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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

«Соборність України: 

нерозривний зв’язок поколінь» 

Розгорнута книжкова 

виставка 

Працівники відділу абонементу у 

січні 2022 року, в холі бібліотеки, 

організували розгорнуту книжкову 

виставку «Соборність України: 

нерозривний зв’язок поколінь». На 

виставці представлено літературу про 

діяльність Центральної Ради, 

проголошення Акту Злуки та 

історичного значення події 

об'єднання українських земель в 

єдину Соборну Україну. 

«Небесна Сотня. Герої не вмирають» 

В холі бібліотеки, до річниці 

вшанування подвигу Героїв Небесної 

Сотні, працівниками відділу абонемент 

представлена книжкова виставка: 

«Небесна Сотня. Герої не вмирають». 

 

 

 

 «24 травня - День слов’янської писемності і культури» 

Книжково-ілюстративна виставка 

«24 травня – День слов’янської писемності і 

культури». Відзначається згідно з Указом 

Президента України № 1096/2004 від 17.09.2004 р. 

У рамках святкування Дня слов’янської 

писемності й культури працівники читального залу у 
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холі бібліотеки підготували книжково-ілюстративну виставку. Чільне місце 

на виставці зайняли книжкові видання, які висвітлюють історичні аспекти 

внеску Кирила і Мефодія в історію освіти, культури слов'янських народів та 

розвитку писемності, ознайомлюють з дослідницькими працями українських 

мовознавців як минулого - Івана Огієнка, Віталія Русанівського, Василя 

Німчука, Володимира Ляхоцького, Святослава Караванського, так і сучасних 

лінгвістів. 

«28 червня - День Конституції України» 

Експозиції книжково-ілюстративних виставок 

До Дня Конституції України у відділах 

бібліотеки експонуються книжкові виставки: 

- в холі бібліотеки відкрита книжкова 

виставка «28 червня - День Конституції 

України», підготовлена працівниками відділу 

наукової інформації та бібліографії. На 

демонстраційних полицях представлена 

нормативна та законодавча література із 

заявленої тематики, а також монографії і 

матеріали з періодичних видань; 

- у відділі читальних зал експонується книжково-ілюстративна виставка 

«28 червня - День Конституції України.  Верховна Рада України (1996) 

прийняла Конституцію – Основний Закон України». На виставці 

представлена література з фонду бібліотеки, яка відображає найважливіші 

історичні моменти конституційного процесу на складному і довгому шляху 

державотворення України. 

- відділ мистецтв бібліотеки пропонує до огляду виставку книг і 

періодичних видань «Оберіг нашої державності». На виставці «Оберіг нашої 

державності» представлені книги, в яких висвітлюється змістовна сутність 

державного свята «День Конституції України», що святкується щорічно 28 

червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. 

«Соловецький мартиролог Полісся» 

Передача двохсот примірників книжок  в дарунок бібліотекам 

30 червня 2022 року обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олега 

Ольжича відвідав український журналіст, публіцист, письменник, 

громадський діяч Богдан Теленько. Метою його візиту було дарування 200 

примірників його нової книжки «Соловецький мартиролог Полісся», виданої 
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у львівському видавництві «Каменяр» 2020 

року. 

Автор вручив примірники заступникові 

директора ЖОУНБ імені Олега Ольжича з 

наукової роботи Вадиму Пивоварову, який 

повідомив, що книжки будуть передані також в 

інші бібліотеки Житомирщини. 

 

«Весна озброєна» 

Презентація антології воєнної лірики 

21 вересня 2022 року у відділі 

нових бібліотечних технологій 

зібралися письменники, журналісти, 

краєзнавці, представники 

житомирської інтелігенції, щоб узяти 

участь у презентації нової книжки. Її 

представив голова Національної 

спілки письменників України 

Михайло Сидоржевський і директор київського видавництва «Ліра-К» 

Віталій Зарицький. Це антологія воєнної лірики «Весна озброєна». В ній 

зібрані поезії українських і зарубіжних авторів про нинішню російсько-

українську війну.  

Короленкове слово у світі 

Виставка творів видатного письменника-земляка 

6 жовтня 2022 року у відділі літератури 

іноземними мовами ОУНБ ім. Олега Ольжича 

відбулося відкриття виставки творів видатного 

письменника-земляка В. Г. Короленка у 

перекладах на мови народів світу. 

Захід проведено в рамках циклу «Уроки 

громадянина. „Публіцистичний спадок В. Г. 

Короленка, правозахисника і гуманіста, в утвердженні ідеалів демократії і 

свободи“», який організовано за спільної участі працівників відділу 

літератури іноземними мовами, ІРЦ «Вікно в Америку» ОУНБ імені Олега 

Ольжича та Житомирського меморіально-літературного музею В. Г. 

Короленка. 
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«День захисників і захисниць України» 

Експозиція книжково-інформаційної виставки 

На відзнаку Дня захисників і захисниць 

України в холі бібліотеки в жовтні 2022 

року відділ україніки організував книжково-

інформаційну виставку.  

 

 

 

«Нові надходження книг» 

Експозиція книжкової виставки 

В холі бібліотеки, впродовж жовтня-

листопада 2022 року, відвідувачі 

бібліотеки зможуть ознайомитись  із 

«Новими надходженнями книг» відділу 

книгозберігання. 

Серед видань історичні нариси, 

галузева література різноманітної 

тематики, художні твори сучасних українських письменників, світові 

бетселери. 

 

«Бережемо пам’ять роду» 

Презентація книжки Святослава 

Васильчука «Із славетного роду 

Руданських» 

У відділі спеціалізованої медичної літератури 

ЖОУНБ 20 жовтня 2022 року відбувся вечір-

презентація книжки Святослава Васильчука «Із 

славетного роду Руданських», присвяченої людині 

унікального походження й такої ж життєвої долі — Олексію Васильовичу 

Боржковському, нашому земляку, нащадку видатного українського поета-

класика, лікаря й громадського діяча Степана Руданського. С. К. Васильчук 

подарував бібліотеці примірник книги «Із славетного роду Руданських». 
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«Світло спілкування», № 31, 2022 рік 

Презентація житомирського часопису 

Чергове число часопису «Світло 

спілкування», що стало для 

житомирського письменництва (і не 

тільки!) чи не єдиним друкованим 

виданням, де можна публікувати свою 

прозу, лірику, публіцистику, 

репродукції картин, світлин, було 

презентоване 12 листопада 2022 року 

в актовій залі Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича. 

Представив цей, 31-й, випуск і вів вечір головний бібліотекар відділу 

україніки ЖОУНБ Володимир Білобровець. Коротко ознайомив з 

публікацією кожного автора в цьому номері часопису. 

Перед гостями виступив головний редактор видання, ветеран АТО, 

учасник повномасштабної російсько-української війни Григорій Цимбалюк.  

 

«Подорож навколо Сонця» 

Презентація збірки поезій Тамари Бадіон 

22 листопада 2022 року у відділі літератури з 

мистецтв відбулася презентація збірки поезій-

роздумів житомирянки Тамари Бадіон «Подорож 

навколо Сонця». 

На презентації були присутні рідні, друзі, 

колишні колеги по роботі і просто знайомі Тамари 

Антонівни. Захід пройшов у теплій, невимушеній 

обстановці. Авторка сама читала власні вірші, 

ділилася спогадами зі свого життя. Презентацію 

організувала і провела завідувачка відділу 

україніки Галина Давидовська. 
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«Актуальні аспекти Голодомору 1932—1933 років» 

Науковий круглий стіл 

У рамках заходів, що проходили 25 

листопада 2022 року в Обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені 

Олега Ольжича до Дня пам’яті жертв 

голодоморів, відбувся круглий стіл 

«Актуальні аспекти Голодомору 1932—

1933 років». 

У роботі круглого столу взяли участь 

заступник голови Житомирської 

обласної військової адміністрації Юрій Денисовець, начальник 

Житомирського обласного управління культури та туризму Анатолій Душко, 

вчені, викладачі вищих навчальних закладів, краєзнавці. 

 

 

 

«Негасима свіча пам’яті» 

Виставка-інсталяція до відзначення 

Національного дня пам’яті жертв Голодоморів 

Вшановуючи пам’ять жертв 

Голодомору 1932-1933 років і масових 

штучних голодів 1921-1923 1946-1947 

років, у холі бібліотеки відділом 

україніки організовано книжкову 

виставку-реквієм «Негасима свіча 

пам’яті». На виставці представлена 

література про злочини сталінського 

режиму, що призвели до масових 

голодів в Україні, фактичні  
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ 

«Кохання – це…» 

Поетичний вечір до Дня закоханих 

14 лютого 2022 року о 17.00 у відділі 

мистецтв бібліотеки, відбувся поетичний вечір 

«Кохання – це…», присвячений до Дня 

закоханих. На вечорі звучали вірші 

житомирських поетів Інни Бондарчук, Вадима 

Крищенка та Володимира Сінчука вустами 

вихованців дитячої театральної студії 

«ВІЗАВІ». Займаються вихованці студії при 

відділі мистецтв щосуботи та щонеділі. 

Запрошуємо всіх талановитих діток до студії. 

«Соломія Крушельницька –співачка зі світовим ім’ям» 

Літературно-музичний вечір, 

приурочений до 150-річчя від дня 

народження оперної співачки 

16 вересня 2022 року у відділі мистецтв ЖОУНБ 

ім. О.Ольжича відбувся літературно-музичний 

вечір «Соломія Крушельницька – співачка зі 

світовим ім’ям», приурочений до 150-річчя від дня 

народження оперної співачки. 

«Нація нескорених» 

Літературні читання вихованців 

театральних дитячих студій м. 

Житомира «Візаві» та «Драма» 

19 жовтня 2022 року о 16-й годині 

відбулися літературні читання вихованців 

театральних студій «Візаві» та «Драма», 

приурочені святу Покрови, Дню козацтва та 

Дню захисників та захисниць України. 

Українське козацтво має довгу славну 

історію.  
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«Нескінченна музика життя» 

Літературно-музичний вечір пам’яті, 

приурочений до 85-річчя від дня народження 

Івана Сльоти  

1 грудня 2022 року у відділі мистецтв ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича відбувся літературно-музичний вечір 

пам’яті «Нескінченна музика життя», приурочений 

до 85-річчя від дня народження Івана Сльоти — 

українського хорового диригента, народного артиста 

України, художнього керівника і головного 

диригента Поліського державного ансамблю пісні і 

танцю «Льонок», автора численних поетичних та 

музичних збірок, професора Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. Автор відомих у народі пісень, серед яких «А льон цвіте», «Ти 

мене замани», «Купавушка», «Батьківська хата», «Ой хотіла мене мати» та 

багатьох інших.  

 

«Янголи українського народу» 

Патріотична літературно-

музична година, присвячена Дню 

Збройних сил України, за участю 

дитячих творчих колективів 

Житомира 

6 грудня 2022 року у відділі мистецтв 
ЖОУНБ ім. О. Ольжича пройшла 
патріотична літературно-музична 
година «Янголи українського народу», 
присвячена Дню Збройних сил України, 
за участю дитячих творчих колективів 

міста Житомира.  
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«Зоряні сади Бориса Тена» 

До 125-ї річниці від дня народження Бориса Тена 

9 грудня 2022 року відзначали 125-ту річницю 

від дня народження Миколи Васильовича 

Хомичевського, відомого під літературним 

псевдонімом Борис Тен. 

Микола Хомичевський (1897–1983) — 

видатний перекладач, поет, літературознавець, 

музикант і музикознавець, хормейстер, а в 1920-і 

роки — священник Української автокефальної 

православної церкви. 

«Зоряні сади Бориса Тена» — так названо 

літературно-мистецький захід, що відбувся в 

актовій залі Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. 

Перед гостями виступили начальник управління культури та туризму 

Житомирської обласної військової адміністрації Анатолій Душко; голова 

Житомирської обласної організації Національної спілки письменників 

України, директор обласної бібліотеки для дітей Світлана Штатська (Гресь); 

поет Василь Головецький; письменниця, заступник директора з навчально-

виховної роботи ЗОШ №32 м. Житомира Євгенія Єленіна; письменник, 

директор Краєзнавчого музею Романівщини Юрій Кондратюк; письменник, 

громадський діяч Василь Дацюк (смт Миропіль); протоієрей, кандидат 

богословських наук, капелан Житомирського військового інституту отець 

Іван Сопронюк; краєзнавець, співробітниця Житомирського обласного 

краєзнавчого музею Людмила Журавська; бібліотекар соціокультурного та 

інформаційно-видавничого відділу ЖОУНБ імені Олега Ольжича Валерій 

Косенко; заслужений журналіст України Людмила Натикач. 

Лунали виступи про значення для України його життя і творчості, спогади 

тих, хто знав його особисто. Звучали рядки з перекладів Бориса Тена у 

виконанні студентів Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 

імені Івана Огієнка. Представники Житомирського фахового музичного 

коледжу імені Віктора Косенка виконали інструментальні й пісенні твори. 

На заході також була вручена літературна премія імені Бориса Тена. 

Цьогорічними лауреатами стали письменники Борис Остапенко 

(с. Миролюбівка), Євгенія Єленіна (м. Житомир) і Юрій Конндратюк (смт 

Романів). 
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ВИСТАВКИ 

«Мами малюють» 

Відкриття збірної виставки живопису 

та декоративно-ужиткового мистецтва 

5 січня 2022 року в холі бібліотеки відбулося 

відкриття збірної виставки живопису та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Мами 

малюють». Особливістю виставки стало те, що 

роботи належать мамам дітей, які навчаються або 

навчалися в художній школі. Незважаючи на те, 

що мами почали займатися мистецтвом не так 

давно, кожна з них продемонструвала неабиякий 

талант у виконанні різних технік. 

Пам'яті Олександра Слудковського присвячується 

 10 січня 2022 року в холі відділу літератури 

з мистецтв бібліотеки відбулося відкриття 

персональної виставки-реквієму 

житомирського художника Олександра 

Слудковського. 

Художні роботи, з-поміж яких багато яких 

не виставлялося раніше на публічний огляд, 

представила вдова художника — 

живописець, педагог Світлана Дімендштейн. 

Її розповідь про творчість Олександра Слудковського на відео (автор відео — 

Давид Дімендштейн, брат Світлани). 

«Честь. Відвага. Обов’язок» 

Відкриття виставки-реквієм творчих 

робіт до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

3 лютого 2022 року, у відділі мистецтв 

бібліотеки, відбулося відкриття виставки творчих 

робіт до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав «Честь. Відвага. Обов'язок». Найстрашніше у світі – 

це війна. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі – людським життям. 
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«Великодні святкові настрої» 

Персональна виставка творчих робіт 

Валентини Іванівни Дем'янчук 

З 20 квітня 2022 року у відділі літератури 

з мистецтв бібліотеки експонується 

персональна виставка творчих робіт 

«Великодні святкові настрої» (авторська 

лялька) майстрині Валентини Дем’янчук 
 

 

«Його пензлем водила любов до рідного краю» 

Відкриття виставки живопису 

художника-аматора Марцеля Врублевського 

26 квітня 2022 року у відділі мистецтв 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбулося 

відкриття персональної виставки творчих 

робіт (живопис) «Його пензлем водила 

любов до рідного краю» художника-

аматора Марцеля Вацлавовича 

Врублевського (09.06.1930 – 06.11.2015). 

На виставці представлені 18 картин, 

переважно пейзажі рідного краю. 

 «Мир і війна очима дітей» 

Підсумкова виставка дитячих 

робіт учнів закладу «Художня 

школа імені Віктора 

Шкуринського» Житомирської 

міської ради 

9 травня 2022 року в холі бібліотеки 

відкрилася підсумкова виставка дитячих 

робіт живопису «Мир і війна очима 

дітей» учнів закладу «Художня школа 

імені Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради. На виставці 

представлено 32 робіт, намальованих дітьми в мирний час та під час війни.  
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«Чим себе зайняти, щоб не сумувати» 

Виставка творчих робіт майстрині 

Валентини Дем’янчук 

«Чим себе зайняти, щоб не сумувати», таку назву 

має виставка творчих робіт майстрині Валентини 

Дем’янчук (картини; техніка «філейне в’язання 

гачком»).. Експонувались роботи з 1 по 31 липня у 

холі бібліотеки ім. О. Ольжича. Це вже не перша 

виставка організована в стінах нашої бібліотеки. 

Виставка налічує 27 робіт, виконаних філейним 

вязанням гачком. Філейне в’язання – це техніка 

в’язання, яка імітує вишивку і являє собою сітку з заповненими комірками. 

Для Валентини Іванівни в’язання гачком є сенсом життя, її віддушиною. В 

кожну роботу вона вкладає частину свого серця. Її руками творяться 

фантастичні образи, неймовірні сюжети. 

«Збулася моя МРІЯ…..» 
 

Перша персональна виставка 

живопису Анни Мединцевої 

З 1 по 31 серпня 2022 року у відділі 

літератури з мистецтв бібліотеки 

експонувалась  Перша персональна вистав-

ка живопису Анни Мединцевої «Збулася 

моя МРІЯ…..». На виставці експонується 

24 художні роботи (полотно, олія; пейзаж, 

натюрморт). 
 

«Віхи становлення Незалежності України» 

Інформаційний огляд  

У холі бібліотеки представлено 

виставку-перегляд «Віхи становлення 

Незалежності України», приурочену до 

Дня Державного Прапора та до 31-ої 

річниці Незалежності України. 
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Експонуються видання присвячені історії формування української 

державності, боротьбі Українського народу за незалежність своєї держави, 

вшануванню пам’яті громадян, які загинули у боротьбі за територіальну 

цілісність та державний суверенітет України. Серед видань: текст «Першої 

Конституції України 1710 року» латинською мовою, праця Михайла 

Грушевського «Історія України-Руси» т. 5 (1905), альманах «Яка краса 

відродження країни» (1979), Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» 

(1991). 

 

 

Відкриття виставки «Держава нескорених. Нація 

незламних» 

22 серпня 2022 року у холі бібліотеки 

ім. О. Ольжича відбулося відкриття 

вставки робіт учнів закладу «Художня 

школа ім. Віктора Шкуринського» 

Житомирської міської ради «Держава 

нескорених. Нація незламних». На 

виставці представлено 23 роботи. 

Директорка художньої школи Дубіна Олена Павлівна розповіла присутнім 

про кожну роботу окремо, про її створення. Шановні друзі запрошуємо до 

перегляду. 

 
 

Виставка креативних речей та ідей 

23 серпня 2022 року у відділі виробничої 

літератури була відкрита виставка «Прикрась 

свій дім». Представлені роботи Людмили 

Столярчук, Тетяни Колесник, Світлани Поліщук. 

Після відкриття виставки було проведено 

майстер-клас «Креативні ідеї для вашої оселі». 

Розглядалася техніка виготовлення виробів з 

бісеру, клаптикове шиття (петчворк). 
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«Лялькові фантазії» Ірини Тюріної 

Відкриття персональної виставки 

2 вересня 2022 року у відділі мистецтв ЖОУНБ 

ім. О.Ольжича відкрилася персональна виставка 

«Лялькові фантазії» майстрині авторської ляльки 

Ірини Тюріної (м.Овруч). Представлені 29 

композицій плетених ляльок з лляного шпагату та 

кольорових бавовняних і вовняних ниток, ляльки-

мотанки, ляльки з трави, виконаних технікою 

артстрінг. Так склалося, що в день відкриття 

виставки майстриня святкувала день народження і 

тому всі присутні на заході в першу чергу вітали 

авторку з днем народження та з відкриттям 

виставки. 

 

 

«Жіноча сила» 

Відкриття персональної виставки 

творчих робіт Вікторії Разбіцької 

02 вересня 2022 року у холі 

ЖОУНБ ім. О.Ольжича відбулося 

Відкриття персональної виставки 

творчих робіт «Жіноча сила » 

(олійний живопис) вчительки, 

художниці Вікторії Разбіцької. 

На виставці представлені 14 

живописних полотен із 

зображенням квітів. Мета авторки: 

розкрити на полотні життя 

навколишнього світу – повітря, 

простір, світло. Запропоновані картини виконані в техніці олійного 

живопису. 
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Художні виставки пулинців 

Відкриття колективної виставки «До витоків», приуроченої 

10-й річниці створення Пулинського народного художнього 

музею «Пулинські барви», та спільної виставки «Цвіт акварелі» 

Валентина Войтенка та Леоніда Фесенка 

6 жовтня 2022 року в холі ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича відбулося відкриття двох 

фундаментальних колективних виставок 

живопису та акварелі: «До витоків» та 

«Цвіт акварелі», присвячені Дню захисників 

та захисниць України, а також 10-й річниці 

створення Пулинського народного 

художнього музею «Пулинські барви». 

 

 

 

«Творимо Святу Україну разом» 

Відкриття виставки дитячих художніх робіт за 

результатами мистецької толоки 

7 жовтня 2022 року в холі ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича відбулося відкриття виставки 

дитячих художніх робіт за результатами 

мистецької толоки «Творимо Святу Україну 

разом». Майстер Олег Земнухов провів 

екскурсію для підлітків по виставці та 

розповів про створення виставки, про дітей, 

які брали участь у толоці. 

Тема виставки: відбудова зруйнованих міст Маріуполя, Херсона, Харкова 

очима дітей. 

Приємним сюрпризом для присутніх на відкритті був музичний подарунок 

від поетеси, музиканта та композитора Олесі Сінчук. 
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Виставки пулинських художників 

Відкриття персональних виставок 

Леоніда Фесенка і Юрія Субіна 

3 листопада 2022 року у відділі 

мистецтв ЖОУНБ ім. О.Ольжича 

відбулося відкриття двох персональних 

виставок живопису «Мереживо барв» та 

«Шляхами пізнання». В рамках 

відкриття художники Леонід Фесенко та 

Юрій Субін провели майстер-клас з 

техніки акварельного живопису. 

Два автори родом з відомого містечка 

Пулини на Житомирщині, члени 

громадського об’єднання гурту художників-земляків «Пулинське 

земляцтво». 

Голодомор — трагедія українського народу 

Виставка історичних документів з фондів обласного архіву 

та краєзнавчого музею 

25 листопада 2022 року, 

напередодні Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932—1933 років 

і масового штучного голоду 

1921-1923 і 1946-1947 років, в 

Житомирській обласній 

універсальній науковій 

бібліотеці імені Олега 

Ольжича відбулися заходи, 

приурочені до цієї сумної дати. 

У холі бібліотеки було представлено виставку документів про Голодомор 

із фондів Державного архіву Житомирської області та Житомирського 

обласного краєзнавчого музею. 
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«Old School – завжди в тренді» 

Відкриття першої персональної виставки творчих робіт 

майстрині Надії Білошицької 

9 грудня 2022 року у відділі мистецтв 

бібліотеки відбулося відкриття першої 

персональної виставки «Old School – завжди в 

тренді» майстрині, педагога, учасниці гуртка 

«Чарівний гачок» Надії Білошицької.  

 

 

 

 

«Погляд у минуле» 

Відкриття персональної виставки живопису 

Вероніки Савченко 

15 грудня 2022 року в холі ЖОУНБ імені Олега 

Ольжича відбулося відкриття персональної виставки 

живопису «Погляд у минуле» художниці, вчительки, 

члена Житомирської обласної молодіжної творчої 

спілки художників та мистецтвознавців Вероніки 

Савченко. Вероніка народилася в 1991 році в 

Житомирі.  
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

«ВІЗАВІ» 

Заняття дитячої театральної студії 

З 8 січня 2022 року, при відділі 

літератури з мистецтв бібліотеки, 

розпочала свою роботу дитяча 

театральна студія «ВІЗАВІ». 

Щосуботи та щонеділі з 14.30 до 

16.00 діти віком 8–14 років 

займатимуться сценічною мовою та 

пластикою, розвиватимуть 

акторську майстерність та будуть 

брати участь у театральних фестивалях, конкурсах. Театральне мистецтво 

сприяє утвердженню в суспільстві соціальної солідарності, що спрямовує 

дітей та молодь на служіння народу, державі, виховує почуття незалежності у 

колективі. 

9 січня відбулися акторські тренінги та індивідуальні етюди на різдвяну 

тематику. 

Майстер-клас із в’язання гачком 

5 серпня 2022 року у відділі 

літератури з мистецтв відбувся 

майстер-клас для 21 користувача 

бібліотеки ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

відомих житомирських майстринь із 

в’язання гачком Неллі Іванівни 

Євенок і Надії Григорівни 

Білошицької. 

В'язання гачком — процес 

створення текстилю, 

використовуючи гачок для в'язання, 

щоб з'єднати петлі пряжі, нитки або 

нитки з інших матеріалів. Гачки 

можуть бути виготовлені з різних 

матеріалів, таких як метал, дерево, бамбук або пластик. 
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«Солоспіви» Лариси Бойко: у книжці і в живому голосі 

Творча зустріч з житомирською виконавицею 

У вітальні відділу літератури з 

мистецтв 8 листопада 2022 року 

відбулася творча зустріч з Ларисою 

Бойко, композитором, педагогом, 

виконавицею пісень у жанрі «співана 

поезія», лауреатом премії імені Лесі 

Українки Житомирського обласного 

відділення Українського фонду 

культури, керівником дитячого 

ансамблю «Квіти». 
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КЛУБНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Різдвяний Бліц турнір з шахів 

Федерації шахів Житомирської області 

9 січня 2022 року у відділі мистецтв 

бібліотеки відбувся різдвяний шаховий бліц 

турнір Федерації шахів Житомирської 

області.  Турнір відбувся за швейцарською 

системою в 11 турів, з контролем часу 3 

хвилини + 2 секунди за кожен зроблений хід. 

Турнір відбувся з обрахунком міжнародного 

рейтингу. Зареєструвалось на турнір 38 

учасників. Турнір проходив згідно з 

рекомендаціями МОЗ. В турнірі брали 

участь шахісти, котрі мали міжнародний 

рейтинг ФІДЕ з бліцу. Головний суддя турніру Петренко Ю. А. Список 

переможців можна переглянути на сторінці в фейсбуці Федерації шахів 

Житомирської області. 

 

Засідання клубу «Садівник» 

17 січня 2022 року відбулося 

заняття клубу «Садівник»  тему: 

«Аспекти збереження здоров’я та 

підвищення імунітету в зимній 

період» , яку розкрила біолог-

провізор Гулак Л. Я.. Любов Яківна 

зупинилась на лікувальних 

властивостях трав’яних чаїв: 

природні рослинні збори не містять 

шкідливих хімічних компонентів, 

зміцнюють імунітет і запобігають розвитку різних захворювань, що особливо 

актуально в наш час.  
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Учасники німецькомовних клубів обирали кращий 

художній твір 2021 року 

 20 кращих творів німецьких 

сучасних авторів 2021 року стали 

предметом обговорення у 

німецькомовних клубах рівнів А2 і В1, 

що діють при відділі літератури 

іноземними мовами ЖОУНБ імені 

Олега Ольжича. 25 січня 2022 року на 

черговому засіданні клубів житомиряни 

висловлювали свою думку щодо прочитаних книжок, аби взяти участь у 

визначенні переможців на отримання книжкової премії, заснованої Спілкою 

німецьких видавців і книгарів. 

 

 

Джаз у нашому місті 

Засідання клубу 

Хвилини непідробної радості 

подарувало присутнім перше зібрання 

клубу «Джаз у нашому місті», яке 

відбулося  27 січня 2022 року у 

приміщенні бібліотеки. 

Талановиті студенти Житомирського 

фахового коледжу імені В. С. Косенка 

(директор Г. Ю. Бродська) разом зі 

своїми викладачами представили програму, яка дала можливість слухачам 

відчути хвилюючі ритми і принаду джазових композицій з притаманними їм 

грою меланхолійних почуттів і палких пристрастей, наповнених 

недомовками і натяками, де смуток часто іде поруч з гумором, а чистота з 

брутальністю, власне, як це і відбувається у житті.  
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Засідання клубу «Садівник» 

31 січня 2022 року у відділі 

виробничої літератури відбулося 

засідання клубу «Садівник» по темі 

«Догляд за садом в зимній пріод. 

Характеристика районованих 

плодових куьтур та ягідних кущів». 

Тему занять було розкрито 

колегіально за допомогою обміну 

досвідом та новинками з публікацій 

в періодиці та Інтернеті. 
  

Фенологічний календар грибників на 2022 рік 

Засідання клубу грибників «Веселка» 

02 лютого 2022 року у відділі виробничої 

літератури бібліотеки, відбулося засідання 

клубу грибників «Веселка»,  на якому 

грибники ознайомилися з фенологічним 

календарем грибників на 2022 рік та 

ознайомилися з планом роботи клубу на 

поточний рік. 

Журавська Людмила Григорівна розповіла 

про використання трутових грибів для 

оздоровлення в домашніх умовах та 

застосування трутових грибів у сучасній фунготерапії. 
 

«Впевнений користувач: 2 рівень» 

Навчання за курсом комп’ютерної грамотності 

01 та 03 лютого 2022 року в секторі 

«Інтернет-центр» бібліотеки розпочалося 

навчання за темою: «Інформаційна безпека 

в Інтернеті» для шостої групи з курсу 

комп’ютерної грамотності «Впевнений 

користувач: 2 рівень», яка поділена на 2 

підгрупи у зв’язку з карантинними 

обмеженнями. 



25 

 

«Вирощування рідкісних плодових культур на Поліссі» 

Засідання клубу «Садівник» 

14 лютого 2022 року у відділі 

виробничої літератури відбулося 

засідання клубу по темі «Вирощування 

рідкісних плодових культур на Поліссі 

(азіміна, мушмула, хурма, інжир)». 

Тему висвітлила, знаний садівник м. 

Житомира Ліневич Тетяна Григорівна. 

Вона зазначила, що садівники дедалі 

більше захоплюються вирощуванням 

рослин, які донедавна вважалися екзотичними, або нетрадиційними для 

нашого регіону. 

 

«Впевнений користувач: 2 рівень» 

08, 10, 15, 17 лютого 2022 р. в ЖОУНБ 

імені О.Ольжича в секторі «Інтернет-центр» 

відбулись занняття для шостої групи з 

курсу комп'ютерної грамотності 

«Впевнений користувач: 2 рівень», яка 

поділена на 2 підгрупи, у зв'язку з 

карантинними обмеженнями, за темою: 

«Електронні сервіси та послуги».  

 
 

«Впевнений користувач: 2 рівень» 

Курси комп’ютерної грамотності 

20 квітня 2022 року в сектор 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича пройшов черговий урок 

з курсу комп’ютерної грамотності 

«Впевнений користувач: 2 рівень» за 

емою: «Знайомство зі смартфоном». 
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«Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Курси комп’ютерної грамотності 

«Знання – це сила!». А знання комп’ютера 

актуально не тільки для молодих людей, але й 

для користувачів у віці, саме тому з 4 травня 

2022 року в в секторі «Інтернет-центр» 

бібліотеки стартували заняття для вісімнадцятої 

групи з курсу комп’ютерної грамотності 

«Комп’ютерна азбука для «третього віку». 

На першому занятті ми розповіли учасникам 

про поняття «Комп’ютер» та історію його 

виникнення. Користувачі ознайомились з 

будовою ПК, його головними складовими, дізналися різницю між 

стаціонарним та портативним комп’ютерами, що таке мишка (її функції), як 

вмикати та вимикати комп'ютер, призначення клавіатури та 

багатофункціональних пристроїв. 

Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Заняття з курсу комп’ютерної грамотності 

25 травня  2022 року в ЖОУНБ імені 

О.Ольжича в секторі «Інтернет-центр» 

відбулося 4 заняття з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» за темою: «Інтернет та 

браузери» та «USB флеш-накопичувач». 

 

 

«Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» 

Курси комп’ютерної грамотності 

2 червня 2022 рроку в ЖОУНБ імені 

О.Ольжича в секторі «Інтернет-центр» 

відбувались чергові заняття з курсу 

комп’ютерної грамотності «Комп’ютерна 

азбука для «третього віку» за темою: «Електронна пошта або e-mail». 
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Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

7 червня 2022 року в секторі «Інтернет-

центр» в ЖОУНБ імені О.Ольжича відбулося 

передостаннє заняття з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» за темою: «Соціальні 

мережі». 

 

 

«Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» 

9  червня 2022 року в секторі «Інтернет-

центр» ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбувся 

останній урок 18 групи з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука «для 

третього віку». 

 

«Збори лікувальних чаїв» 

Презентація виставки 

В рамках діяльності клубу 

«Садівник», що діє при відділі 

виробничої літератури, 12 вересня 

2022 року організовано виставку 

«Зборів лікувальних чаїв». Дану 

виставку підготувала знаний біолог 

Любов Яківна Гулак.  

«Впевнений користувач: 2 рівень» 

Курси комп’ютерної грамотності 

13 та 20 вересня 2022 року в ЖОУНБ імені 

О.Ольжича в секторі «Інтернет-центр» відбулись 

заняття для сьомої групи з курсу комп’ютерної 

грамотності «Впевнений користувач: 2 рівень». 
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Впевнений користувач: 2 рівень» 

Курси комп’ютерної грамотності 

21 жовтня 2022 року в секторі 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича пройшли чергові уроки з 

курсу комп’ютерної грамотності 

«Впевнений користувач: 2 рівень» за 

темами: «Знайомство зі смартфоном» 

та «Додатки до смартфона». 
 

 

«Впевнений користувач: 2 рівень» 

Завершальний урок з  курсу комп’ютерної грамотності 

25 жовтня 2022 року в секторі «Інтернет-

центр» в ЖОУНБ імені О. Ольжича пройшов 

завершальний урок з  курсу комп’ютерної 

грамотності «Впевнений користувач: 2 

рівень». 

 

 

 

«Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Заняття з курсу комп’ютерної грамотності 

1 листопада 2022 року в ЖОУНБ ім. 

О.Ольжича» в секторі «Інтернет-центр» 

стартували заняття для дев’ятнадцятої 

групи з курсу комп’ютерної грамотності 

«Комп’ютерна азбука для «третього 

віку». 
 

 

. 
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Засідання клубу «Садівник» 

7 листопада 2022 року відбувся круглий стіл 

членів клубу «Садівник», що діє при відділі 

виробничої літератури на тему «Урожай 2022 

року – досягнення проблеми та перспективи». 

Незважаючи на важкі часи, які переживає 

Україна, наші садівники на своїх присадибних  
 

 

«Трутові гриби Житомирського Полісся» 

Відкриття виставки грибів в рамках засідання клубу грибників 

«Веселка» 

10 листопада 2022 року у відділі 

виробничої літератури пройшло 

засідання клубу грибників «Веселка» 

та відкриття виставки трутових грибів. 

Журавська Людмила Григорівна 

ознайомила присутніх з трутовими 

грибами, які представлені на виставці.  

 

 

Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Заняття з курсу комп’ютерної грамотності 

22 листопада  2022 року в ЖОУНБ імені О.Ольжича в секторі «Інтернет-

центр» відбулося 4 заняття 

з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна 

азбука для «третього віку» 

за темою: «Інтернет та 

браузери» та «USB флеш-

накопичувач». 
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«Вирощування ягідних кущів 

на присадибних ділянках» 

Засідання клубу «Садівник» 

21 листопада 2022 року 

відбулося засідання клубу 

«Садівник»  по темі: 

«Вирощування ягідних 

кущів  на присадибних 

ділянках». Цю тему перед 

членами клубу висвітлила 

знаний садівник Ліневич 

Тетяна Григорівна. 

Тетяна Григорівна 

зазначила, поточний рік був 

вдалим для вирощування овочевих. 

Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Заняття з курсу комп’ютерної грамотності 

29 листопада 2022 року в секторі 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ імені О.Ольжича 

відбулося 5 заняття з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» за темою: «Дія. Цифрова 

освіта» та «Дія. Державні послуги онлайн». 

 

«Вирощування лікарських рослин 

на присадибній ділянці» 

Засідання клубу «Садівник» 

5 грудня 2022 року у відділі виробничої 

літератури бібліотеки відбулося чергове заняття 

клубу «Садівник» на тему: «Вирощування 

лікарських рослин на присадибній ділянці. 

Лікувальні властивості овочевих культур». Тему 

користі овочів та зелених рослин, які оточують 

нас, висвітлила активістка клубу Лаврентьєва Марія Олександрівна.  
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«Комп’ютерна азбука для «третього віку» 
  

Чергові заняття з курсу 

комп’ютерної грамотності 

6 грудня 2022 року в секторі «Інтернет-

центр» бібліотеки відбувались чергові 

заняття з курсу комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука для 

«третього віку» за темою: «Електронна 

пошта або e-mail». 

 

Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Заняття з курсу 

комп’ютерної грамотності 

13 грудня 2022 року в секторі 

«Інтернет-центр» бібліотеки відбулося 

передостаннє заняття з курсу 

комп’ютерної 

грамотності «Комп’ютерна азбука 

для «третього віку» за темою: «Соціальні мережі». 

 

«Комп’ютерна азбука для «третього віку» 

Завершення курсу комп’ютерної 

грамотності 

20 грудня 2022 року в секторі «Інтернет-

центр» бібліотеки відбувся останній урок 19 

групи з курсу комп’ютерної грамотності 

«Комп’ютерна азбука «для третього віку». 

Впродовж 2-х цікавих та мега-насичених 

місяців наші учні навчилися працювати з 

комп`ютером, текстовим редактором Microsoft Word та флешкою, шукати 

інформацію в Інтернеті, працювати з електронною поштою, спілкуватися у 
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соцмережах, отримувати нові знання на онлайн-платформі «Дія. Цифрова 

освіта» та користуватися порталом «Дія: Державні послуги онлайн». 

 

«Веселка» 

Засідання клубу грибників 

21 грудня відбулося засідання клубу 

грибників «Веселка», на якому Журавська 

Людмила Григорівна розповіла про рідкісні 

гриби Полісся та їх лікувальні властивості. 

На засіданні клубу було переглянуто 

наукові фільми Ірини Клістової «Глива. 

Польські. Осінні опеньки» та «Як виглядає Аурикулярія вухоподібна» . 

 

Засідання клубу «Садівник» 

Презентація різдвяних та 

новорічних блюд 

26 грудня 2022 року у відділі 

виробничої літератури відбулося 

засідання клубу «Садівник», яке 

було присвячено підготовці до 

святкового різдвяного та 

новорічного свята. Думка членів 

клубу єдина – нам хочеться бути 

частиною християнського світу, 

щоб разом усім світом 25 грудня святкувати  Різдво Христове – одне з 

найзнаменніших свят це день народження Ісуса Христа, Сина Божого.  

 

 

  

https://diia.gov.ua/
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ДИСТАНЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

«Патріотична прикраса в техніці «канзаши» 

Дистанційний майстер-клас 

20 січня 2022 року працівники 

Інклюзивного читального залу разом з 

дітьми соціального гуртожитку УТОС 

провели дистанційний майстер-клас 

«Патріотична прикраса в техніці «канзаши». 

Захід було присвячено до Дня Соборності 

України, в якому прийняли участь 15 діток. 

Учасники із задоволенням виготовляли 

брошки у вигляді квітів з жовто-блакитних 

атласних стрічок, бусинок та бантів. 

Створені патріотичні прикраси принесли 

позитивні емоції та задоволення для юних учасників заходу. 

Фінансова грамотність «Подорож до світу грошей» 

Тренінг в межах Школи неформальної освіти 

20 квітня 2022 року в секторі «Інтернет-центр» бібліотеки відбувся тренінг 

в межах Школи неформальної освіти за темою: Фінансова грамотність 

«Подорож до світу грошей» через платформу Zoom. 

Під час тренінгу учасники дізнались визначення терміну гроші та бюджет. 

Зрозуміли, що таке власний бюджет та як навчитися його планувати. Як за-

ощаджувати гроші на свої 

потреби та бажання. 

Дізналися правила 

заощадження та управління 

грошима. Розв’язали задачу 

з зайвими коштами та 

провели вікторину «Гроші в 

українських приказках». А 

також учасники поділилися 

власним досвідом заоща-

дження коштів. 
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Віртуальний англомовний Розмовний клуб 

Протягом серпня 2022 року у 

ІРЦ «Вікно в Америку» 

бібліотеки постійно 

відбувається засідання 

Віртуального Розмовного клубу. 

6 серпня 2022 року на 

засіданні Віртуального 

Розмовного клубу учасники 

обговорили тему лідерства. 

Присутні висловили свої думки 

щодо того, хто такий справжній лідер, наскільки важливо бути лідером 

сьогодні в нашій країні та чи існують способи як навчити лідерству. 

20 серпня 2022 року учасники обговорили тему медіаграмотності: 

важливість критичного мислення, які заголовки варто уникати, на що варто 

звертати увагу перед поширенням новини. 

27 серпня 2022 року під час засідання  учасники обговорили тему 

«Навички»: які вміння найважливіші, які навички сьогодні важливі в Україні, 

також учасники поділилсь досвідом про те, як вчитись новому швидше. 

Дозвілля іноземною 

Дистанційні заняття з вивчення іноземної мови 

З 19 по 30 вересня 2022 року у 

відділі «Інклюзивний читальний зал» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича в межах 

співпраці з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Карітас-

Житомир» в рамках проекту 

«Дозвілля іноземною» волонтерами 

фонду було проведено 5 дистанційні 

заняття з вивчення іноземної мови для користувачів відділу. 
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Віртуальний англомовний Розмовний клуб 

Засідання клубу 

Протягом жовтня 2022 року у 

ІРЦ «Вікно в Америку» бібліотеки 

регулярно відбувались засідання 

Віртуального Розмовного клубу. 

1 жовтня нa віртуальному 

Розмовному клубі учасники 

обговорили міжнародний День 

Бібліотек: як бібліотеки змінились, 

як вони зміняться в майбутньому, 

як заохотити людей відвідувати бібліотеки та читати книжки. 

8 жовтня під час Розмовного клубу присутні обговорили які є дієві способи 

справлятись зі стресом та панікою, а також обговорили новину про створення 

програми єППО, та як вона може допомогти під час загроз з повітря. 

29 жовтня під час віртуального Розмовного клубу ми обговорили тему 

«Технології та медіаграмотність»: наскільки сучасні міста залежать від 

електроенергії, які алтернативні джерела енергії існують, як підготуватись до 

можливих відключень світла; ми також ознайомились з найпоширенішими 

сучасними кіберзагрозами, та варіантами їх уникнення. 

Онлайн трансляція документальних фільмів 

У жовтні на Facebook 

сторінці ІРЦ «Вікно в 

Америку» відбувались 

трансляції документальних 

фільмів з онлайн бібліотеки 

Kanopy. 

5 жовтня відбувалась 

трансляція фільму A Gamer's 

Life: The Lives of Professional 

Video Game Players: слідкуйте за двома професійними геймерами, які 

розкривають секрети того, як вони заробляють на життя, граючи в 

комп’ютерні ігри. Завдяки ніколи раніше не баченим кадрам ігрового 

процесу "A Gamer's Life: The Lives of Professional Video Game Players" 

зазирає за лаштунки кар'єрного життя, яке інші вважають хобі. 

 

 

http://www.lib.zt.ua/ua/newsua/node/10464
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Клуб Коротких Історій (Short Story Club) 

 

Під час засідань Клубу 

Коротких історій (Short Story 

Club) у листопаді 2022 року  

учасники читають короткі 

історії та статті відомих 

авторів та обговорюють їх.   

3 листопада під час Short 

Story Club ми читали та 

обговорювали коротку 

історію авторства О. Генрі 

"Серця та руки". Міс Ферчайлд зустрічає старого знайомого містера Ітона у 

потязі, автор подає історію навмисне заплутуючи читача, тримаючи інтригу, 

хто ж такий містер Ітон. 

10 листопада учасники читали коротку історію "Останній листок" 

американського письменника О.Генрі. Дві подруги поселились на третьому 

поверсі в мистецькому кварталі, під час епідемії одна з них - Джонсі 

захворіла пневмонією, за словами лікаря їй допоможе лише віра в одужання 

та жага до життя. 

24 листопада під час Short Stories Club ми читали та обговорювали коротку 

історію американського письменника Айзека Азімова "The fun they had". В 

далекому майбутньому діти знаходять книгу, та дивуються як сильно 

відрізнялось життя в минулому. 

Онлайн трансляція документальних фільмів 

У листопаді на Facebook 

сторінці ІРЦ «Вікно в Америку» 

відбувались трансляції 

документальних фільмів з 

онлайн бібліотеки Kanopy. 

2 листопада: Comix: Beyond 

the Comic Book Pages: Inside the 

Comic Book Industry 

 

8 листопада: Country: Portraits of An American Sound: A Photographic 

History of Country Music 

9 листопада: Something Ventured: The Story of Silicon Valley's First Venture 
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Capitalists 

14 листопада: Oceans 

21 листопада: Mighty Uke: The Amazing Comeback of a Musical Underdog 

Віртуальний англомовний Розмовний клуб 

Засідання клубу 

Протягом листопада 2022 

року у ІРЦ «Вікно в Америку» 

бібліотеки регулярно 

відбувались засідання 

Віртуального Розмовного 

клубу. 

5 листопада під час 

Розмовного клубу ми 

обговорили звички: які 

інснують найпоширеніші 

погані звички, як їх позбутись, 

як навчитись корисних звичок. 

12 листопада учасники клубу обговорювали: вплив війни на стан 

навколишнього середовища; про прості еко звички, які можна впровадити 

навіть за складних умов. 

19 листопада ми обговорювали тайм менеджмент: поділились досвідом як 

не витрачати час та не відкладати справи на потім; обговорили чи важливо 

мати запасний план для непередбачуваних ситуацій. 

26 листопада  ми обговорили тему "Lifestyle", такі аспекти повсякденного 

життя як: вплив середовища на життя, заощадження та фінансова 

грамотність, технічна грамотність та розподіл часу.  

«Німецька в сімейному колі» 

On-line засідання клубу 

У листопаді місяці 2022 року 

проводились заняття з німецької мови 

для дорослих і молоді у клубі 

«Німецька в сімейному колі». Заняття 

проводились on-line. 

Відбулось 6 засідань, на яких 

учасники вивчали граматику, лексику, 

розмовну мову. На заняттях використовувались різноманітні методи 

http://www.lib.zt.ua/ua/newsua/node/10464
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навчання: присутні читали і перекладали тексти, складали діалоги на тему 

вивченого матеріалу, спілкувались. 

Дозвілля іноземною 

Дистанційні заняття з вивчення іноземної мови 

З 01 по 30 листопада 2022 р. у 

відділі «Інклюзивний читальний 

зал» ЖОУНБ ім. О. Ольжича в 

межах співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний фонд 

«Карітас-Житомир» в рамках 

проекту «Дозвілля іноземною» 

волонтерами фонду було проведено 

16 дистанційних занять з вивчення іноземної мови для користувачів відділу. 

Віртуальний англомовний Розмовний клуб 

Засідання клубу 

Протягом грудня 2022 року у 

ІРЦ «Вікно в Америку» 

бібліотеки регулярно 

відбувались засідання 

Віртуального Розмовного клубу. 

3 грудня: Під час 

Віртуального Розмовного клубу 

ми обговорили тему "Культура": 

обговорили улюблених митців, 

музикантів, фільми; поділись 

думками про можливі способи популяризації українського мистецтва; 

ознайомились зі списком об'єктів української  культури, які знаходяться на 

межі зникнення через війну. 

10 грудня: темою Віртуального Розмовного клубу був "Міжнародний день 

Прав Людини". Ми ознайомились з історією підписання декларації про права 

людини, про те які права вона гарантує кожному; обговорили питання 

пов'язані з порушеннями прав. 

20 грудня: під час віртуального Розмовного клубу ми обговорили тему 

навчання протягом життя: обговорили які навички зараз важливі, як постійно 

навчатись новому. 

24 грудня: учасники обговорили тему Різдва та Нового Року: які зміни 

http://www.lib.zt.ua/ua/newsua/node/10464
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стались в кожномуза рік, які очікування від наступного року, обговорили які  

популярні подарунки на Різдво та Новий Рік, які цілі учасники ставлять на 

2023-й. 

«Німецька в сімейному колі» 

On-line засідання клубу 

У грудні 2022 року відбулось 8 

засідань клубу «Німецька в 

сімейному колі». Заняття 

проводились on-line. Продовжували 

вивчати лексику, діалогічне 

мовлення, читали тематичні тексти, 

граматичні теми: умовний спосіб 

дієслова) Konjunktiv 1;2. 

Онлайн трансляція документальних фільмів 

В грудні  2022 року на Facebook сторінці ІРЦ «Вікно в Америку» 

відбувались трансляції документальних фільмів з онлайн бібліотеки Kanopy. 

7 грудня: У 1937 році письменник-фантаст Герберт Уеллс уявив собі 

"Світовий мозок", який містив би всі світові знання, доступні для всіх людей, 

і був би "настільки компактним за своєю матеріальною формою і настільки 

гігантським за своїми масштабами і можливим впливом", що міг би вийти за 

межі навіть національних держав і урядів. Сімдесят років потому компанія 

Google взялася за реалізацію бачення Уеллса, розпочавши масштабний 

проект зі сканування мільйонів 

книг з фондів університетських 

бібліотек. Але коли з'ясувалося, 

що більше половини з перших 

десяти мільйонів відсканованих 

Google книг все ще захищені 

авторським правом, автори з 

усього світу об'єдналися, щоб 

вести запеклу юридичну боротьбу 

проти інтернет-гіганта, яка завершилася драматичним судовим розглядом у 

2011 році. "GOOGLE & THE WORD BRAIN" розповідає захоплюючу історію 

цієї складної боротьби за інтелектуальну власність і доступ до людських 

знань. 

12 грудня: Фільм "Earth Emergency" з Річардом Гіром у головній ролі та за 
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участю Далай Лами і Грети Тунберг досліджує, як людська діяльність 

приводить у рух власні природні механізми потепління Землі, викидаючи 

парникові гази в атмосферу і сприяючи подальшому потеплінню на планеті. 

Провідні кліматологи досліджують цю відсутню частину кліматичної 

головоломки, яка підштовхує клімат до критичної точки. 

21 грудня: "Inner Borderlines»розповідає про мультикультуралізм. Глядач 

слідує за письменником і професором Алехандро Моралесом у його 

подорожі Південною Каліфорнією, де він намагається зрозуміти багато 

питань, що стосуються латиноамериканського населення Каліфорнії і 

американського суспільства. 

26 грудня: Мало хто з людей змінив наш повсякденний світ роботи, 

дозвілля і людського спілкування так, як це зробив Стів Джобс, колишній 

генеральний директор компанії Apple. Масштаби його впливу стали 

очевидними після його смерті. 

У фільмі "STEVE JOBS – ONE LAST THING" не лише досліджується, як 

його талант, стиль і уява вплинули на все наше життя, але й ті впливи, які 

формували і формують саму людину. 
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кулінарна школа для молоді з інвалідністю 

Після тривалої перерви, в часі війни, ми 

все ж таки відновили заняття з нашою 

молоддю з інвалідністю в межах проекту 

«Кулінарна школа»! Важко описати потік 

всіх емоцій наших хлопців і дівчат, які 

врешті зустрілись після довгої розлуки. 

Заняття відбуваються вже протягом 3-

ох місяців. Разом з нашими кулінарами 

навчилися готувати: бельгійські вафлі, як 

солоні так і солодкі, різні види печива, 

кекси, піцу, бургери, багети та багато 

інших смаколиків. 

Заняття з нагоди надання Україні статусу кандидата в 

члени Європейського Союзу 

23 червня 2022 року точно увійде в 

історію.  Лідери країн Європейського 

союзу на саміті в Брюсселі підтримали 

надання статусу кандидата в ЄС для 

України. З цього приводу ми з нашими 

дітьми та молоддю в інклюзивній залі 

бібліотеки. зробили патріотичні браслети. 

Тепер частинка України завжди буде  в 

серці кожного з них! 

Інклюзивна діяльність бібліотеки 

З 29 серпня по 02 вересня 2022 року у відділі «Інклюзивний читальний 

зал» ЖОУНБ ім. О. Ольжича в 

межах співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний фонд 

«Карітас-Житомир» відбулися 5 

майстер-класів та 2 дистанційні 

заняття з вивчення іноземної 

мови для користувачів відділу. 
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Арт-простір 

Майстер-класи для дітей з родин ВПО 

З 12 по 16 вересня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича в межах співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний фонд «Карітас-

Житомир» в рамках проекту «Арт-простір» 

відбулися 5 майстер-класів для користувачів відділу. 

Арт-простір 
  

Майстер-класи для дітей з родин ВПО 

З 05 по 09 вересня 2022 

року у відділі 

«Інклюзивний читальний 

зал» ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича в межах 

співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний 

фонд «Карітас-Житомир» в 

рамках проекту «Арт-простір» відбулися 6 майстер-класів для користувачів 

відділу.  

Арт-простір 

Майстер-класи для дітей та 

батьків з родин ВПО 

З 19 по 23 вересня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича в межах співпраці з 

Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Карітас-Житомир» в рамках проекту 

«Арт-простір» відбулися 3 майстер-класи 

для користувачів відділу.  
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«Смачна дитяча студія» 

Майстер-класи для дітей та батьків з родин ВПО 

3 і 17 жовтня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича в рамках 

співпраці з благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Карітас-

Житомир» та проєкту «Смачна дитяча 

студія» відбулися три майстер-класи 

для користувачів відділу. 

 

Осінній табір для дітей з родин ВПО 

З 24 по 28 жовтня 2022 року у 

відділі «Інклюзивний читальний 

зал» ЖОУНБ ім. О. Ольжича в 

межах співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний фонд 

«Карітас-Житомир» діяв осінній 

табір для дітей з родин ВПО. 

Впродовж тижня працівники 

відділу та волонтери фонду провели 

з дітьми 10 творчих та кулінарних 

майстер-класів. 

Гра «Медіаходилка» 

(до Всесвітнього тижня медіа та інформаційної 

грамотності) 

27 жовтня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича в межах 

Всесвітнього тижня медіа та 

інформаційної грамотності  для 

користувачів відділу відбулась гра 

«Медіаходилка». 
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Смачна дитяча студія 

Майстер-класи для користувачів відділу 

31 жовтня, 1 та 7 листопада 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

в межах співпраці з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Карітас-Житомир» в рамках 

проекту «Смачна дитяча студія» відбулися 4 майстер-

класи для користувачів відділу 

 

Смачна дитяча студія 

Майстер-класи для користувачів відділу 

З 14 по 29 листопада 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича в межах співпраці з Благодійною 

організацією «Благодійний фонд «Карітас-

Житомир» в рамках проекту «Смачна дитяча 

студія» відбулися 5 майстер-класів для 

користувачів відділу. 

 

«Я Святого Миколая дуже добре знаю!» 

Пізнавальна вікторина 

19 грудня 2022 року в секторі 

«Інтернет-центр» бібліотеки разом 

з Інклюзивним читальним залом  

проведено пізнавальну вікторину з 

солодкими подарунками «Я 

Святого Миколая дуже добре 

знаю!» для дітей дошкільного та 

шкільного віку внутрішньо 

переміщених осіб та користувачів 

бібліотеки в якій дізналися про 

традиції свята та цікаві факти про 

життя Миколая – Чудотворця. 
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Майстер-клас з виготовлення флікерів 

6 грудня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича разом з представниками 

Управління патрульної поліції м. Житомира 

відбувся майстер-клас з виготовлення 

флікерів. 

Під час майстер-класу діти власноруч 

створили флікери, а поліцейські нагадали 

їм правила дорожнього руху для пішоходів 

у темну пору доби. 
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ТВОРЧІ АКЦІЇ 

ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ 

Екскурсія у ІРЦ «Вікно в Америку» 

24 січня 2022 року під час екскурсії 

бібліотекою до ІРЦ Вікно в Америку 

завітали учні 8-го класу Ліцею № 25 м. 

Житомира. 

 Координатор ІРЦ «Вікно в Америку» 

Павло Кузьменко провів мультимедійну 

презентацію та ознайомив їх з роботою 

центру та можливостями, які доступні 

відвідувачам. Учні також взяли участь у дискусії на тему кібербезпеки. Павло 

розповів про основні правила безпеки в інтрнеті та про важливі заходи для 

забезпечення безпеки особистих даних. 

Захід з нагоди відзначення Дня безпечного Інтернету 

Вкрай важливо говорити про те, що 

Інтернет може приховувати небезпеку 

(неправдиву інформацію, підроблений 

контент у вигляді фото, відео, фішингових 

сайтів тощо). Адже Інтернет є дуже 

широким джерелом інформації, іншими 

словами, інформаційним простором, у 

якому, як і в реальному житті, є позитивні 

та негативні сторони.  

Тому 01 та 03 лютого, з нагоди 

відзначення Дня безпечного Інтернету (Safer Internet Day) – «Разом для 

найкращого інтернету!», який відзначають 8 лютого 2022 році, в секторі 

«Інтернет-центр» в ЖОУНБ імені О. Ольжича для користувачів бібліотеки 

відбувся тренінг за темою «Онлайн-інструменти для перевірки контенту» в 

межах Школи неформальної освіти. 
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«Подаруй бібліотеці книгу» 

Акція до Міжнародного 

дня дарування книг 

До Міжнародного дня дарування книг з 7 по 15 

лютого 2022 року, в бібліотеці проходила акція 

«Подаруй бібліотеці книгу». В акції брали участь усі 

охочі, хто мав бажання подарувати книги та отримати 

безоплатний читацький квиток. 
 

«Допомога під час війни. Куди звернутися?» 

Тренінг 

В умовах складних часів, які викликані війною 

на території України багато людей потребують 

допомоги у різних питаннях. 

8 квітня 2022 році працівниці сектора 

«Інтернет-центр» ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

провели тренінг для користувачів бібліотеки за 

темою: «Допомога під час війни. Куди 

звернутися?». 

 

День вишиванки у бібліотеці 

Традиційно, у травні, українці всього світу відзначають Всесвітній день 

вишиванки — міжнародне свято, ідея якого належить чернівецькій студентці 

Лесі Воронюк — нині відомій 

журналістці, письменниці і 

сценаристці. Цьогоріч 

святкування припало на 19 

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, спрямовує 

помисли людини на краще майбуття. 
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«Мене не зрадять крицеві долоні» 

Відзначення 115-ї річниці від дня народження Олега Ольжича 

21 липня 2022 року відзначаємо 

115-у річницю від дня 

народження О. Ольжича (Олега 

Олександровича Кандиби), 

українського поета, археолога і 

політичного діяча, ім’я якого 

Житомирська обласна 

універсальна наукова бібліотека 

носить з 2007 року. 

Щороку, вшановуючи пам’ять нашого видатного земляка, колектив 

бібліотеки проводить різноманітні заходи, присвячені його біографії і 

творчості. 

До цієї дати працівники краєзнавчого відділу ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

провели поетичний вернісаж під гаслом: «Мене не зрадять крицеві долоні», 

що відбувся біля пам’ятника поетові в Житомирі. 

Про Короленка – правозахисника 

Круглий стіл 

14 липня 2022 року, в ІРЦ «Вікно в 

Америку» бібліотеки, відбувся 

круглий стіл  в рамках циклу «Роль 

В.Г. Короленка у світовій літературі. 

Публіцистичний спадок 

письменника-земляка в утвердженні 

ідеалів демократії і свободи слова». 

Це стало результатом співпраці 

нашого Музею та відділу літератури 

іноземними мовами та ІРЦ «Вікно в Америку» ЖОУНБ. 

«Короленко і Америка» 

Круглий стіл 

28 липня 2022 року, до Дня 

Державності України, в Житомирській 

обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені Олега Ольжича 
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відбувся черговий захід у циклі «Публіцистичний спадок В.Г.Короленка, 

правозахисника і гуманіста. Роль письменника-земляка в утвердженні ідеалів 

демократії і свободи». 

Заходи проводяться у рамках співпраці літературно-меморіального музею 

В.Г.Короленка та відділу літератури іноземними мовами і ІРЦ «Вікно в 

Америку» ОУНБ. Тема  другого заходу: "Короленко та Америка". Мова, 

зокрема,  йшла і про поїздку письменника до США у 1893 році та 

відвідування  Всесвітньої  Чиказької промислової виставки. 

«Розвиток ємоційної зрілості та життєстійкості в 

умовах війни» 

Тренінг для внутрішньо переміщених осіб 

5 серпня 2022 року на базі 

бібліотеки відбувся тренінг для 

внутрішньо переміщених осіб: 

«Розвиток ємоційної зрілості та 

життєстійкості в умовах війни». На 

ньому ми говорили про три ключові 

елементи стійкості, як вони можуть 

допомогти: справлятися зі 

щоденним стресом, підвищити рівень внутрішньої енергії та створювати 

навколо себе простір спокою та добра. 

Хакатон для локальних медіа «ЗМІ нових громад» 

У бібліотеці – про розвиток ЗМІ 

Триває співпраця ІРЦ «Вікно в 

Америку» та віддіілу літератури 

іноземними мовами з Асоціацією 

професіних журналістів та рекламістів 

Житомирщини  у справі  інфрмування 

та  навчання  місцевих засобів масової 

інформації. 12, 13 серпня 2022 року на 

базі ОУНБ імені Олега Ольжича 

проведено хакатон для локальних 

медіа «ЗМІ нових громад».  У заходах взяли участь представники не лише 

житомирських, але й сумських та чернігівських реформованих ЗМІ. 

Навчання здійснювалось за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства 

США в Україні. 
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День Незалежності в бібліотеці 

Благодійна акція «Книги для внутрішньо переміщеної родини» 

23 серпня 2022 року у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ 

ім. О.Ольжича відбулась благодійна 

акція «Книги для внутрішньо 

переміщеної родини». 

У межах акції «Книги для внутрішньо 

переміщених родин», присвяченій Дню 

Незалежності, відділи бібліотеки та 

небайдужі користувачі зібрали декілька 

десятків примірників книг різної 

тематики та для різних категорій книголюбів, які передали до Колективного 

центру св. Василя Великого благодійної організації «Благодійний фонд 

«Карітас-Житомир», який опікується внутрішньо переміщеними родинами, 

евакуйованими з зон, де ведуться активні бойові дії. Метою акції є 

популяризація читання серед дітей і молоді та збір книг для тих, хто не має 

змоги їх придбати. 

«Люблю Україну мою» 

Акція до Дня Державного Прапора 

і Дня Незалежності України 

23 серпня 2022 року працівники сектора 

обліку користувачів спільно з відділом 

україністики нашої бібліотеки провели 

вуличну акцію до Дня Державного Прапора 

і Дня Незалежності України «Люблю 

Україну мою». Відділ україністики 

організував перегляд нової літератури, виданої до 30-річчя Незалежності 

України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики 

України й Українського інституту книги. Працівники бібліотеки 

запрошували всіх охочих записатися і стати постійними користувачами 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.Ольжича. 

  



51 

 

День Незалежності в бібліотеці 

Гра-вікторина «Знаю Україну – Героїв знаю!» 

23 серпня 2022 в секторі «Інтернет-

центр» в ЖОУНБ ім. О.Ольжича 

працівниці сектора провели Гру-

вікторину «Знаю Україну – Героїв 

знаю!» з переглядом українського 

мультсеріалу «Пригоди Котигорошка 

та його друзів» (до Дня Незалежності 

України) для дітей дошкільного та 

шкільного віку вразливих категорій. 

 

День Державного Прапора України 

 

У День Державного Прапора України, 23 серпня 2022 року, колектив 

бібліотеки розгорнув прапор, подарований бійцями 10-ї Окремої гірсько-

штурмової бригади в 2016 році. Тому вже стало гарною традицією щороку на 

День Прапора фотографуватися з цим стягом, віддаючи шану нашій 

незалежній державі і воїнам, які боронять Україну на полі битв. 
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«Шкільний портфелик» 

Виїзна акція 

08 вересня 2022 року працівниця 

відділу «Інклюзивний читальний зал» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича прийняла учать у 

благодійній акції «Шкільний портфелик» 

від Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Карітас-Житомир». 

Фонд отримав багато звернень з 

проханням отримати портфелі не лише 

для молодших школярів, але й для 

старших. Завдяки партнерам, які 

допомогли провести цьогорічну акцію 

діти із родин ВПО та багатодітних сімей змогли отримати свої рюкзаки. 

Загалом «Благодійний фонд «Карітас-Житомир» вже подарував 500 

портфелів з канцелярським приладдям. 

Бібліофест на Новому бульварі — 2022 
Акція «Читаємо разом на Новому 

бульварі» 28 вересня 2022 року в холі 

бібліотеки працівниці сектора обліку 

проводили акцію для житомирян та 

гостей міста «Читаємо разом на Новому 

бульварі». Усім охочим пропонували 

безкоштовно записатися до бібліотеки. 

Для цього потрібно було тільки 

заповнити спеціальну анкету та отримати солодкий подарунок. Тим, хто 

хотів більше дізнатися про послуги, які надає бібліотека користувачам, могли 

ознайомитися з рекламною продукцією, послухати цікаву інформацію з вуст 

бібліотекарів. Майбутні користувачі бібліотеки із зацікавленням 

знайомилися з представленою на книжкових виставках літературою, 

послухали інформацію 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  
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Бібліофест на Новому бульварі – 2022 

Найкращі помічники — роботи 

 (Демо-клас із використання та можливостей робототехніки) 

28 вересня 2022 року у холі бібліотеки 

представники Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді провели демо-клас із 

використання та можливостей робототехніки. 

Учитель інформатики вищої кваліфікаційної 

категорії ліцею № 25 м. Житомира Михайло 

Нагалевський розповів про представлені 

моделі та особливості їхньої роботи. 

 
 

Бібліофест на Новому бульварі – 2022 

Майстер-клас із традиційного соломоплетіння 

від Олексія Пшеничнюка 

28 вересня 2022 року у відділі мистецтв ім. 

О.Ольжича у рамках бібліофесту до 

Всеукраїнського дня бібліотек викладач 

Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

майстер народної творчості традиційного 

поліського мистецтва соломоплетіння Олексій 

Пшеничнюк провів майстер-клас із 

традиційного соломоплетіння. 
 

Бібліофест на Новому бульварі – 

2022 

 «Формуємо корисні звички читання» 

(Бібліозустріч до Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

28 вересня 2022 року працівники відділу 

читальних зал провели бібліозустріч «Формуємо 

корисні звички читання» до Всеукраїнського дня 
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бібліотек. Присутні читачі актуалізували свої знання про формування та 

закріплення звичок в поведінці людини. Ознайомилися з рекомендаціями, як 

поліпшити навички читання в дітей та підлітків, отримали поради щодо 

підвищення ефективності прочитаного. В якості заохочення юних читачів 

завітати до бібліотеки, під час зустрічі обговорили також нові надходження 

дитячої літератури до відділу читальних зал. 

Бібліофест на Новому бульварі — 2022 

Книжкова виставка «Видавнича палітра краю» 

28 вересня 2022 р. до Всеукраїнського Дня 

бібліотек у відділі краєзнавства відбулася презентація 

нових краєзнавчих видань «Видавнича палітра краю», 

де були представлені видання місцевих видавництв 

«Рута», «Полісся», «Волинь», «О. О. Євенок», 

«НОВОград» та інших. Користувачі ознайомились з 

новими книжками з історії, освіти та з художніми 

творами авторів Житомирщини. 

 

Бібліофест на Новому бульварі – 2022 

Книжкова виставка «Розкриємо дбайливо сторінки: з фонду 

цінних видань» 

28 вересня 2022 року в холі 

бібліотеки була презентована 

книжкова виставка «Розкриємо 

дбайливо сторінки: з фонду цінних 

видань», організована до 

Всеукраїнського дня бібліотек. Тут 

були представлені книжки з фонду 

рідких і цінних видань та сучасна 

різноформатна книжка. Основна мета 

такої виставки — донести до користувачів бібліотеки різноманітність форм і 

видів видань. 
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Бібліофест на Новому бульварі — 2022 

Майстер-клас «В книжечку на згадку зробимо закладку» 

29 вересня 2022 р. у відділі 

«Інклюзивний читальний зал» 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

відбувся цікавий та корисний 

майстер-клас «В книжечку на 

згадку зробимо закладку» для 

маленьких користувачів відділу. 

Під час майстер-класу діти 

власноруч виготовляли та прикрашали закладки-скріпки та закладки-кутики. 

Варіантів таких закладок безліч. Таким чином, звичайний фетр та папір 

перетворились на казкові створіння та героїв улюблених мультиків. 

Бібліофест на Новому бульварі – 2022 

Тренінг «Кібергігієна: безпека понад усе» 

29 вересня 2022 року завідувачка сектора 

«Інтернет-центр» Юлія Ковальчук провела 

тренінг «Кібергігієна: безпека понад усе» 

для користувачів бібліотеки. Цей захід 

пройшов у рамках відзначення 

Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

«Інформація: шукати, знайти і застосувати» 

День бібліографії. Екскурсія 

Для студентів 1 курсу Житомирського 

державного університету соціально-

психологічного факультету 6 жовтня 2022 

року було проведено День 

бібліографії «Інформація: шукати, знайти і 

застосувати» та екскурсію. 
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«День захисників і захисниць України» 

Інформаційний огляд та екскурсія відділом україніки 

19 жовтня 2022 року завідувачка 

відділу Україніки Г. Й. Давидовська 

ознайомила учнів І курсу ЦПТО м. 

Житомира з книжковою виставкою 

«День захисників і захисниць 

України», що демонструється в холі 

бібліотеки.  

Для учнів  також провели екскурсію 

новим відділом бібліотеки — відділом 

україніки. Особливо їх зацікавив 

етнографічний куточок відділу. 

 

«Інформаційна гігієна під час війни» 

Тренінг для працівників ЖОУНБ ім. Олега Ольжича  

До Всесвітнього тижня медіа та 

інформаційної грамотності, який цього 

року проходить 24-31 жовтня, 

головний бібліотекар НМВ ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича Галина Козаченко провела 

тренінг для бібліотечних працівників 

ОУНБ «Інформаційна гігієна під час 

війни». 

 

«Цифрова ідентичність в Інтернет-просторі» 

Тренінг до Всесвітнього тижня 

медійної та інформаційної грамотності 

25 жовтня 2022 року  в секторі «Інтернет-

центр» в ЖОУНБ ім. О. Ольжича завідувачка 

Ковальчук Юлія провела тренінг в рамках 

Школи неформальної освіти до Всесвітнього 

тижня медійної та інформаційної грамотності для 

користувачів бібліотеки за темою «Цифрова 

ідентичність в Інтернет-просторі». 
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«Інноваційні інформаційно-бібліографічні засоби 

пошуку літератури» 

День бібліографії та екскурсія залами книгозбірні 

На базі довідково-

бібліографічного 

апарату відділу 

наукової інформації та 

бібліографії для 

студентів 1 курсу 

Житомирського 

державного 

університету Кафедри 

економіки, 

менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи 4 листопада 2022 

року було проведено День бібліографії «Інноваційні інформаційно-

бібліографічні засоби пошуку літератури» та екскурсію. 

Під час екскурсії залами книгозбірні студенти дізналися історію 

бібліотеки, ознайомилися зі структурою та правилами роботи бібліотеки, з 

довідково-пошуковим апаратом бібліотеки та фондом цінних та рідкісних 

видань. 

«Дивосвіт скарбів книжкових» 

День бібліографії 

25 листопада 2022 року для студентів I 

курсу Житомирського торговельно-

економічного фахового коледжу 

працівники відділу наукової інформації та 

бібліографії провели День бібліографії 

«Дивосвіт скарбів книжкових». 
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Круглий стіл «Безпека дорожнього руху – безпека 

життєдіяльності» 

22 грудня 2022 року у відділі виробничої 

літератури відбувся круглий стіл на тему: 

«Безпека дорожнього руху – безпека 

життєдіяльності», в якому взяли участь 

старший інспектор відділу зв’язків із 

громадськістю патрульної служби 

Житомирської області Т. Ю. Кириленко та 

інспектор Я. В. Гірська. 

 

 


