-торби щодо «Без-

пеки в цифровому світі» від реалізованого проекту спільно з @ЖОМГО 

«Паритет» за підтримки @Управлінням сім'ї, молоді та спорту Житомир-

ської міської ради. 
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«Краща бібліотека Житомирщини 2021 року» 

(Оголошення призерів Обласного конкурсу) 

30 вересня 2021 року, у Всеукраїнський 

день бібліотек було оголошено призерів Об-

ласного конкурсу «Краща бібліотека Жито-

мирщини 2021 року». 

Організаторами Конкурсу є Департамент 

культури, молоді та спорту Житомирської 

ОДА та КЗ «Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Ольжича» за участі обласної 

бібліотеки для юнацтва та обласної бібліоте-

ки для дітей. Конкурс проводиться серед пу-

блічних бібліотек Житомирської області. 

Цьогоріч найкращими книгозбірнями Жи-

томирщини стали : 

- Малинівська сільська бібліотека-філія КЗ 

«Центральна публічна бібліотека ім.  В. Скуратівського» у номінації 

«Краща сільська бібліотека-філія»; 

- Ємільчинська центральна бібліотека Ємільчинськоі селищної ради та 

Підлубівська сільська бібліотека-філія Ємільчинськоі центральної бібліо-

теки Ємільчинськоі селищної ради у номінації «За кращі практики роботи 

з молоддю»; 

- Дитяча бібліотека-філія №1 «Публічної бібліотеки Коростенськоі МТГ 

у номінації «За кращі практики роботи з дітьми». 

Бібліотеки-переможці нагороджені цінними подарунками та дипломами 

Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА. 

Заохочувальні відзнаки (грамоти і подяки) а також призи  отримали цьо-

горічні лауреати та фіналісти Конкурсу: 

- Народицька селищна бібліотека; 

- КЗ «Публічна бібліотека Новоборівськоі селищної ради; 

- Потіівська сільська бібліотека ( Потіівська ТГ); 

- Суємецька сільська бібліотека (БаранівськаТГ); 

- Юрівська бібліотека (Любарська ТГ). 

«Тиждень правових знань до Дня юриста». 

День спеціаліста 

5 жовтня 2021 року відділом наукової інформації та бібліографії прово-

дився захід до Тижня правових знань до Дня юриста. На заході були при-

сутні студенти 2 курсу Житомирського державного університету Історич-

ного факультету спеціальність «Право». 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/9991
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Працівники відділу наукової інформації та бібліографії провели екскур-

сію по бібліотеці, учасники ознайомились з роботою бібліотеки загалом. 

Були проведені огляд та перегляд довідкових та бібліографічних видань з 

різних галузей права, огляд цінних та рідкісних видань нашої бібліотеки. 

Студенти отримали навички користування електронним та традиційними 

каталогами, які стануть у пригоді при написанні курсових, дипломних та 

наукових робіт. 

 

«Бібліотека – світ нових можливостей» 

День бібліографії 

5 жовтня 2021 року для студентів Дер-

жавного університету «Житомирська по-

літехніка» працівники відділу наукової 

інформації та бібліографії провели День 

бібліографії «Бібліотека – світ нових мож-

ливостей».  В програму зазначеного ком-

плексного заходу ввійшли: знайомство з 

бібліотекою, огляд цінних та рідкісних 

видань нашої бібліотеки, перегляд довід-

кової літератури, консультації на довідковому пункті відділу, відповіді 

фахівців на поставлені питання. Студентів ознайомили з роботою Зведено-

го електронного каталогу та Електронною бібліотекою "LIBO".Була про-

ведена консультація з питань користування електронним каталогом нашої 

бібліотеки дистанційно. 

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» 

6 жовтня 2021 року в секторі «Інтернет-центр» в ЖОУНБ імені О. Оль-

жича продовжила свою роботу пізнавально-розважальна година «Мульта-

кадемія» для учнів 3-го класу гімназії № 23. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10037
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Школярі переглядали відеокомікс за назвою 

«Зубси Iсторiя з комiкса» від видавництва «Ірбіс 

Комікси».  

Зубси (тобто зубки) - це дитячі зубки хлопчика 

Марка та дівчинки Ані. Веселі, дотепні та стра-

шенно балакучі персонажі, які прагнуть розповіс-

ти кожному, як їм часом нелегко живеться і що 

треба робити, аби вони завжди були здоровими та 

блискучими! У відеокоміксі Зубси вступають у 

запеклу боротьбу із супернегідником - Карієсом 

та його командою мікробів. Здавалося б, сили нерівні, бо й Марко й Аня 

часто потурають ворогові своїми повсякденними звичками. Проте не хви-

люйтесь: на допомогу прийде справжнісінький супергерой - електрична 

щітка - Капітан Блиск, який невпинно рятуватиме зубастий загін! Отож, 

пригода триває! 

Після перегляду відеокоміксу школярі пообіцяли, що будуть турбувати-

ся про свої зубки та завжди своєю усмішкою заряджати позитивом всіх 

навколо. 

Передача комп'ютерів сільським бібліотекам 

18 жовтня 2021 року в ЖОУНБ ім. О.Ольжича від-

булася надзвичайно важлива подія — передача ком-

п'ютерної техніки сільським бібліотекам Житомирсь-

кої області. Це стало можливим завдяки продуктив-

ному об'єднанню зусиль держави, приватного бізнесу 

та місцевої влади. 

Передача комп'ютерів сільським бібліотекам Жи-

томирщини була здійснена завдяки проєкту «Дія. 

Цифрова освіта». Так, вже цього дня першу партію 

комп'ютерів отримали: 

Андрушівська громада, с. Гальчин; Новоборів-

ська громада, селище Нова Борова; Новогуй-

винська громада, с. Озерянка; Станишівська 

громада, с. Піски; Бердичівська громада, с. 

Скраглівка; Черняхівська громада, м.Черняхів; 

Тетерівська громада, с. Висока Піч.  Найближ-

чим часом ще 48 сільських бібліотек Житоми-

рщини отримають сучасні комп'ютери, які використовуватимуться для по-

ліпшення обслуговування користувачів. 

Забезпечення бібліотек технікою — це реальний крок до масштабного  

перетворення бібліотек по всій країні на сучасні хаби цифрової освіти. 
 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10058
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» 

20 жовтня 2021 року в секторі «Інтернет-

центр» ЖОУНБ імені О. Ольжича продовжила 

свою роботу пізнавально-розважальна година 

«Мультакадемія» для учнів 3-го класу гімназії 

№ 23. 

Школярі переглядали «Монстри на каніку-

лах 3» про відпочинок на круїзному лайнері 

таємничих монстрів. 

Школярам сподобався мультфільм, вони так 

само, як головні герої, скоро підуть на осінні 

канікули і будуть відпочивати від шкільних буднів. 

«Комп'ютерна азбука для «третього віку» 

У сучасному суспільстві 

показником освіченості люди-

ни є володіння комп'ютером. 

Засвоїти нові знання дуже 

легко – головне мати бажання. 

Впродовж вересня та жовт-

ня 2021 р. в ЖОУНБ імені 

О.Ольжича в секторі «Інтер-

нет-центр» завершила навчан-

ня сімнадцята група з курсу 

комп'ютерної грамотності 

«Комп'ютерна азбука для 

«третього віку», яка поділена 

на 2 підгрупи, у зв'язку з кара-

нтинними обмеженнями. 

Під час навчання учасники 

отримали знання та практичні 

навички з таких тем: будова комп'ютера, текстовий редактор Microsoft 

Word та флешка, Інтернет та браузери, користування корисними сайтами, 

створення облікового запису та користування електронною поштою, ре-

єстрація та спілкування у соцмережах. 

На останньому уроці учасникам вручили сертифікати про успішне про-

ходження курсу. 
  

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10059
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Уроки-екскурсії по бібліотеці 

для учнів колегіуму жовтні 2021 року 

В жовтні 2021 року працівники 

відділу наукової інформації та біб-

ліографії провели для учнів Жито-

мирського міського колегіуму ряд 

екскурсій та бібліотечних уроків. 

Учні отримали базову інформа-

цію про те, хто такі бібліотекар, 

читач, познайомилися з правилами 

користування бібліотекою. Під час 

екскурсії залами книгозбірні учні 

колегіуму дізналися про важливі 

факти з історії Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича, ознайомилися із структурою та правилами роботи 

бібліотеки, навчилися працювати з алфавітним, систематичним та елект-

ронним каталогами, дізналися, які нові форми роботи бібліотека викорис-

товує для якісного задоволення інформаційних потреб користувачів, поєд-

нує традиційні та електронні інформаційні ресурси, індивідуальні і корпо-

ративні методи роботи, вирішує проблеми культурно-просвітницької дія-

льності, впроваджує інноваційні бібліотечні технології тощо. 

Мета таких уроків-екскурсій — залучення учнів до читання, виховання 

любові до книги і бережливого ставлення до неї. 

«Медіаграмотність» 

Семінар для студентів Поліського Національного Університету 

20 жовтня 2021року в ІРЦ 

Вікно в Америку проходив 

практичний семінар на тему 

«Медіаграмотність» для студе-

нтів Поліського Національного 

Університету. Працівники 

центру поділились інформаці-

єю про те, як ефективно вияв-

ляти фейки та яку інформацію 

не варто поширювати 
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«Методи реалізації медійних проектів 

соціального спрямування 

Тренінг для редакторів засобів масової інформації 

22 жовтня 2021 року, редак-

тори реформованих засобів ма-

сової інформації області, на за-

прошення Асоціації професій-

них журналістів і реформістів 

Житомирщини та інформацій-

но-ресурсного центру Вікно в 

Америку ЖОУНБ імені Олега 

Ольжича взяли участь у тренін-

гу.  Говорили про методи реалі-

зації медійних проектів соціа-

льного спрямування, розвиток громадянського суспільства. Учасники зіб-

рання з інтересом ознайомилися з діяльністю ІРЦ Вікно в Америку. 

«Медіаграмотність, як необхідна компетенція 

та захист проти інформаційних впливів» 

Тренінг 

28 жовтня 2021 року, в рамках 

Всесвітнього тижня медійної та 

інформаційної грамотності, голов-

ний бібліотекар НМВ ЖОУНБ, Га-

лина Козаченко, провела тренінг із 

співробітниками  бібліотеки за те-

мою «Медіаграмотність, як необ-

хідна компетенція та захист проти 

інформаційних впливів». 

Під час тренінгу фахівці напра-

цьовували нові знання та вміння, 

які забезпечать підвищення їх ін-

формаційної культури, вчилися  критичному ставленню до інформаційних 

повідомлень, розрізняли  такі види інформації як пропаганда, реклама то-

що. Практичні вправи та відео допомогли учасникам розрізняти інформу-

вання та пропаганду, виявляти маніпулятивні засоби та розвивати своє 

критичне мислення до сприйняття кожного медіаповідомлення. 

http://lib.zt.ua/ua/newsua/node/10064
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Бібліотечні фахівці ще раз переконалися, наскільки важливо набувати 

навички критичного мислення аби не стати мішенню маніпуляції та дезін-

формації. 

«Медичний відділ інформує...» 

Інформаційна година та фотосесія 

28 жовтня 2021 

року в відділі спе-

ціалізованої меди-

чної літератури 

пройшла фотосе-

сія учнів Жито-

мирського місько-

го ліцею №25. 

Учням були 

представлені кни-

ги за Державною 

програмою по-

повнення фондів 

публічних бібліотек за підтримки «Українського інституту книги», прове-

дено екскурсію відділом. 
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