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 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 

 «Первинна не матерія, а інформація про неї» 

Презентація житомирського часопису  

«Світло спілкування», ч. 23, 2017 р. 

13 січня 2018 року в актовій залі бібліотеки відбулася 

презентація чергового, 23-го, числа часопису «Світло 

спілкування». 

Деякі автори дописів, надрукованих у журналі, 

поспілкувалися з відвідувачами. Це письменники з Житомира 

Ярослав Марищенко, Петро Кухарчук, письменник і журналіст із 

Коростеня Віктор Васильчук, літератор із Бердичева Олександр 

Кухарчук, житомирський поет і драматург Юрій Тарасенко, 

літературознавець, критик, поет і редактор із Житомира 

Володимир Білобровець, головний редактор «Світла 

спілкування» Григорій Цимбалюк та ін. 
 

«Еволюція на граніті» 

Презентація поетичної збірки Сергія Сіваченка 

16 січня 2018 року у відділі літератури з мистецтв поет із 

Хорошева Сергій Сіваченко знайомив читачів зі своєю новою 

книжкою віршів «Еволюція на граніті». 

Представлена збірка — це результат пошуку та реакції на 

рухи сучасного світу, де лагідний дитячий гомін умить 

замінюється моторошними танковими залпами, а щире 

освідчення легко інтерпретується, наче підступна брехня. 

Саме в лещатах таких новітніх протилежностей набував свого 

творчого досвіду автор. Тому на сторінках книжки можна як 

посмакувати грона романтичних переживань, так і пригубити 

попіл спалених сенсів, істин, засторог. 
 

«Житомир у давнину» 
Нове цінне історико-археологічне 

видання з історії Житомира 

10 травня 2018 року в актовій залі 

Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олега Ольжича відбулася 

презентація книжки житомирського археолога, 
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працівника Житомирського обласного краєзн авчого музею Олександра Тарабукіна 

«Житомир у давнину». 

Унікальність видання полягає в тому, що це перша систематизована наукова праця, 

присвячена археологічному вивченню території, на якій виникло і розвивалося місто 

Житомир.  

«Біблія для дітей» 
Презентація книжки шрифтом Брайля 

22 травня 2018 р. в конференц-залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбулася презентація 

першої в Україні Біблії шрифтом Брайля: 

«Біблія для дітей». 

Було оголошено звернення до 

громадськості, яким не байдужа доля людей із 

порушення зору, взяти участь у 

волонтерському русі «Заплющ очі. Дивись 

серцем», метою якого є реалізація ідеї видань 

для діток: сучасних українських казок, історії 

в замальовках та малюнках тощо. 

Ініціатором видання виступило об’єднання 

«Заплющ очі. Дивись серцем», а підтримала і 

здійснила друк Київська архієпархія Української греко-католицької церкви. 

«Естетика жебрацтва» 
Презентація роману Дмитра Корчинського 

23 червня 2018 року в актовій залі бібліотеки відбулася презентація роману Дмитра 

Корчинського «Естетика жебрацтва». 

Дмитро Корчинський — політичний, 

громадський діяч, публіцист і телеведучий, лідер 

Всеукраїнської політичної партії «Братство».  

Роман «Естетика жебрацтва» виданий у 

видавництві «Zалізний тато». На зустріч із 

читачами з Києва приїхали і автор, і креативний 

директор видавництва Олексій Бешуля. Після 

виступу автора, присвяченому своїй політичній 

діяльності і творчості, Олексій Бешуля коротко 

розповів про видавництво, в якому працює. 
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 «Олег Ольжич — поет, вчений, державотворець» 

Експозиція книжкової виставки 

З нагоди 111-ї річниці від дня народження поета у бібліотеці організовано 

книжкову виставку «Олег Ольжич (Олег Кандиба) – поет, вчений, державотворець». 

 Ім’я Олега Ольжича носить Житомирська обласна універсальна наукова 

бібліотека. 

На виставці представлені зібрання творів Олега Ольжича «Незнаному Воякові» 

(1994); краєзнавчі нариси М. Ю. Костриці 

«Велет духу. Ольжич і Житомирщина» 

(1997), які висвітлюють маловідомі 

сторінки житомирського періоду життя і 

діяльності; «З берегів Тетерева — у 

вічність» (2007) — нарис про життя, 

творчий шлях, наукову і громадсько-

політичну діяльність Олега Ольжича; 

нарис М. Г. Жулинського «Олег Ольжич і 

Олена Теліга» (2001) — про їх життя і 

творчість та добірки з їхньої спадщини; в книзі М. Ю. Відейка «Наукова спадщина 

Олега Ольжича» (2008 р.) йдеться про археологічні відкриття та наукові дослідження 

Олега Кандиби; інші видання. 
 

 «Вечір думає — а ранок знає» 

Презентація книжки Галини Мельник 

19 жовтня 2018 року в конференц-залі 

бібліотеки відбулася творча зустріч з 

письменницею Галиною Мельник. Вона 

представила свою нову книжку «Вечір 

думає — а ранок знає», яка побачила світ 

у житомирському видавництві «Рута» 

(директор — Людмила Бондар). 

Вела творчий вечір заслужений 

журналіст України, в минулому директор 

житомирського видавництва «Полісся» 

Валентина Орел. 

 «Я мрію стати письменницею... Я впевнена – в мене це 
вийде...» 

Презентація творчості поетес Олександри Бурбело та Тамари 
Корсунської 



6 

 

4 грудня 2018 року в конференц-залі 

бібліотеки відбулася презентація творчості 

поетес Олександри Бурбело та Тамари 

Корсунської. 

Гості презентації – творча інтелігенція та 

молодь – завдяки Бевзу Володимиру 

Федоровичу мали змогу ознайомитися з 

творчістю та життєвим шляхом сильної духом, 

самобутньої та не за роками дорослої онуки 

Олександри та дружини Тамари. 

Звучали спогади про творчий шлях та життя обдарованих особистостей. 

Казки, легенди, вірші, смішинки та загадки, що зібрані у книгах Олександри 

вивчають в шкільних програмах учбових закладів України. 
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 ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ 

 «Недобиті політикою» 
Зустріч з відомими поетами 

22 лютого 2018 року на зустріч з 

любителями поезії в актовій залі 

бібліотеки приїхали відразу троє цікавих 

українських поетів: Володимир Цибулько, 

Олексій Кошель та Олександр Черненко. 

Свій творчий вечір вони одностайно 

назвали «Недобиті політикою», бо всіх їх, 

крім поезії, об’єднує ще й... політика. 

 

Врешті всі вони колись, на початку свого 

творчого шляху, друкувалися в легендарному 

часописі «Авжеж!», редагованому 

письменником, нині директором ЖОУНБ імені 

Олега Ольжича Василем Врублевським. 

Кожен із «недобитих політикою» почитав 

по кілька своїх віршів, викликавши приємні 

спогади в тих, хто знайомий з їхньою 

творчістю, і відкривши себе тим, хто вперше здибався з цими непересічними 

майстрами слова. 
 

«Імена письменників світового значення на літературній 
карті Житомирщини» 
Лекція Людмили Журавської 

Захід під такою назвою відбувся 26 лютого 2018 

року в конференц-залі бібліотеки. Для студентів 

Житомирського національного агроекологічного 

університету, котрі опановують спеціальність 

«Краєзнавчо-туристична робота», виступила 

старший науковий співробітник відділу наукових 

досліджень обласного краєзнавчого музею 

Людмила Журавська. Вона розповіла про життя і 

творчість письменників, чиї імена пов’язані з 

нашим краєм: Володимира Короленка, Лесю 

Українку, Джозефа Конрада, Максима Рильського. 
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«Видатні мовознавці Житомирщини» 

Тематичний вечір до Дня української писемності та мови 

8 листопада 2018 року відділом краєзнавства до Дня української писемності та 

мови проведено тематичний вечір «Видатні мовознавці 

Житомирщини». На захід було запрошено викладачів 

ЖДУ ім. І.Франка – доктора філологічних наук, 

професора В. М. Мойсієнка  та кандидата філологічних 

наук, доцента Г. І. Гримашевич, які розповіли про 

мовознавця-діалектолога, професора Миколу 

Васильовича Никончука, його науково-педагогічну 

діяльність та поетичну творчість. До слова було 

запрошено відомого житомирського письменника 

А. С. Сірика – автора книги «Мова творить народ». 

Ведучий зустрічі головний бібліограф В. В. Білобровець оглядово розповів про інших 

земляків – авторів мовознавчих досліджень – І. І. Огієнка, М. В. Хомичевського 

(Бориса Тена), М. Т. Рильського, Є. М. Кудрицького, М. М. Богдана, В. В. Власенка, 

Є. О. Павленка.  

«Любові життєдайне джерело» 

Вечір пам’яті поетеси Галини Руссо 

19 листопада 2018 р у відділі літератури з 

мистецтв відбувся літературно-музичний вечір 

пам’яті житомирської поетеси Галини Руссо (1953-

2002). 

Галину Руссо знають як поетесу, автора 

ліричних, соціальних, дитячих, гумористичні 

мініатюр, пародій, епіграм, байок, перекладача з 

російської. 

Звучали поезії відомих поетес Олени Теліги та 

Лесі Українки, яких Галина Віталіївна шанувала, з 

яких черпала силу та віру в те, що Україна відродиться «у рідному слові, в ніжній 

маминій пісні, в людській доброті...». 

«Письменники-земляки – молоді» 

30 листопада 2018 р. відбулася зустріч головного бібліографа відділу краєзнавства 

В. В. Білобровця з учнями 7-10-х класів ЗОШ 

№ 20 м. Житомира. Школярів ознайомили з 

новими виданнями письменників-земляків, 

які є у фондах бібліотеки, зокрема, із 

творами, зорієнтованими на дитячу читацьку 

аудиторію середнього та старшого шкільного 

віку.  
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ВИСТАВКИ 

«Імпресивна графіка» 

Виставка мініатюр художника з Баранівки 

Володимира Кравчука 

15 січня 2018 року у відділі мистецтв відкрилася виставка 

мініатюр Володимира Кравчука «Імпресивна графіка». 

Володимир Кравчук уже не вперше презентує свій 

творчий доробок у Житомирі, зокрема в стінах бібліотеки. 

Цього разу художник представив мініатюри квадратної 

форми, виконані пастеллю. Про них він жартома висловився 

так: «В кожну хату — по квадрату». 

 

Знайомство з художником із Хорошева 

Виставка робіт Павла Гусєва 

16 січня 2018 року в холі книгозбірні відбулося 

відкриття виставки художніх робіт Павла Гусєва із 

смт Хорошева. Серед представлених робіт — 

картини та різьблення по дереву молодого майстра. 

Привітати Павла Гусєва прийшли земляки з 

Хорошева, а також інші відвідувачі бібліотеки, яким 

цікава художня творчість наших місцевих авторів. 

 

«З нами Бог, Україна, бойове братство!» 

Відкриття виставки художніх робіт до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та з нагоди 29-ї річниці 

виведення військового континґенту з Афганістану 

1 лютого 2018 р. у відділі літератури з мистецтв відбулося відкриття тематичної 

виставки «З нами Бог, Україна, бойове 

братство!», приуроченої Дню вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав та 29-й річниці виведення радянських 

військ з Афганістану. 

Організаторами виставки стали 

Житомирська обласна спілка ветеранів 

Афганської війни, Житомирська міська спілка 

ветеранів Афганської війни, обласна 
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універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича. 

Роботи, представлені на цьогорічній виставці, об’єднує ідея вшанування тих воїнів, 

що не повернулися з війни, та поваги до тих, хто пройшов крізь важкі випробування. 

Особливо це актуально у зв’язку з тим, що нині Україна має нове покоління воїнів — 

захисників Вітчизни на східному фронті в нинішній російсько-українській війні. 
 

«Чарівність. Вишуканість. Краса» 

Виставка творчих робіт учнів ДНЗ «Центр легкої промисловості 

та побутового обслуговування населення м. Житомира» 

12 лютого 2018 року у фойє бібліотеки 

відбулося відкриття виставки «Чарівність. 

Вишуканість. Краса». 

Тут було виставлено колекції моделей одягу, 

створені учнями ДНЗ «Центр легкої 

промисловості та побутового обслуговування 

населення м. Житомира».  

В рамках відкриття виставки були проведені 

майстер-класи: «Коса — дівоча краса», 

«Чарівний ґудзик» і «Солодкі букети». Вони 

відбулися у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. 

 

«Вернісаж талантів» 
Виставка робіт членів гуртка «Юний фотоаматор» 

22 лютого 2018 року у фойє бібліотеки 

відбулося відкриття виставки робіт членів гуртка 

«Юний фотоаматор», що діє при Житомирському 

міському центрі науково-технічної творчості 

учнівської молоді (керівник гуртка — Надія 

Радіонова). 

Це природні й архітектурні пейзажі, 

натюрморти, портрети, макрозйомка. У виступах 

промовці відзначили неабиякий художній і 

технічний рівень фоторобіт, представлених на 

публічний огляд, а також побажали дівчатам та хлопцям натхнення у творчості. 
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«Невичерпне джерело» 
Відкриття пересувної виставки, присвяченої Олені Блаватській, та 

виставки фоторобіт В’ячеслава Майбороди 

2 березня 2018 року в холі бібліотеки відбулося 

урочисте відкриття виставки «Невичерпне джерело», 

присвяченої Олені Петрівні Блаватській. 

Це пересувна виставка, яка складається із 

фотографій і анотацій, що розповідають про 

походження та життєвий шлях відомої засновниці 

Теософського товариства, На окремому стенді 

представлені книжки Олени Блаватської, видані в 

різні роки. 

«Весняний цвіт» 
Виставка творчих робіт Оксани Білецької 

5 березня 2018 року у відділі літератури з мистецтв 

відбулося відкриття виставки творчих робіт житомирянки 

Оксани Білецької «Весняний цвіт». 

Представлені твори — це пейзажі, зображення квітів, 

природи. Художниця ділиться своїм  настроєм через яскраві, 

радісні кольори пробудженої від зими природи. І нагадує, що 

до нас уже йде квітуча весна. 

 
 

Повстанці проти нацизму і комунізму 
Відкриття фотодокументальної виставки про УПА 

21 березня 2018 року в холі бібліотеки 

відбулося відкриття фотодокументальної виставки 

«Українська повстанська армія: відповідь 

нескореного народу». 

Про нелегкі сторінки історії боротьби 

українців за створення незалежної держави зі 

зброєю в руках у часи 

Другої світової війни 

розповідають 

документальні 

фотографії й документи. Стенди присвячені періоду початку 

протистояння ОУН і нацистської Німеччини, поширенню 

антинацистської підпільної діяльності українських 

націоналістів на всю територію України в 1942 році, початку 



12 

 

збройної боротьби УПА проти німців, воєнним епізодам у Галичині. Окремі розділи 

розповідають про українських борців, які були в’язнями концтаборів, боротьбу 

повстанців проти комуністичного режиму вже після закінчення світової війни. 

Організатори виставки: Український інститут національної пам’яті, Центр 

досліджень визвольного руху, Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» і 

галузевий державний архів Служби безпеки України. 

Вів захід заступник директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Олега Ольжича Вадим Пивоваров. 
 

«Мистецький всесвіт» 
Виставка творчих робіт та авторських дизайн-проектів 

студентів інституту педагогіки 

4 квітня 2018 року у 

вітальні відділу літератури з 

мистецтв відбулося урочисте 

відкриття виставки творчих 

робіт та авторських дизайн-

проектів студентів інституту 

педагогіки Житомирського 

державного університету імені 

Івана Франка. 

Представлені роботи 

демонструють різні галузі мистецтва: традиційну та художню вишивку, витинанку, 

бісероплетіння, макраме, паперову пластику, художні вироби із солоного тіста, 

акварельний та олійний живопис, графіку, дизайнерський колаж. 
 

Творчість юних майстрів 
Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва 

вихованців ЖЦТДіМ 

19 квітня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв відбулося відкриття виставки робіт 

декоративно-ужиткового мистецтва, створених 

учасниками гуртків «Художня творчість» та 

«Основи дизайну» Житомирського центру 

творчості дітей і молоді. Виставку художніх робіт 

приурочили до визначної події —присвоєння цим 

гурткам почесного звання «Зразковий художній 

колектив». 

В експозиції представлені творчі здобутки 
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молоді: розпис на склі, витинанки, живопис та малюнки, розпис на тканині, статуетки 

з пластиліну й солоного тіста, писанки. 

На відкритті виставки виступили викладачі ЖЦТДіМ, а також вихованці 

мистецьких гуртків. 

«У стилі романсу» — 
так називається виставка художніх робіт, яка відкрилася 3 травня 2018 року в 

холі бібліотеки. 

Публіці представили ориґінальні твори художнього мистецтва відомих 

житомирських художників Леонарда та 

Олени Славових, а також інших митців і 

тих, хто робить перші кроки на шляху до 

опанування образотворчим мистецтвом. 

Леонард Стефанович Славов — 

скульптор і живописець, твори якого відомі 

далеко за межами України, зберігаються в 

приватних колекціях Росії, США, 

Німеччини, Ізраїлю, Іспанії.  

На виставці представлені роботи викладачки художньої студії «Арт-Село» Ольги 

Швець, провізора Юлії Окочі (Іщенко), юристки Наталі Процишиної, математика Інни 

Лібович та ін. 

Виставка одягу із собачої шерсті 
Певно, чимало людей чуло про цілющі 

властивості одягу, виготовленого із собачої шерсті. 

І от 17 травня 2018 року всі, хто цікавиться таким 

не зовсім звичайним матеріалом для моди, змогли 

не тільки побачити унікальні вироби, а й 

поспілкуватися з ентузіастками, які ці вироби 

створюють. У вітальні відділу літератури з 

мистецтв відбулася зустріч з майстринею Оленою 

Тихоненко, яка розповіла про лікувальний ефект від 

носіння одягу із собачої шерсті. Зупинилася також 

на тому, як правильно збирати шерсть і плести з неї нитки. Присутнім також показали 

процес прядіння на сучасних електричних міні-верстатах. 

За старовинними техніками 
Виставка вишитих виробів 

19 травня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв відкрилася виставка робіт 

учасників «Школи української вишивки». На 

виставці демонструються вироби, виконані за 

допомогою старовинних технік української 
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вишивки. Саме таким технікам і навчають у школі, відроджуючи мистецтво наших 

пращурів. 

«Закоханий у Полісся» 
Відкриття персональної фотовиставки Михайла Купневича 

24 травня 2018 року в холі відбулося 

відкриття персональної фотовиставки 

«Закоханий у Полісся» Михайла 

Станіславовича Купневича із смт Словечного, 

що в Овруцькому районі. 

Увазі глядачів представлені більш як 40 

світлин із поліськими краєвидами та художні 

портрети. Всі світлини створено в техніці 

мікро- та макрозйомки. 

Відкрив виставку заступник директора 

ЖОУНБ імені Олега Ольжича з наукової 

роботи Вадим Пивоваров. 

«24 травня - День слов’янської писемності та культури» 
Експозиція цінних видань 

старослов’янською мовою 

Щорічно, 24 травня, всі слов'янські 

країни вшановують пам'ять Святих 

рівноапостольних Кирила і Мефодія – 

творців слов'янської писемності. Брати 

Кирило і Мефодій – просвітителі, творці 

слов'янської абетки, перших пам'яток 

слов'янської писемності й 

старослов'янської мови, проповідники 

християнства. 

Для користувачів бібліотеки було організовано виставку літератури «24 травня - 

День слов’янської писемності і культури», приурочену до Дня слов’янської 

писемності, де експонувались цінні видання старослов’янською мовою, що 

відносяться до пам’яток друку, мають велику наукову, історичну, духовну та 

матеріальну цінність.  

Представлені факсимільні видання «Изборник Святослава 1073 года», «Киевская 

псалтырь» 1397 року, репринтні видання «Граматика словенська» Л. Зизанія, «Буквар 

Івана Федорова», наукові каталоги «Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст.» 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, «Кириличні рукописні книги 

у фондах Львівської Наукової Бібліотеки ім. В. Стефаника» Також були представлені 

видання професора Івана Огієнка «Костянтин і Мефодій. Їх життя та діяльність»1928 

р. та «Пам’ятки старослов’янської мови X-XI віків» 1929 р. тощо. 
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«Сузір’я талантів» 
Так називається виставка декоративно-прикладного 

мистецтва та моделювання вихованців Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (ЖМЦНТТУМ) «Імпульс», відкриття якої 

відбулося 24 травня 2018 року в холі бібліотеки. 

На виставці представлені більш як 150 робіт 

вихованців гуртків та студій центру: 
 

 

«Дивосвіт душі» 
Виставка художніх робіт Ольги Дзюрбей 

5 червня 2018 року у виставковій залі відділу літератури з мистецтв відбулося 

відкриття виставки художніх робіт «Дивосвіт душі» заслуженого майстра народної 

творчості України Ольги Дзюрбей. 

На відкриття виставки, щоб привітати 

майстриню пензля і висловити слова 

захоплення її творчістю, завітали 

представники управління культури і 

туризму Житомирської 

облдержадміністрації, Музею історії міста 

Бердичева, обласного Центру народної 

творчості, профспілок, колеги і друзі. 
 

 «Різьбляне диво для людей» 

виставка художніх робіт майстра народної творчості з 
Бердичева Олександр Вахніцький. 

Експозицію було урочисто відкрито 2 липня 

2018 року в мистецькій вітальні відділу 

літератури з мистецтв бібліотеки. 

На побачення з мистецтвом майстра прийшли 

люди, небайдужі до потужних творчих виявів 

світобачення і світосприйняття.  

 
 

«Разом до життя» 

Презентація персональної виставки графіки та живопису 
житомирського художника Артура Хачатряна 
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  Захід відбувся 11 липня 2018 року в холі 

бібліотеки. 

 Назва виставки є не випадковою, адже 

проходила в рамках марафону благодійної 

організації «Фонд допомоги онкохворим 

дітям «Разом до життя». 

Виставка увібрала полотна яскравих 

олійних пейзажів, натюрмортів, 

архітектурних принад Житомира та області, 

а також картини, виконані в авторській 

манері графіки. Були представлені і нові роботи автора, виконанні в рамках ІІІ 

Міжрегіонального пленера «Житомирська палітра». 

«Світ філейного в’язання: нитка, яка створює шедеври» 

Відкриття персональної виставки творчих робіт 
Валентини Іванівни Дем’янчук 

17 липня 2018 року о 10.00 у відділі 

літератури з мистецтв бібліотеки відбулося 

відкриття персональної виставки творчих 

робіт, в’язані картини (29 одиниць), 

скатертини та серветки (13 одиниць) 

Валентини Іванівни Дем’янчук (техніка 

«філейне в’язання гачком») «Світ 

філейного в’язання: нитка, яка створює 

шедеври», яка протягом 10-ти років 

відтворює за схемами чудернацькі твори, чарівні сюжети та дивовижні візерунки. 

«Пам’ятки культурної спадщини Житомирщини» 

3 серпня 2018 року в холі бібліотеки відкрито 

виставку малярських робіт художників 

Житомирщини. 

Серед творів живопису картини, присвячені 

історичній спадщині нашого краю, природні та 

міські пейзажі. Всього для огляду представлено 20 

картин семи художників. 

Організатор виставки, голова громадської 

організації «Архео» Надія Трускавецька, розповіла, 

що головна мета цієї виставки — привернути увагу 

громадськості до проблеми збереження історичної та культурної спадщини України, 

зокрема на Житомирщині. 
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«Тихі вальори рідного Полісся» 

Персональна виставка художніх творів Наталії Гольфінгер-

Бугайчук 

8 серпня 2018 року відділ літератури з мистецтв зустрічав любителів живопису. 

Цього разу на суд публіки були представлені твори талановитої художниці з Чуднова 

Наталії Гольфінгер-Бугайчук. 

Характерною особливістю художніх робіт Наталії є 

авторська техніка, а основною темою для картин 

художниця обрала стилізовані фігурні композиції з 

елементами декоративно-прикладного мистецтва, які 

подекуди доповнені рослинними візерунковими 

мотивами. На деяких картинах фігури скомпоновані в 

традиційному народному інтер’єрі або в поєднанні з 

тваринами чи птахами.  

 

Єднання внутрішнього світу з Космосом 

Виставка художніх робіт Василя Сірика 

21 серпня 2018 року в холі бібліотеки та у 

вітальні відділу літератури з мистецтв відкрито 

виставку художніх творів Василя Сірика. 

Василь Сірик — художник, який своєю 

творчістю прагне відобразити ідею створення 

універсальної моделі розвитку людства в 

гармонії з Космосом. 

Тісний взаємозв’язок внутрішнього світу 

людини з Всесвітом наповнює картини Василя 

Сірика, а цікава, часто несподівана колористика допомагає поринути в духовний 

задум цього художнього циклу. 
  

«Миттєвості спокою» 

Виставка творів живопису Олександра Веремеєнка та його учнів 

31 серпня 2018 року у фойє бібліотеки відбулося відкриття виставки живописних 

творів овруцького художника Олександра 

Веремеєнка та його учнів «Миттєвості спокою». 

Всі, хто прийшов привітати художників з 

відкриттям виставки, стали й учасниками цікавого 

дійства: Олександр показав майстер-клас зі швидкого 

малювання морського пейзажу олійними фарбами. 

Менше ніж двадцять хвилин знадобилося майстрові, 

щоб на полотні за допомогою пензлів та мастихіна 
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з’явилося справжнє море та надвечірнє небо. Він люб’язно подарував цю свою 

картину житомирським журналістам, які знімали майстер-клас на відео. 
  

Виставка Оксани та Ілони Шашкових 

У відділі літератури з мистецтв з 15 вересня діє виставка художніх робіт Оксани 

Шашкової. 

Оксана Шашкова працює переважно аквареллю. 

Чимало її робіт прикрашають приватні колекції в Україні 

та Росії. 

На виставці представлено також роботи її доньки 

Ілони. Деякі її роботи також були відзначені на районних 

конкурсах. 

Виставку можна переглянути до кінця вересня. 
 

В об’єктиві — туристичні принади Житомирщини 

Відкриття виставки туристичної фотографії з нагоди 
Всесвітнього дня туризму 

Управління культури та туризму Житомирської 

обласної державної адміністрації разом із 

Житомирським обласним туристичним 

інформаційним центром організувало і провело 

відкритий обласний конкурс туристичної 

фотографії. Мета цього конкурсу — популяризація 

туристи

чного 

потенці

алу Житомирщини, сприяння розвитку 

фотомистецтва, виявлення і підтримка 

талановитих фотомайстрів і мандрівників.  

27 вересня 2018 року в холі бібліотеки 

відбулося відкриття виставки робіт, які 

стали переможцями цього конкурсу в 

чотирьох номінаціях: «Природа», «Музика в камені», «Яскрава подія», «З висоти 

пташиного польоту». 

 «Незалежність України — понад усе!» 

Фотовиставка, приурочена до Дня 

захисника України 

1 жовтня 2018 року в холі бібліотеки 

відбулося відкриття фотовиставки 
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«Незалежність України — понад усе!», приуроченої до Дня захисника України. 

Один із організаторів цього заходу — 

Житомирський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Портрети Героїв— наших земляків, 

які віддали життя за свободу нашої 

Батьківщини, а також світлини нелегких 

солдатських буднів на передовій лінії 

вогню нагадують про те, якою ціною 

дістається становлення незалежної 

України.  

Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто поліг за нашу свободу. 

Слава Україні! Героям слава! 
 

«Творчий хаос Василя Вознюка» 

Відкриття персональної виставки 

18 жовтня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв відбулося відкриття персональної 

виставки «Творчий хаос Василя Вознюка», 

відомого житомирського митця, майстра графіки та 

шаржу. 

 На зустріч із графіком прийшли його друзі, 

побратими по Афганській війні, письменники, 

журналісти, видавці. З їхніх вуст прозвучали 

вітання ювілярові (а йому ж саме цьогоріч 

виповнилося шістдесят), зичення міцного здоров’я 

й нових творчих успіхів. 

Грошові дерева Марини Орлик 

Виставка виробів у техніці пейп-арт 

1 листопада 2018 року у відділі літератури з мистецтв 

відбулося відкриття виставки виробів у техніці пейп-арт, 

створених Мариною Орлик (її псевдонім у Фейсбуку Marianna 

Peyp-Art). 

Пейп-арт — це особлива дизайнерська техніка, за 

допомогою якої створюються вироби, що мають дорогий, 

привабливий вигляд, а матеріали для творчості доступні й 

завжди під рукою: паперові серветки, клей ПВА, водні фарби 

(акварель або гуаш), акрилове покриття.  
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«Відродження: жінки, які подолали домашнє 
насильство» 

Відкриття виставки фотопортретів 

31 жовтня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв відбулося відкриття виставки фотопортретів 

«Відродження: жінки, які подолали домашнє 

насильство». Авторка світлин — фотограф, дизайнер, 

декоратор, власниця весільної агенції та фотостудії 

«Кульбаба» Ірина Кульбовська. 

Виставка відбулася в рамках проекту «Подолання 

домашнього 

насильства 

через інформування, взаємодію та ресурсність» 

та Програми IREX «Комунікаційна підтримка та 

залучення громадян до процесу реформ» і 

спрямована на подолання табуйованості теми, на 

привернення уваги громадськості до проблеми, 

на побудову діалогу між державними службами 

та неурядовими організаціями щодо подолання 

домашнього насильства. 

Відчуй «Спокій», «Затишок», «Травень» посеред 
листопада... 

Виставка  подружжя художників Олександра Слудковського 
та Світлани Дімендштейн. 

З 15 листопада по 15 грудня 2018 року у відділі 

літератури з мистецтв експонується виставка 

талановитого подружжя художників Олександра 

Слудковського та Світлани Дімендштейн. 

На виставці представлено різні техніки живопису та 

декоративно-ужиткового мистецтва:  акварелі, 

пастелі,  декоративний розпис та оздоблення по склу. 
 

«Краса життя у фокусі». 

Відкриття обласної виставки «Рідний край – моє Полісся» та 
нагородження переможців 

12 грудня 2018р. у холі бібліотека 

відкриття традиційної виставки фоторобіт. 

Засновником та організатором 

фотоконкурсу є управління культури та 
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туризму облдержадміністрації, Житоми рський обласний Центр народної творчості, 

обласна організація Національної Спілки фотохудожників України. 

Цього року у фотоконкурсі взяли участь понад 400 фоторобіт від 61 учасника – 

жителя області. 

Метою та завданням фотоконкурсу є сприяння розвитку аматорського 

фотомистецтва в області, виявлення і підтримка нових талановитих майстрів, а також 

показ засобами сучасного фотомистецтва величі і краси нашого Поліського краю. 
 

«Калейдоскоп дитячої творчості» 

Відкриття виставки творчих 
робіт 

18 грудня 2018 р. о 16.00 у відділі 

літератури з мистецтв КЗ «Обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Олега 

Ольжича» Житомирської обласної ради 

відбулося відкриття виставки творчих робіт 

вихованців народних і зразкових колективів 

Житомирського міського центру творчості 

дітей і молоді (далі – ЦТДіМ) «Калейдоскоп 

дитячої творчості 
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 
Аматорський театральний фестиваль українських 

німецькомовних театрів ―Brecht.Festival‖ 

Сценка «Що таке справедливість?» 

28 січня 2018 року у приміщенні центру 

―Вікно в Америку‖ у співпарці з відділом 

літератури іноземними мовами відбувся 

унікальний мистецький проект, присвячений 

творчості видатного німецького драматурга 

і режисера Бертольта Брехта.  

 

 

«Розстріляна молодість» 

IX Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль вшанування 

воїнів України 

9 лютого 2018 року в Житомирському 

академічному українському музично-

драматичному театрі імені Івана Кочерги 

відбувся IX Всеукраїнський літературно-

музичний фестиваль вшанування воїнів 

України «Розстріляна молодість». 

Учасники фестивалю дістали змогу 

ознайомитися з виставками художньої 

фотографії, декоративно-прикладного, 

образотворчого мистецтва. 

Житомирська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Олега Ольжича з 2014 р. 

щороку представляє у форматі виставкової 

діяльності фестивалю свої тематичні книжкові 

виставки, отримуючи дипломи. Відповідальні 

особи: завідувачка відділу міського абонементу 

бібліотеки Людмила Миколаївна Коваль та 

провідний бібліотекар відділу мистецтв Ольга 

Андріївна Птіцина. На фестивалі 2018 р. вони 

представили виставку «Дороги мужності 

ветеранів афганської війни», яку підготувала О. Птіцина. Завідувачка відділу міського 

абонемента Людмила Коваль представила огляд книжок, які презентують літературну 

творчість організатора, голови оргкомітету фестивалю Анатолія Миколайовича 

Шмалюка (всього 18 збірок).  
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«З Україною в серці» 

Вечір до Всесвітнього дня поезії 

14 березня 2018 року в холі бібліотеки й відділі літератури з мистецтв відбувся 

вечір поезії «З Україною в серці», 

присвячений Всесвітньому дню поезії. 

Звучала класична музика у виконанні 

учнів школи-студії практики та студентів 

Житомирського музичного училища 

ім. В. С. Косенка. Присутні з великим 

задоволенням прослухали вірші Л. Костенко, 

В. Сосюри, Б. Олійника, А. Міцкевича. До 

уваги учасників вечора був представлений 

виступ хору музичного училища та 

камерного оркестру студентів. 

 

«Воскресни, писанко!» 

Обласний відкритий конкурс писанкарства 

5 квітня 2018 року в холі та вітальні 

відділу літератури з мистецтв бібліотеки 

відбувся обласний відкритий конкурс 

писанкарства «Воскресни, писанко!». 

У творчому змаганні взяли участь учні 

професійно-технічних навчальних закладів 

Житомирщини. За умовами конкурсу слід 

було створити писанки з використанням 

давніх солярних знаків. З давніх-давен 

солярні знаки — сонце, зорі, ружа, свастика, 

сварга, триріг — вважалися потужними 

оберегами.  

 

«Три дні гітари в Житомирі» 

Знову любителі гітарної музики одержали 

змогу послухати гарну музику в стінах 

обласної бібліотеки імені Олега Ольжича. 

Саме тут, у вітальні відділу літератури з 

мистецтв, 12, 19 і 26 квітня 2018 року 

відбулися творчі зустрічі під назвою «Три дні 

гітари в Житомирі». 

Ініціатор гітарних творчих вечорів — 

засновник і перший викладач класів класичної 

гітари в Житомирському музичному училищі 



24 

 

імені Віктора Косенка, педагог, композитор, заслужений діяч мистецтв України (2007) 

Олександр Ходаківський.  

Розвиток реґіону — через культуру 
Дискусія про наболіле 

16 травня 2018 року в актовій залі 

бібліотеки в рамках І регіонального 

форуму «Житомирщина — територія 

можливостей» відбулася панельна 

дискусія «Культура як фасилітатор змін. 

Культурні інституції — нова ефективна 

модель і їх роль у розвитку регіону». 

У заході, організованому управлінням 

культури і туризму Житомирської 

облдержадміністрації, взяли участь в. о. 

начальника управління Тетяна Парфентієва, директор Музею космонавтики імені 

С. П. Корольова Ірина Дячук, президент житомирської модельної аґенції «Gloria 

ModelS» Ілона Колодій, майстер народної творчості, гончар Іван Решта, керівник 

Житомирської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, старший 

науковий співробітник відділу давньоруської археології цього інституту кандидат 

історичних наук Андрій Петраускас та інші. 

День вишиванки 
У вишиванці — код нації. У 

вишитих візерунках — зашифровані 

послання на добро, здоров’я і любов. 

Тож 17 травня 2018 року, в День 

вишиванки, працівники нашої 

бібліотеки вийшли на роботу у 

вишиванках. Щоб добро множилося, 

здоров’я міцнішало і любов не 

кінчалася. 

Дні польської культури в Житомирі 

В межах проведення XI Днів 

польської культури та XXIV 

Міжнародного фестивалю польської 

культури «Веселка Полісся» в Житомирі 6 

жовтня 2018 року в Житомирській 

обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені О. Ольжича відбулася 

презентація виставки «Вчителі 

Незалежності», присвяченої 100-річчю 

Люблинського католицького 
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університету. Відкрила захід проректор цього навчального закладу професор Івона 

Невядомська. 

«Мої права» 
Відкриття юридичного майданчику в рамках 

всеукраїнського  проекту «Я маю право!» 

29 березня 2018 року о 14:00 у відділі 

мистецтв бібліотеки відбулось відкриття 

юридичного майданчику «Мої права» в 

рамках всеукраїнського  проекту «Я маю 

право!». Під час відкриття працівники 

Головного територіального управління 

юстиції у Житомирській області 

організували та провели відкриття 

юридичного майданчику «Мої права». 

 

 

Концерт польського дитячого театру ляльок «Modern Pol» 

7 листопада 2018 року колектив польського 

дитячого театру ляльок «Modern Pol» та учні 

суботньо-недільної школи ім. Ігнація Яна 

Падеревського виступили з концертом, який 

присвячений Дню працівників культури та 

аматорам народного мистецтва. Діти читали вірші, 

розігрували різні сценки, танцювали, співали 

патріотичні пісні. Бібліотечні працівники 

висловили велику подяку усім учасникам та 

керівникові дитячого колективу Вікторії Зубаревій. 

 

«Від мамонта до зірок» 

Освітні курси для музейних працівників 

Для працівників музеїв області протягом 

трьох дн ів з 21 по 23 листопада 2018р. 

проходили освітні курси, що включали лекції, 

презентації, тренінги від управління культури 

та туризму Житомирської ОДА та 

Українського культурного фонду. 

Перші два дні курсів 21 та 22 листопада 

проходили в стінах Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. 
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Ольжича. Протягом двох днів у навчанні взяли участь представники більше ніж 33 

музеїв області, до них приєдналися освітяни та бібліотекарі. 

Привітала музейників начальник управління культури та туризму ОДА Тетяна 

Парфентієва, наголосивши на необхідності даних курсів, та побажала всім учасникам 

розкрити нові творчі можливості в реалізації музейних проектів. 
  

Допомагаємо маленькій житомирянці 

Благодійний ярмарок 

23 листопада 2018 р. у відділі літератури з 

мистецтв та у холі бібліотеки пройшов 

благодійний ярмарок, організаторами якого 

виступив продюсерський центр Ірени Марченко 

та дитяча студія розвитку Smart Club. 

До них долучилися організації різних 

напрямків діяльності: благодійний фонд 

«Сім’я», Академія ментальної арифметики 

Smartum, студія Pin – Up, дитяча студія 

«Емоційка», федерація Айкідо, домашні 

кондитерські «Еко - лавка» та «Rainbon cake», центр подарунків Wows та інші. 

Аніматори майстерні дитячих свят «Пломбір» активно і весело розважали маленьких 

бешкетників 

Вшанування пам’яті Героїв 

Заходи в межах програми Всеукраїнського фестивалю 2018 
«Герої Базару» 

23 листопада 2018р в стінах бібліотеки відбулися заходи в межах програми 

Всеукраїнського фестивалю 2018 «Герої 

Базару», за підтримки Управління 

національно-патріотичного виховання 

молоді та спорту Житомирської обласної 

державної адміністрації. 

В конференц-залі відбувся історичний 

диспут за участі істориків-науковців, 

краєзнавців та реконструкторів – «Другий 

зимовий похід армії УНР – спроба 

відновлення Української державності», до 

100-річчя Української революції, а також 

презентація національно-патріотичної літератури, виставка світлин воїнів російсько-

української війни та наданих ними експонатів і покази патріотичного кіно: 

«Добровольці Божої чоти» (реж. Леонід Кантер та Іван Ясній), «Кіборги. Герої не 

вмирають» (реж. Ахтем Сейтаблаєв). Фільм «Генерал та його воїни», присвячений 
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герою російсько-української війни лейтенанту ЗСУ, командиру взводу у складі 93 

бригади Мирославу Мислі, який героїчно загинув у бою 2 жовтня 2016 року. 

В холі бібліотеки демонструвалася виставка плакатів військових діячів армії УНР 

та експозиція пересувного Меморіального комплексу частини загиблих бійців Легіону 

Свободи, окремої добровольчої чоти «Карпатська Січ», що були надані штурмовим 

підрозділом в складі 93 ОМБр ЗСУ. 

 

Зупинка «Історія» 

Відкриття освітнього проекту 

24 листопада 2018 р. Президент Інституту 

національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек 

та голова Житомирської обласної Спілки 

поляків України Вікторія Лясковська-Щур 

урочисто відкрили "Зупинку історія» ІНП. 
 

 

Французьке рандеву 

  21 та 26 листопада у відділі літератури 

іноземними мовами відблось французьке радеву. Що 

ж таке #французьке _рандеву? Це найсучасніше 

партнерство! Це – бібліотека, і всі, хто приходить в 

бібліотеку, щоб не тільки читати книги, це люди, які 

хочуть доторкнутися до краси, витонченості, стилю, 

духовності. Наша зустріч об’єднала людей і красиві 

фото, французьку музику і французький 

декор,французькі зачіски і французький макіяж.  
 

ТЕАТР НА НОВОМУ БУЛЬВАРІ 

 

«Кава-сутра» на сцені самодіяльного театру 

 
10 лютого 2018 р у актовій залі бібліотеки 

самодіяльний «Театр на Новому бульварі», що діє при 

Житомирській обласній 

універсальній науковій 

бібліотеці імені Олега 

Ольжича, представив 

прем’єру вистави «Кава-

сутра» за п’єсою 

житомирського 

письменника Василя Врублевського. Режисер-
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постановник — народний артист України Григорій Артеменко. 

Незвичайна історія кохання з нібито класичним трикутником перетворюється на 

драму, проте з незвичним кінцем в інтерпретації режисера. 

Нагородою за гру молодих акторів стали бурхливі оплески та квіти. 
 

 

«Все таємне, з часом, стає явним» 

«Діло житейське» Вистава за п’єсою Василя Врублевського 

01 грудня 2018р у актовій залі бібліотеки 

Театральний сезон успішно розпочато! 

«Театр на Новому бульварі» відкрив його 

комедією В. М. Врублевського «Діло 

житейське». 

У спектаклі «Діло житейське» легко та 

невим

ушено 

висмі

юютьс

я «хвороби» суспільства і такі близькі та 

зрозумілі нам риси персонажів, розкриваються 

пробл

еми 

людсь

кої 

гідності та моральні ідеали простої людини. 

Автор вміло поєднав комедію характерів з 

побутовою комедією ситуацій. 

Для героїв нової п’єси українського 

письменника Василя Врублевського «Діло 

житейське» сірі будні звичного існування 

перетворюються на неординарне плетиво абсурду з елементами абсолютного 

комунікативного нерозуміння персонажами одне одного…  

Свято дитинства навколо ялинки 

Новорічний ранок у бібліотеці 

26 грудня 2018 р. в просторому холі 

приміщення бібліотеки відбулося новорічне 

свято для дітей. Організували та провели 

свято біля ялиночки голова профспілкової 

організації КЗ «Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Олега Ольжича» ЖОР та 

Народний «Театр на Новому бульварі». 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 «Дисидент. Поет. Громадянин» 

 (До 80-річчя від дня народження Василя Стуса) 

Мультимедійна поетична година 

25 січня 2018 року в конференц-залі ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича звучав живий голос поета та лицаря - 

Василя Стуса. Ювілею людини-легенди, яка стала 

наріжним каменем нашої пам’яті про ХХ століття, 

була присвячена поетична година - «Дисидент. 

Поет. Громадянин», проведена в форматі 

інноваційних навчань для бібліотечних працівників 

м. Житомира і області.              
              

 «Сторінки української державності: Українська 

революція (1917-1921)». 

                  Мультимедійний історичний журнал  

     31 січня 2018 року в конференц-залі ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича з ініціативи  працівників центру 

ювенальної пробації міста Житомира відділом 

читальних зал бібліотеки  було проведено 

мультимедійний історичний журнал «Сторінки 

української державності: Українська революція 

(1917-1921)», присвячений 100 річчю незалежності 

Української Народної Республіки (IV Універсал УЦР) 

(22.01.18) та 100-річчю бою під Крутами (29.01.1918).  

   

«Філософ, поет, гуманіст - Григорій Сковорода» 
 

Мультимедійний тематичний журнал 
 

26 квітня 2018 студенти КВНЗ «Житомирський 

базовий фармацевтичний коледж» ЖОР були 

присутніми на мультимедійному тематичному 

журналі  «Філософ, поет, гуманіст - Григорій 

Сковорода», який на прохання закладу проводив 

відділ читальних зал ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 
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 «Споконвіку було Слово» 

Мультимедійний літературний журнал 

24 травня 2018 року, в День слов’янської 

писемності та культури, відділ читальних  зал 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича запросив на мультимедійний 

літературний журнал «Споконвіку було Слово…» 

для бібліотечних працівників м. Житомира і області - 

слухачів курсів ЖЦПК працівників культури.                                    

  

«Історія книги як історія 

народу» 

Мультимедійний тематичний журнал 

26  вересня 2018р. на інноваційних навчаннях директорів бібліотек житомирської 

області, які  проводив ЖЦПК працівників 

культури в приміщенні ЖОУНБ ім. Олега 

Ольжича,  виступила зав. відділом читальних зал 

ЖОУНБ ім. О. Ольжича з лекцією-презентацією 

«Соціокультурна діяльність сучасної бібліотеки: 

проблеми і перспективи» і провела майстер клас з 

організації інтерактивних бібліотечних заходів. 

   Прикладом одного з них був 

мультимедійний тематичний журнал «Історія 

книги як історія народу», який можна проводити в бібліотечних закладах   в форматі 

заходів до Року охорони культурної спадщини в Україні. 

«Книга - захисник культурної спадщини 

людства» 

Літературна медіагодина 

   27 вересня 2018 року студенти фізико-

математичного факультету ЖДУ ім. Івана Франка були 

запрошені в Житомирську обласну універсальну 

наукову бібліотеку ім. Олега  Ольжича на літературну 

медіагодину - «Книга-захисник культурної спадщини 

людства». 

 На заході, який проводила зав. відділом читальних 

зал, розповідалося про давні українські книги, 

популярні видання сучасних українських 

письменників.  
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КЛУБИ ЗА НТЕРЕСАМИ 

Чергове засідання клубу грибників «Веселка» 

3 січня 2018 року у відділі виробничої літератури відбулося засідання клубу 

грибників "Веселка". В програмі засідання клубу 

розглядалася тема: "Трутові гриби. Грибна поліська 

кухня". 

Людмила Григорівна Журавська розповіла, що  в 

народній медицині трутові грибів використовують при 

різних захворюваннях. Члени клубу поділилися своїм 

досвідом застосування трутових грибів. 

З зацікавленістю було переглянуто 

науковий  фільм про трутові гриби. 

Члени клубу поділилися кулінарними рецептами із застосуванням грибів. 

Художні вироби — своїми руками 

При бібліотеці розпочав роботу новий гурток «Школа мистецтв» 

3 січня 2018 року відділ літератури з мистецтв радо прийняв гостей — усіх, хто 

бажав узяти участь у першому занятті гуртка 

«Школа мистецтв», щойно створеному при нашій 

бібліотеці. 

«Школу мистецтв» заснувала член 

Національної спілки художників України Ольга 

Дідківська. Знана в Житомирі художниця, вона 

вже більш як десятиліття шиє ляльки за своєю 

ориґінальною авторською технікою з 

використанням ґобеленових тканин. Під час 

майстер-класу майстриня поділилася секретами 

виготовлення святкової ляльки «Різдвяний янгол». 

Цуценя — символ року 

Черговий майстер-клас із виготовлення м’якої іграшки від Ольги 

Дідківської 

10 січня 2018 року відділ літератури з 

мистецтв знову радо прийняв усіх, хто побажав 

узяти участь у роботі гуртка «Школа мистецтв». 

Цього разу художниця Ольга Дідківська показала, 

як виготовити невеличку м’яку іграшку — 

цуценя, яке є символом 2018-го року. 

Майстер-клас відвідали дорослі житомиряни й 

діти. Адже це так цікаво й захопливо — зробити 

гарний сувенір власноруч! 
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Народження пташки щастя 

Майстер-клас від Ольги Дідківської у 

«Школі мистецтв» 

17 січня 2018 року учасники гуртка «Школа 

мистецтв», що діє при відділі літератури з мистецтв, 

вчилися створювати власноруч м’яку іграшку 

«Пташка щастя». Художниця Ольга Валентинівна 

Дідківська поділилася секретами і секретиками, як 

пошити гарну іграшку. 

 

 

Органічне землеробство: погляд ученого 

Чергове засідання клубу «Садівник» 

29 січня 2018 року на черговому засіданні 

клубу «Садівник», що діє при відділі виробничої 

літератури, відбулася зустріч з кандидатом 

сільськогосподарських наук Сергієм 

Васильовичем Журавлем. 

Учений розповів про основи органічного 

землеробства.  

 

 

 
 

Історія українського правопису та його сучасний стан 

Перше засідання дискусійного клубу «Українська мова не для всіх» 

7 лютого 2018 року в конференц-залі бібліотеки 

відбулося перше засідання дискусійного клубу 

«Українська мова не для всіх». Співпрацівник відділу 

соціокультурної 

та інформаційно-

видавничої 

діяльності 

ЖОУНБ імені 

Олега Ольжича 

Валерій Косенко 

зробив екскурс в 

історію українського правопису, зупинився на 

деяких аспектах кириличного письма, а також 
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коротко розповів про сьогоднішній стан правопису української мови. 
 

Закохані песики 

Майстер-клас від Ольги Дідківської у «Школі мистецтв» 

7 лютого 2018 року у «Школі 

мистецтв» при відділі літератури з 

мистецтв бібліотеки з’явилися маленькі 

м’якенькі песики. І, як годиться 

напередодні Дня закоханих, песики були 

не прості, а... закохані. Тож і в лапках 

своїх вони тримали симпатичні оксамитові 

сердечки.  

 

 

 

Що таке мінерол? 

Засідання клубу грибників «Веселка» 

На чергове засідання клубу грибників 

«Веселка», що відбулося 7 лютого 2018 року в 

актовій залі книгозбірні, прийшла цікава гостя — 

академік Європейської академії природничих 

наук та академік Міжнародної академії екології, 

доктор сільськогосподарських наук Людмила 

Миколаївна Борисенко. Вона авторка шістдесяти 

публікацій в галузі лікувального харчування і 

винаходів із використання мінеролу, розробляла 

тему «Спосіб формування системи харчування». 

 

і систем організму, абсолютно нешкідливий і не має протипоказань при вживані. 
 

Знайти в рослині порятунок 

Засідання клубу «Садівник» 

12 лютого відбулося чергове заняття клубу 

"Садівник" по темі: "Характеристика трав'яних 

зборів та лікувальних препаратів рослинного 

походження". 

Цю тему для присутніх розкрила біолог  Гулак 

Любов Яківна. Вона повідомила, що нині лікарські 

рослини не тільки не втратили свого значення, 
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навпаки, - їхня роль зростає з кожним роком. Тому що ліки рослинного походження 

мають у ряді випадків переваги перед іншими - їх значно краще сприймає людський 

організм.  

Лебідь до Дня закоханих 

Майстер-клас від Ольги Дідківської у 

«Школі мистецтв» 

14 лютого 2018 року, в День закоханих, у 

«Школі мистецтв» при відділі літератури з 

мистецтв бібліотеки відбувся майстер-клас із 

виготовлення м’якої іграшки. Керівниця гуртка, 

член Національної спілки художників України 

Ольга Дідківська розповіла й показала, як із 

заготованок за допомогою голки, нитки і 

натхнення зробити чудову іграшку.  

 

Кіт із пап’є-маше 

Засідання гуртка «Школа мистецтв» 

21 лютого 2018 року у «Школі мистецтв» 

при відділі літератури з мистецтв бібліотеки 

відбувся майстер-клас із виготовлення 

скульптури з пап’є-маше. Того дня розпочалося 

таїнство народження іграшкового кота. Позаяк 

технологія виготовлення такої іграшки потребує 

часу для просихання склеєних деталей, кожен 

учасник закінчить робити свого власного котика 

на наступному занятті. 

Філологічні міти (міфи) 
Друге засідання дискусійного клубу 

«Українська мова не для всіх» 

21 лютого 2018 року в конференц-залі 

бібліотеки відбулося друге засідання 

дискусійного клубу «Українська мова не для 

всіх». Співпрацівник відділу соціокультурної та 

інформаційно-видавничої діяльності ЖОУНБ 

імені Олега Ольжича Валерій Косенко розповів 

про суперечливі відомості з українського 

правопису, що однозначно трактуються деякими 

мовознавцями в ЗМІ. 
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Догляд за плодовим садом 
Засідання клубу «Садівник» 

26 лютого 2018 року відбулося чергове засідання клубу «Садівник». 

Цього разу в гості завітав кандидат 

сільськогосподарських наук Вадим 

Миколайович Пелехатий. Він розповів, як 

треба доглядати за плодовим садком. Це не 

така проста справа, як могло б видатись на 

перший погляд.  

 

 

 
 

Кіт із пап’є-маше — 2 
Майстер-клас від Ольги Дідківської у «Школі мистецтв» 

7 березня 2018 року у «Школі мистецтв» при відділі літератури з мистецтв 

бібліотеки відбувся майстер-клас із 

виготовлення скульптури з пап’є-маше. Це 

було вже друге заняття, де вчилися 

створювати незвичайного кота. Техніка 

пап’є-маше потребує часу для того, 

щоби проклеєні паперові деталі змогли 

висохнути. Тож цього дня кожен 

учасник гуртка закінчив свого власного 

котика. Що й казати — тваринки 

вийшли симпатичними! 
 

Гастероміцети — гриби загадкові 
Засідання клубу грибників «Веселка» 

7 березня 2018 р. у відділі виробничої 

літератури відбулося засідання клубу грибників 

«Веселка». Розглянули тему «Гастероміцети — 

гриби загадкові». Члени клубу переглянули та 

обговорили науково-документальний фільм, 

присвячений цим грибам. 
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«Захист овочевих, плодових та ягідних культур від 
шкідників та хвороб» 

Науково-практична конференція 

12 березня 2018 року в рамках діяльності 

клубу «Садівник» відбулася науково-

практична конференція на тему: «Захист 

овочевих, плодових та ягідних культур від 

шкідників та хвороб». Цю тему розкрили 

викладачі кафедри захисту рослин 

Житомирського національного 

агроекологічного університету: кандидат 

біологічних наук Олексій Артемович Дереча, 

кандидат сільськогосподарських наук Алла 

Володимирівна Бакалова та кандидат сільськогосподарських наук Наталія Вікторівна 

Грицюк. 

Великодній кошик 
Майстер-клас від Ольги Дідківської у «Школі мистецтв» 

14 березня 2018 року у «Школі мистецтв» 

при відділі літератури з мистецтв бібліотеки 

відбувся майстер-клас із виготовлення 

сувеніра — композиції «Великодній кошик». 

Щоб виготовити таку непросту композицію, 

потрібно три заняття. Тож цього дня учасники 

майстер-класу створили м’яку іграшку — 

курочку, яка увійде до майбутньої святкової 

композиції.  

 
 

Українські назви на старих географічних мапах 

Третє засідання дискусійного клубу «Українська мова не для всіх» 

21 березня 2018 року в конференц-залі 

бібліотеки відбулося третє засідання 

дискусійного клубу «Українська мова не для 

всіх». Співпрацівник відділу соціокультурної та 

інформаційно-видавничої діяльності ЖОУНБ 

імені Олега Ольжича Валерій Косенко з 

допомогою мультимедійної презентації 

познайомив присутніх з рідкісним географічним 

атласом України, виданим у 1928 році, тобто в 
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часи українізації, яка була згорнута сталінським режимом починаючи з 1933 року. 

Великодній кошик. Заняття друге 
Майстер-клас від Ольги Дідківської у «Школі мистецтв» 

21 березня 2018 року у «Школі 

мистецтв» при відділі літератури з мистецтв 

бібліотеки відбувся майстер-клас із 

виготовлення сувеніра — композиції 

«Великодній кошик». Цього разу учасники 

гуртка продовжували роботу, розпочату на 

попередньому занятті. На виготовлення 

композиції відведено три заняття. Отже, 

через тиждень у кожного має вийти чудовий 

сувенір до Великодня. 

Складові високого врожаю картоплі 
Чергове засідання клубу «Садівник» 

Як же забезпечити себе вдосталь другим 

хлібом? Які вони — головні складові гарного 

врожаю бульби? Про це йшлося в лекції доктора 

сільськогосподарського наук, відомого науковця 

Віктора Григоровича Дідори на черговому 

засіданні членів клубу «Садівник», що відбулося 

26 березня 2018 року у відділі виробничої 

літератури. 

 

 

 Поговоримо про бджільництво 
Чергове засідання клубу «Садівник» 

10 квітня 2018 року відбулося чергове засідання клубу «Садівник», де розглянули 

проблеми утримання присадибної ділянки, а також 

поговорили про лікувально-дієтичні властивості 

продуктів бджільництва. Ґрунтовна доповідь 

знаного бджоляра Сергія Дзьобаса, який має у 

своєму господарстві близько 150 вуликів, дозволила 

членам клубу дізнатися більше про вміння пасічника 

«відчувати» бджолині міґрації, про те, як 

приборкувати бджіл, розводити їх та утримувати 

бджолині сім’ї. Лектор зупинився також на нюансах  
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Ці загадкові істоти... гриби 
Засідання клубу грибників «Веселка» 

18 квітня 2018 р. у відділі виробничої літератури відбулося чергове засідання 

клубу грибників «Веселка». Розглянули тему «Мікологія — наука про гриби. 

Систематика грибів». 

Після перегляду та обговорення 

науково-документального фільму, 

присвяченому мікології, працівниця 

відділу природи Житомирського обласного 

краєзнавчого музею Людмила Журавська 

детальніше познайомила членів клубу з 

мікологією, яка вивчає морфологію, 

анатомію, фізіологію, біохімію, екологію, 

географію поширення грибів, їхню роль у природі та значення в житті людини. 
 

«Діялекти сьогодні: розвиток чи занепад, скарб чи 
сміття?» 

Четверте засідання дискусійного клубу «Українська мова не для 

всіх» 

25 квітня 2018 року в конференц-залі бібліотеки 

відбулося чергове засідання дискусійного клубу 

«Українська мова не для всіх». 

Перед членами клубу виступив професор 

кафедри української мови Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, доктор 

філологічних наук Віктор Мойсієнко. Він розповів 

про стан діалектології в Україні, про проблеми, що 

їх вивчає ця наука, про перспективи збереження 

багатої діалектної лексики для нащадків та її аналізу задля відтворення 

давньоукраїнської розмовної мови. 

Інтер’єрна лялька 
Майстер-клас від Ольги Дідківської у «Школі мистецтв» 

2 травня 2018 року у «Школі 

мистецтв» при відділі літератури з 

мистецтв бібліотеки відбувся 

майстер-клас із виготовлення м’якої 

іграшки — інтер’єрної ляльки. І 

дорослі, і малеча отримали справжнє 

задоволення від магічного дійства, 
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керувала яким художниця Ольга Дідківська, — від перетворення клаптиків тканини, 

м’якого наповнювача, ниток і ґудзиків на чарівні ляльки.  

 

 «Чарівний гачок» 

Перше засідання гуртка в’язання гачком 

5 серпня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбулося перше 

заняття новоствореного гуртка «Чарівний гачок» на 

безоплатній основі під керівництвом Неллі Іванівни 

Євенок, колишньої викладачки математики, 

керівниці шкільного гуртка «В’язання». 

Учасники гуртка познайомилися з тематикою 

наступних занять. Темою першого заняття стало 

«Плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового 

мистецтва. Ознайомлення з інструментами та матеріалами для в’язання гачком». 
 

«Чарівний гачок» 

Чергове заняття гуртка «Чарівний гачок» 

12 серпня 2018 року у відділі літератури з мистецтв ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

відбулося чергове заняття новоствореного гуртка «Чарівний гачок» на безоплатній 

основі під керівництвом Неллі Іванівни Євенок, колишньої викладачки математики, 

керівниці шкільного гуртка «В’язання». 

Учасники гуртка познайомилися з тематикою 

теперішнього заняття: «Прийоми роботи з 

гачком. Основні елементи плетіння гачком». 

Працівники відділу підготували майстерню 

радості «Творимо красу своїми руками», на якій 

представлена література(книги, журнали) по 

в’язанню гачком. 

Майстриня Неля Іванівна Євенок 

продемонструвала вироби, зв’язані за допомогою 

гачка. Вони вигідно відрізняються від інших видів рукоділля. Дві її учениці 

продемонстрували свої вироби. 

При бібліотеці відкрито школу практичного прядіння 

23 серпня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв відбулося відкриття «Школи 

практичного прядіння та основ рукоділля». 

Ініціаторкою створення такої школи при 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
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Олега Ольжича та її керівницею стала відома житомирська майстриня Олена Тихенко 

(Олена Пряха). Основна мета школи — це популяризація прядіння та інших видів 

рукоділля за допомогою серії безплатних майстер-класів і викладання теоретичних та 

практичних основ традиційних напрямів рукоділля й народних ремесел. 

Наприкінці заходу гурт «Ловець снів» виконав кілька пісень зі свого репертурау. 

 

Перша ниточка — своїми руками! 

Перше практичне заняття «Школи практичного прядіння та 

основ рукоділля» 

1 вересня 2018 року до мистецької вітальні відділу літератури з мистецтв прийшло 

не так уже й багато людей, але заняття з 

навчання основам прядіння було плідним. 

Жінки, які виявили бажання відвідати перший 

практичний урок із прядіння, з цікавістю 

послухали настанови досвідченої майстрині 

Олени Тихенко («Елена Пряха») й самі 

спробували підготувати пряжу, з якої висукали 

свої перші ниточки. 

 

Засідання клубу «Садівник» 

29 жовтня 2018 року в рамках діяльності клубу 

«Садівник», що діє при відділі виробничої 

літератури, відбулася лекція агронома Клінчук 

Катерини Андріївни на тему: «Підзимовий посів 

сільськогосподарських культур». Лекторка 

зазначила, що висіяне під зиму насіння набрякає 

при зимових відлигах.  

 

«Дари Полісся — 2018» 

Виставка сільськогосподарської продукції, 

вирощеної членами клубу «Садівник» 

26 вересня 2018 року у відділі виробничої 

літератури 

бібліотеки 

відбулося 

відкриття 

виставки 

сільськогоспод

арської 

продукції, 

http://lib.zt.ua/sites/default/files/news-6829-1.jpg
http://lib.zt.ua/sites/default/files/news-6829-1.jpg
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вирощеної членами клубу «Садівник» при Житомирській обласній універсальній 

науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. 

Виставка вражала різноманіттям сільськогосподарської продукції, яка була на ній 

представлена: це різновиди актинідії, популярні зараз ягоди годжі, десертні сорти 

винограду, інжир, яблука, груші, а також кукурудза голландського виробництва, батат, 

капуста броколі, пряні та лікарські культури, момордика (з родини гарбузових), вінчав 

виставку гарбуз італійської селекції «Лунга Пієна ді Наполі». 

Ці чарівні лисички... 

Засідання клубу грибників «Веселка»  

7 листопада 2018 року клуб грибників «Веселка» 

після практичних літніх занять у лісі відновив 

вивчення теорії. На заняттях були підбиті підсумки 

плідної роботи членів клубу, переглянуто науковий 

фільм про використання грибів у народній медицині 

та приготуванні ліків із лисички. Лисички знають та 

люблять всі: за колір, смак, за те, що їх легко 

розпізнати, вони не ламаються та й ростуть великими 

сім'ями.  

 «Садівник» на Новому бульварі 

12 листопада 2018 року в рамках діяльності 

клубу "Садівник", що діє при відділі 

виробничої літератури відбулася лекція 

біолога Гулак Любов Яківни на тему: 

"Характеристика лікарських рослин Полісся та 

їх застосування в науковій та народній 

медицині. Осінній збір лікарських рослин". 

Лекторка підкреслила, що осінь - найкращий 

час для збирання та заготівлі кореневищ 

плодів і ягід лікарських рослин, які взимку стануть порятунком від недуг або просто 

перетворять наш чай на цілющий зігрівальний напій. 

Корисні «муки розуму» 

Засідання  щотижневого  клубу  шахістів 

 У відділі виробничої літератури щотижня 

проходять засідання клубу шахістів. Так 25 листопада 

2018 року відбулась чергова зустріч любителів шахів 

під час дружнього турніру у стінах бібліотеки. 

Клуб шахістів, «100-річний каштан», як осередок 

шахового культурного життя, існує більше 30 років. 

Президент клубу – Микола Кордон, віце-президент – 
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Анатолій Рупета. Другий рік поспіль ці інтелектуальні та завзяті люди збираються у 

стінах бібліотеки.  
  

Здорове харчування - основа життя людини. 

Засідання клубу "Садівник 

 

10 грудня 2018 року на черговому засіданні клубу 

"Садівник", що діє при відділі виробничої літератури, 

активістами клубу висвітлювалась тема здорового 

харчування. Адже здорове харчування – це не тільки 

гарне самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, 

міцна нервова система і нормалізація ваги, але і повага 

до себе, це прагнення до здоров’я та довголіття. 
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БІБЛІОТЕЧНІ АКЦІЇ 

ХІІІ Акція Всеукраїнського благодійного фонду 

З 18 по 22 квітня 2018 року 

волонтерський загін «Безбар’єрний 

простір», що діє при секторі 

«Інклюзивний читальний зал», 

долучився до ХІІІ Акції 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«Серце до серця» - «Почуй світ!». В 

межах акції волонтери збирали кошти 

для придбання медичного обладнання 

для Житомирської обласної дитячої 

лікарні для дітей з вадами слуху. 

До заходу долучилися учні Житомирського вищого професійного училища-

інтернату та студенти Житомирського державного університету ім. І. Франка, 

Житомирського державного технологічного університету та Житомирської філії 

Київського інституту бізнесу і технологій. 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Екскурсія залами книгозбірні 

23 квітня 2018 р. з нагоди відзначення 152-

ї річниці від дня cтворення Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича протягом дня працювало 

екскурсійне бюро залами книгозбірні. До 

бібліотеки завітали учні Міжнародної україно-

італійської школи "Всесвіт" 1-2-3 класів в 

доступній та цікавій формі було проведено 

екскурсію. Школярі були  ознайомлені з 

історією бібліотеки, з роботою  відділів,  з 

новітніми бібліотечними технологіями, котрі 

згодом стануть їм у нагоді. Було проведено 

короткий огляд цінних та рідкісних видань. 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Вернісаж малюнків: «Ми читаємо 

та малюємо» 

23 квітня 2018 р. в приміщенні РТЦ 

«Бібліоміст» ЖОУНБ ім. О.Ольжича пройшов 

Вернісаж малюнків: «Ми читаємо та малюємо». 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_muCB7f3SAhVJ1RoKHcXzAIAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvsesvit_zt_ua&usg=AFQjCNGVbso8-oXhDwUIH1XZCVZx2iKrUA&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_muCB7f3SAhVJ1RoKHcXzAIAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvsesvit_zt_ua&usg=AFQjCNGVbso8-oXhDwUIH1XZCVZx2iKrUA&cad=rja
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З нагоди дня народження бібліотеки працівники РТЦ «Бібліоміст» провели з 

учнями 3-го класу гімназії № 23 конкурс на кращий малюнок улюбленого книжкового 

героя. Діти з задоволенням малювали та переглядали мультфільм. 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Майстер-клас з виготовлення сувенірів в стилі «артишок» 

23 квітня 2018 р. у бібліотеці святкували 

День відкритих дверей. До цієї події був 

підготовлений майстер-клас з виготовлення 

сувенірів у стилі «артишок». На захід були 

запрошені школярі ліцею №24. Діти з 

задоволенням навчилися виготовляти цікавий 

і красивий сувенір власноруч. Допомагали їм 

досвідчені викладачі-дизайнери. Учасники 

заходу отримали знання про бібліотеку і стали 

її читачами. Виготовлений сувенір залишився 

на згадку про цей день. 

 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
«Студент, кава і книжка» 

Бібліозустріч в читальній залі 
23 квітня 2018 року відбулося Свято книги 

і спілкування -  день відкритих дверей з 

нагоди заснування ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 

Відділ читальних зал бібліотеки в форматі 

святкових заходів запропонував студентам 

фізико-математичного факультету ЖДУ ім. І. 

Франка бібліозустріч - «Студент, кава і 

книжка». 
 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Віртуальна екскурсія історичним Житомиром 

23 квітня 2018 року до Дня відкритих дверей бібліотеки відділом краєзнавства 

проведено "Віртуальну екскурсію історичним 

Житомиром" за участі краєзнавця, заслуженого 

журналіста України Г. П. Мокрицького. 

Маршрут екскурсії пролягав по вулицях Новий 

бульвар, Старий бульвар, Мала Бердичівська, 

Леха Качинського. Георгій Мокрицький 
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розповів про будинки, розташовані на цих вулицях, історичну цінність яку вони 

мають, визначних людей краю, що мешкали в них. На заході були присутні студенти 

агроекологічного коледжу. 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Презентація «Світ сучасної української літератури» 

У рамках заходів Дня відкритих дверей у 

бібліотеці 23 квітня 2018 року працівники 

відділу абонементу провели презентацію 

книжок на тему «Світ сучасної української 

літератури». 

До участі в заході були запрошені 

викладачі української мови й літератури 

загальноосвітніх шкіл Житомирської області. 

Особливий інтерес викликало обговорення 

творчості таких сучасних письменників, як 

Мирослав Дочинець, Світлана Талан, Ірен 

Роздобудько, Ліна Костенко та ін. 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Засідання клубу «Садівник» 

23 квітня 2018 року відбулося 

чергове заняття членів клубу 

«Садівник», на якому розглянули тему 

вирощування декоративних та 

лікарських рослин на присадибній 

ділянці. 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Перегляд документальних фільмів про відомих житомирян 

23 квітня 2018 року у відділі літератури з 

мистецтв користувачі бібліотеки мали змогу 

переглянути документальні стрічки про 

життя й діяльність відомих людей, імена 

яких пов’язані з Житомирщиною. Ці стрічки 

створені студентами Житомирського 

коледжу культури і мистецтв імені Івана 

Огієнка. 
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Фотовиставка «Віч-на-віч із Чорнобилем» 

23 квітня 2018 року в холі бібліотеки відбулося 

відкриття тематичної фотовиставки «Віч-на-віч із 

Чорнобилем» до Дня пам’яті Чорнобильської 

трагедії 1986 року. 

На виставці представлено більше ніж 150 

світлин про ті страшні події та про хід ліквідації 

найтрагічнішої техногенної аварії в історії 

людства, яка сталася на Чорнобильській атомній 

електростанції. 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Дискусійний відеоклуб 

23 квітня з нагоди відзначення 152-ї 

річниці від дня створення ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича в Інклюзивному читальному залі 

відбувся дискусійний відеоклуб, на якому 

переглядали фільм "Бібліотекар: у пошуках 

Списа Долі". 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
Книжкові виставки 

23 квітня 2018 року в рамках проведення Дня 

відкритих дверей бібліотеки працівники відділу 

книгозберігання організували для користувачів 

бібліотеки, зокрема для вчителів і студентів, 

перегляд літератури «Із скарбів ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича», де експонувалося більш як сто 

найцінніших видань, які належать до пам’яток друку 

XVIII — поч. XXI ст. і мають велику наукову, 

історичну, духовну та матеріальну цінність. 
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Наших читачів побільшало! 

Акція з безкоштовного запису в бібліотеку 

У День 1134-ї річниці виникнення міста 

Житомира, 8 вересня 2018 року, на Новому 

бульварі, недалеко від входу в бібліотеку, 

розмістився пункт безкоштовного запису. Тут 

житомиряни та гості міста одержали змогу 

познайомитися з рекламними матеріалами. 

Не всі ще знають, що обл асна універсальна 

наукова бібліотека імені Олега Ольжича — це не 

тільки чималі за 

обсягом книжкові 

фонди, комфортні читальні зали, а й один із головних 

культурно-просвітницьких центрів області. Тут 

працюють клуби за інтересами — і не тільки для юних 

читачів, проводяться презентації нових книжок, зустрічі 

з цікавими письменниками з цілої України, постійно 

експонуються художні та фотографічні виставки. А ще 

під керівництвом досвідчених майстрів можна 

навчатися різним ремеслам: прядінню, в’язанню, 

виготовленню ляльок-мотанок тощо. 

«Герой нескореного покоління» 

Акція до 111-ї річниці від дня народження Олега Кандиби (О. Ольжича). 

Під таким гаслом 9 липня 2018 року в ЖОУНБ 

імені Олега Ольжича відбулася акція, приурочена 

до 111-ї річниці від дня народження видатного 

діяча національно-визвольних змагань, вченого, 

поета Олега Кандиби (О. Ольжича). Працівники 

відділу літератури з краєзнавства обласної 

бібліотеки, яка носить ім’я Олега Ольжича з 2006 

року, провели презентацію «Олег Ольжич — поет 

нескореного покоління». 
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Відкриття муралу із зображенням Олега Ольжича 

урочисте відриття муралу 

21 липня 2018 року в холі бібліотеки, до 

111-ій річниці від 

дня 

народження 

Олега 

Ольжича, 

відбулось 

урочисте 

відриття 

муралу з його 

зображенням. Під час заходу присутнім розповіли про 

життєвий та творчий шлях Почесного громадянина Житомира та показали відео про 

те, як створювалася графічна композиція з портретом Олега Ольжича. Автор 

стінопису — житомирська художниця Анастасія Савенець. 

Також у рамках заходу відбулися презентація відтворення кераміки та малюнків 

Доби трипільської культури та книжкова виставка, підготовлена працівниками відділу 

краєзнавства бібліотеки. 

Для гостей виступили  виконавці патріотичної  авторської пісні, Житомирського 

осередку «Пласт». 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Регіональний тренінговий центр «Бібліоміст» 
 

Тренінги для користувачів бібліотеки 

 
«Комп’ютерна азбука для «третього віку». 

У 2018 році працівники ВНБТ на базі РТЦ 

«Бібліоміст» продовжили проводити тренінги з школи – 

практикуму «Комп’ютерна азбука для «третього віку». 

Заняття були спрямовані на набуття практичних навичок 

у роботі з комп’ютером користувачів поважного віку. 

Всього було проведено 24 заняття за темами: «Що таке 

персональний комп’ютер?», «Текстовий редактор Word», 

«Інтернет та браузери», «USB флеш-накопичувачі», «E-

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

За 2018 рік навчання пройшли 3 групи. 

                                     Впевнений користувач: 2 рівень» 

Протягом 2018 року відбувся цикл тренінгів з 

школи–практикуму «Впевнений користувач: 2 

рівень» для тих, хто бажає вдосконалити свої знання 

в комп’ютерних технологіях. За 2018 рік навчання 

пройшли 2 групи.  

                

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія» 

Впродовж 2018 року працівники РТЦ 

«Бібліоміст» продовжили проводити цикл 

пізнавально-розважальних годин «Мультакадемія» 

для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23. 

Мета виховних годин - розвивати пам’ять, увагу, 

спостережливість, мислення; виховувати 

допитливість, дружні стосунки з однолітками.  
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«Вікіпедія: Вікімарафон 2018 

29 січня 2018 року  КЗ «ОУНБ ім. 

О.Ольжича» приєдналась до всеукраїнського 

вікіфлешмобу «Вікіпедія: Вікімарафон 2018 (до 

дня народження української Вікіпедії)». Так в 

приміщені РТЦ «Бібліоміст» пройшла зустріч 

учасників Вікімарафону. До участі були 

запрошені всі без винятку: необхідно лише 

написати нову статтю у «Вікіпедію» на будь-

яку тему. Участь у флешмобі прийняли 

користувачі бібліотеки та бібліотекар РТЦ 

«Бібліоміст» Стрелківська Р. Р. 

«Ми читаємо та малюємо» 

вернісаж малюнків 

23 квітня 2018 року в РТЦ «Бібліоміст» пройшов вернісаж малюнків: «Ми читаємо 

та малюємо» з нагоди дня народження КЗ «ОУНБ ім.О. Ольжича». Бібліотекарі 

провели з учнями 3-го класу 

гімназії № 23 конкурс на кращий 

малюнок улюбленого книжкового 

героя. Діти з задоволенням 

малювали та переглядали 

мультфільм.  

Переможців конкурсу обрали 

шляхом голосування в групі 

«Конкурс малюнків: ми читаємо та малюємо» на офіційній сторінці бібліотеки в 

соціальній мережі «Facebook». 

Літній табір для учнів початкових класів 

В червні 2018 року в РТЦ «Бібліоміст» діяв літній табір для учнів початкових 

класів ЗОШ № 26, гімназії № 23, ЗОШ № 12, ліцею № 25 та гімназії № 1. Для дітей 

були проведені екскурсії, пізнавально-розважальні години «Мультакадемія» та 

пізнавальні години «Як користуватися інтерактивною дошкою». 
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        «Абетка медіаосвіти для людей поважного віку» 

30 жовтня 2018 року в РТЦ «Бібліоміст» 

відбувся тренінг з презентацією на тему: 

«Абетка медіаосвіти для людей поважного 

віку» в рамках участі у Всесвітньому тижні 

медійної та інформаційної грамотності. 

Слухачами і активними учасниками заходу 

були учні, які відвідують курси 

комп’ютерної грамотності «Впевнений 

користувач: 2 рівень» та користувачі 

бібліотеки. В ході тренінгу ознайомились із 

поняттями інформація та пропаганда, маніпуляція, фейки, вплив ЗМІ на підсвідомість 

і т.д.  

Тренінги проведенні соціальними партнерами бібліотеки 
 

Тренінги «Житомирської обласної Асоціації фахівців соціальної сфери» 

 
У 2018 році продовжилась робота з існуючими та новими соціальними партнерами 

бібліотеки. 

Так, на базі РТЦ «Бібліоміст» партнери 

бібліотеки Житомирська обласна Асоціація 

фахівців соціальної сфери продовжила заняття 

у «Школі соціальної роботи» для соціальних 

працівників Житомирської області. 

Житомирська обласна Асоціація фахівців 

соціальної сфери допомагає учасникам 

розвинути необхідні вміння та навички. Забезпечує доступ до відповідних ресурсів та 

служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з безробіттям, 

злиднями, інвалідністю, залежністю, девіантною поведінкою, зокрема, кримінальною, 

проблемами у родині та ін.  

 

          Тренінги «Асоціація професійних журналістів і рекламістів Житомира». 

Тренінги, семінари та прес-конференції на 

базі бібліотеки та в РТЦ «Бібліоміст» 

протягом 2018 року проводила «Асоціація 

професійних журналістів і рекламістів 

Житомира». Метою організації є підвищення 

кваліфікації працівників ЗМІ,  сприяння 

демократичним засадам свободи слова, 

забезпечення права громадськості знати 

правду про події, які становлять інтерес для 

громади.  
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                    Тренінги ЖОМГО «Паритет» 

В 2018 році ЖОМГО «Паритет» продовжила 

співпрацю з КЗ «ОУНБ ім. О.Ольжича» ЖОР та 

протягом року проводила тренінги  з фінансової 

грамотності за програмою «Фінансова 

обізнаність для впевненого майбутнього».   

Основною метою тренінгів є надання 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

людям, які постраждали в результаті конфлікту, 

багатодітним, малозабезпеченим, людям з 

інвалідністю, шляхом забезпечення їх знаннями, навичками та впевненістю для 

прийняття обґрунтованих фінансових рішень в повсякденному житті, та надання їм 

можливості відігравати активну роль в житті своїх громад. 

Тренінги проводились за проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».  

           

Тренінги «Західно-української асоціації арт-терапевтів та арт-психологів» 

Впродовж 2018 р. Західно-українська асоціація 

арт-терапевтів та арт-психологів проводила в КЗ 

«ОУНБ ім. О. Ольжича» ЖОР  навчальні семінари 

«Арт – терапія – розвиток, зцілення, допомога через 

малюнок». 

Ізотерапія – це один з найпоширеніших видів арт-

терапії. Робота психолога з використанням 

образотворчого мистецтва є більш ефективною з 

такими проблемами, як: самооцінка, стрес, 

психосоматичні захворювання, висловлювання емоцій та почуттів, тощо... 

           Тренінги ГО «Союз переселенців «Мир на долоні» 

В 2018 році новим партнером бібліотеки 

стала ГО «Союз переселенців «Мир на 

долоні», яка проводила на базі КЗ «ОУНБ ім. 

О. Ольжича» свої тренінги.  

2 лютого 2018 року відбувся тренінг на 

тему  

«Під

приє

мці - 

агенти змін». Учасники розповіли про свій 

досвід відкриття суспільно корисного 

бізнесу, презентували спеціальні грантові 

програми для підприємців-початківців та 

узагальнили проблеми, з якими стикаються 
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бізнесмени-переселенці. 

                     1 вересня 2018 року відбувся 

тренінг: «Фандрейзинг. Як написати проект 

та знайти на нього фінансування». Під час 

зустрічі організатори разом з учасниками 

обговорювали нові ідеї, вчилися писати 

проекти та відшуковувати кошти на їх 

фінансування. Організатори вважають, що 

саме спільна робота в команді і призведе до 

ефективних та позитивних результатів. 

                     

Тренінги «Асоціації жінок-юристок 

України «ЮрФем» 

У 2018 році партнером бібліотеки стала 

асоціація жінок-юристок України «ЮрФем». 14 

грудня 2018 року відбулась презентація 

діяльності ЮрФЕМ у м. Житомир. Метою 

асоціації є об’єднання жінок-юристок для 

забезпечення лідерства і необхідних ресурсів 

для просування жінок у юридичній професії та 

захист прав і можливостей жінок у всіх сферах 

суспільного і політичного життя. 

Фонд BrainBasket 

програма Technology Nation 

Для надання можливості зробити перший крок в IT, Фонд BrainBasket разом з КЗ 

«ОУНБ ім. О.Ольжича» ЖОР  в 2018р. продовжив масштабну програму Technology 

Nation - всеукраїнський проект з 

безкоштовного навчання основам 

програмування. Даний курс 

дозволяє всім бажаючим отримати 

IТ-освіту світового рівня і вивчити 

основи найбільш популярних мов 

програмування, дає слухачам 

хороший базис для подальшого 

навчання та працевлаштування в IT-сфері. Та на цьому наша співпраця не закінчується 

тому, що бажаючих отримати освіту ІТ в Україні дуже багато. 

З 11 вересня 2018 року в Житомирі Фонд BrainBasket разом з КЗ «ОУНБ ім. 

О.Ольжича» ЖОР  розпочав всеукраїнську програму «WOW Teachers» - сучасний курс 

з основ web-розробки для шкільних вчителів інформатики. 



54 

 

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» 

Центр "Вікно в Америку" створений на основі партнерства 

між американським урядом та українськими бібліотеками. Центр 

"Вікно в Америку" відкритий з метою надання актуальної 

інформації про США та поповнення фондів бібліотеки 

англомовними виданнями. Наша місія полягає в сприянні 

взаєморозумінню між 

народом США та України. В 

центрі ми надаємо 

інформацію про США: історію, уряд, суспільство 

та цінності; пропонуємо доступ до ресурсів 

Інтернету. Ми також інформуємо про американські 

програми допомоги та обміну, сприяємо вивченню 

англійської мови. Житомирський інформаційно-

ресурсний центр «Вікно в Америку» отримав 

кошти від Посольство Сполучених Штатів на відкриття центру. Наш центр працює 

вже протягом 11 років. Також ми постійно отримуємо колекції книг, DVD дисків з 

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

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

до Інтернету, принтери, копіювальні апарати, телевізор,  DVD-програвач, iPad-и та 

електронні рідери. 

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

спілкування між українцями та американцями. 

Регулярні виступи американських фахівців, 

працівників Посольства, науковців програми 

Фулбрайт та інших американських громадян, які 

сприяють покращенню взаєморозуміння між 

американським та українським народами. Через 

"Вікно в Америку" розповсюджуються матеріали 

про США, зокрема публікації Бюро міжнародних 

інформаційних програм Державного Департаменту США. Тут також зустрічаються 

випускники програм, що фінансованих американським урядом, проводяться семінари, 

фотовиставки, лекції, перегляди американських фільмів та інші культурні заходи, 

серед яких: лекції, семінари, вікторини, які надають можливість українцям більше 

дізнатися про Сполучені Штати та вдосконалити знання англійської мови. 

―Window to Success ― Women’s Career Club‖ - «Мене не спинити».  

Клуб для жінок лідерок. 

ІРЦ «Вікно в Америку» започаткував новий проект ―Window to Success ― 

Women’s Career Club‖. Це програма професійного розвитку та менторства для жінок за 

методом peer-to-peer. Десять учасниць та фасилітаторка Олена Коваленко кожного 
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заняття читають, обговорюють та застосовують 

бізнес та професійні вказівки, описані у книзі 

«Мене не спинити»: шість звичок жінок у країнах, 

що розвиваються», щоб пришвидшити свій 

професійний успіх та підтримувати одна одну на 

шляху до кар'єрного зростання. Кількість 

відвіданих осіб - 120 

 

Проект сприяння Академічній 

доброчесності в Україні 

Викладачі та студенти Житомирського 

національного агроекологічного університету 

спеціальності "Право"та інші університети 

щотижня беруть участь у практичному тренінгу 

в рамках проекту «Сприяння академічній 

доброчесності в Україні». 

Цей проект  в Україні розпочав свою 

роботу у лютому 2016 року з тлумачення явища академічної доброчесності. 

Академічна доброчесність є поняттям загальноприйнятим у розвинутих країнах 

сучасного світу, означає, що у процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та 

науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. 

Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є 

неприйнятним і, жодним чином, не толеруються в спільноті. Академічна 

доброчесність стосується не лише якості 

освіти  – вона напряму впливає на те, яких 

громадян виховує система вищої в країні, які 

цінності закладаються під час навчання в 

університеті та яким є «секрет успіху» в 

суспільстві. Проект «Сприяння академічній 

доброчесності в Україні», що його реалізують 

Американські ради з освіти за участі 

Міністерства освіти і науки України та за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів, 

охоплює 10 українських університетів з різних регіонів і з різними характеристиками. 

Результатом роботи проекту повинні стати своєрідні «історії успіху» , які можна 

використати для трансформації системи вищої освіти загалом. 
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Проект «Медіа – грамотність» 

     Під час семінарів студенти отримують нові 

знання, ознайомлюються з методиками для 

подальшого самостійного розвитку та роботи 

в ЗМІ. Адже важливе завдання сучасної 

бібліотеки – допомагати дорослим, юним 

читачам вчитися компетентно споживати 

будь-яких повідомлень в мас-медіа та вміти 

створювати свій власний медіа-контент. 

Сучасний користувач повинен розуміти, 

наскільки важливо володіти інформацією, 

зберігати її, систематизувати і передавати, а найголовніше - критично оцінювати, 

відрізняючи від пропаганди та маніпулятивної брехні, формувати аргументоване 

власне бачення подій. ІРЦ «Вікно в Америку» провів близько 8 засідань, за кількістю 

відвідувачів – 302. 

Зустріч з астронавтом Randy Bresnik в бібліотеці 

16 березня, в ІРЦ "Вікно в Америку" спільно з 

організацією Сучасний Формат відбулася зустріч з 

астонавтом NASA Astronaut Randy "Komrade" Bresnik. 

Наші учасники мали можливість познайомитися з 

досвідом відомого астронавта. Його презентація вразила 

всіх. Після 

заходу присутні 

ділилися 

враженнями, один хлопчик сказав: "Я, ніби, на 

орбіті побував". Учні так захопилися 

питаннями, що непомітно промайнули дві 

години. Кожен отримав листівку з фотографією 

Rendy та автографом. Дуже вдячні Посольству 

США в Україні за можливість зустрітися з 

таким гостем саме в нашому центрі. 

 

Дискусійний клуб 

Щотижня в цікавій  формі проводилися 

засідання дискусійного клубу.  

Протягом року, в ІРЦ «Вікно в Америку» 

проводились дуже цікаві заняття з 

«Дискусійного клубу». Кожен з учасників 

заздалегідь повинен був підготувати свою 

власну історію життя та презентувати її перед 

аудиторією. Близько 20-ти учасників ділилися 
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своїми історіями, але кожен мав ліміт часу в 10 хв., також, основною умовою було 

відповісти на запитання аудиторії у тій кількості, скільки затрачено часу на промову. 

Наприклад, один з відвідувачів розповів свою історію у вигляді картинок та 

оповідання і затратив на це 4 хв., тому він був змушений відповісти на 4 запитання, які 

підготувала йому аудиторія. Всі учасники були досить креативними, адже, у кожно 

був свій підхід до презентування.  

 

Клуб з вивчення граматики 

Клуби з вивчення граматики 

проводилися в цікавій для відвідувачів формі. 

Ця діяльність зробила великий внесок у 

залучення студентів до англомовного 

середовища. Відвідувачі переглянули матеріал 

з попереднього уроку та практикували його за 

допомогою усних та письмових вправ у 

групах, пар, а також індивідуально.  

Заняття за програмою «Access» 

Двічі на тиждень в ІРЦ «Вікно в Америку» 

проводяться засідання за програмою «Access», 

наприклад 11 листопада 2018 року проводилось 

заняття за програмою на тему:  «День Ветеранів 

в США. Граматика: умовні речення».На цьому 

уроці практикувалась граматика граючи в ігри. 

Наприклад «Ланцюгова реакція» коли одна 

людина складає фразу в ―If Clause‖ (Наприклад: 

якщо Макс знайде 1000 доларів...) інший називає 

наслідок дії (Наприклад: він купить комп’ютер); 

інші один за одним продовжує останню фразу.До того ж покращились навички 

читання працюючи з текстом про любов. Учні мали вивчити корисні фрази та 

висловити думку щодо справжньої любові та закоханності.Другу частину уроку було 

присвячено Дню Ветеранів. Учні дізнались більше про це свято та розвинули навички 

слухання працюючи з піснею ―Freedom Song‖ яка була написана на 100 річницю цього 

свята. Хоча це й історія іншої країни, але ми маємо багато спільного, поважаючи тих 

хто боровся за наші життя та свободу.  
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Проект Гете-Інституту «Мова. Культура. Німеччина» 

   З 2008 року  відділ літератури іноземними мовами бібліотеки приєднався до 

пілотного проекту «Мова. Культура. Німеччина» Інформаційного центру/бібліотеки 

Гете-Інститут в Україні. Проект спрямований на забезпечення українських регіонів 

сучасними й актуальними інформаційними матеріалами з Німеччини і про Німеччину. 

Бібліотека Гете-Інститут надає свої фонди у тимчасове користування читачам відділу.  

На абонемент видаються книги, компакт-диски,  CD-ROMи, відеокасети, окремі DVD 

та настільні ігри.  

Німецькомовний клуб для етнічних німців ―Sprachklub‖ 

В межах проекту «Мова. Культура. Німеччина» у відділі працює німецькомовний 

клуб для етнічних німців ―Sprachklub‖ та клуб для початківців «Tolles Deutsch» 

(«Класна німецька»), в якому вивчають 

німецьку мову та культуру. Ці клуби 

проводяться 2 рази на тиждень, на заняттях 

використовуються найновіші методики 

вивчення іноземної мови, сучасні підручники та 

технічні засоби, актуальні теми для розмов та 

діалогів, а також переглядаються автентичні 

фільми та відео. Автентичні матеріали для 

навчання надає Гете-Інститут. 

Працівники Гете-Інститут проводять бесіди з членами клубу у форматі ―Skype‖ з 

метою перевірки набутих знань з німецької розмовної мови та якості відвідувань 

клубу. Клуби ―Sprachklub‖ та «Tolles Deutsch» отримали найвищу оцінку в Україні в 

рамках цих програм.   

Клуб ―Sprachklub‖(―Розмовний клуб‖) працює у відділі 5 років. Відвідують його 

члени клубу, які мають німецьке походження. Мета навчання у клубі – отримати 

високі знання німецької мови для того, щоб здати тести на знання мови у німецькому 

Посольстві. Програма навчання більш ускладнена. Члени клубу вивчають лексику, 

граматику, розмовні теми і вільно спілкуються один з одним. Краще вивчити мову 

допомагають щорічні поїздки до Німеччини, де члени клубу стикаються з німецькими 

реаліями і отримують гарний досвід у вивченні мови. 

Клуб для початківців «Tolles Deutsch» («Класна німецька») 

У  клубі для початківців «Tolles Deutsch» («Класна німецька») вивчається німецька 

мова рівня А1. Відвідують клуб усі бажаючі користувачі бібліотеки. На заняттях 

вивчається мова, граматика, розмовні теми, прослуховуються і переглядаються аудіо 
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та відео записи, створюються діалоги, читаються та переказуються тексти, читаються 

легкі адаптовані книги.  

Так, чергові засідання клубу для 

початківців ―Tolles Deutsch‖(Класна 

німецька) відбулись 1 та 6 березня 2018 року. 

Тема для обговорення – ―Essen‖. Вивчалася 

тематична лексика, називали продукти 

харчування, страви та різні процеси 

приготування їжі. Обговорювали  улюблені 

страви, описували їх. Члени клубу сервувати 

стіл, відповідали на питання Was? Mit wem? Wohin?, також навчилися розрізняти 

упаковки товарів. Перегляд відео супроводжувався обговоренням та обміном думками 

про їжу.  

―Die Sternschen‖ («Зірочки»). 

У межах проекту працює німецькомовний дитячий клуб ―Die Sternschen‖ 

(«Зірочки»). Щотижня діти молодшого шкільного віку відвідують клуб, щоб вивчати 

німецьку мову, історію, традиції, свята та культуру німецького народу. В клубі 

протягом 2018 року проводились уроки з вивчення німецької мови, на яких 

застосовуються найновіші методи викладання та вивчення мови. Проводяться уроки 

декоративно-прикладного мистецтва, де дітей навчають виготовляти різноманітні 

іграшки своїми руками, проводяться майстер-класи, читаються казки німецькою 

мовою. До німецьких свят діти готують пісні, вірші та інсценівки.  

Літній німецькомовний майданчик для дітей 

Щороку  на початку літніх канікул на базі клубу 

―Die Sternchen‖ проводиться літній 

німецькомовний майданчик для дітей - членів 

клубу. Протягом двох тижнів діти займаються 

вивченням німецької мови у процесі ігор, 

переглядів фільмів тамультфільмів, вивчають 

німецькі пісні та віші, граються в рухливі ігри на 

свіжому повітрі, ходять в парк та відвідують музеї 

міста, займаються на спортивному майданчику.  

Проект ―Kinderuniверситет‖. 

У 2018 році заняття німецькою мовою проводились 

в межах проекту, який започаткував і підтримує Гете-

Інститут ―Kinderuniверситет‖. Кожного дня діти 
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виконували певні завдання через спец. програму в електронному варіанті. Заняття 

відвідали вчителі німецької мови шкіл міста та працівники міського об’єднання 

вчителів. По закінченні проекту кожна дитина отримала маленьку нагороду та диплом 

про закінчення літньої школи. 

       ―Deutsch mit Spass‖ (Німецька з задоволенням 

        Крім німецькомовних клубів для користувачів бібліотеки у відділі працює 

німецькомовний клуб для усіх бажаючих вивчати 

німецьку мову ―Deutsch mit Spass‖ (Німецька з 

задоволенням), де користувачі бібліотеки щосуботи 

вивчають граматику, лексику та розмовну мову.  

  Так, 5 травня 2018 року члени клубу ―Deutsch mit 

Spass‖ провели своє чергове засідання. Тема уроку: 

«Сцена з фільму». Заняття почалося з 

прослуховування сцени зйомок фільму та її 

спонтанного перекладу. Далі учасники повторювали дієслова, які змінюють голосні в 

2 і 3 особі в німецькій мові: ich spreche - du sprichst. Також члени клубу створювали 

власні речення і питання з такими дієсловами, слухали та перекладали вірш ―Ich will 

nicht mehr wollen muessen‖, створювали власний вірш з фразами: ich will… ich kann… 

ich moechte….  

Проект «Польська культура: мова, література, історія» 

В рамках проекту працює польськомовний клуб 

«Польська мова та культура» з  вивчення польської 

мови для корінних поляків Житомира. На базі клубу 

працює дитячий польський театр ляльок  ―Modern 

Pol‖, який виступає зі своїми творчими програмами 

як в Житомирі  і  в бібліотеці, так і за кордоном, а 

саме у Польщі, має подяки та нагороди за свої творчі 

виступи. 

27 вересня 2018 року учні суботньо-недільної 

школи ім. І. Я. Падеревського та дитячого польського театру ляльок виступали з 

концертом та музичним вітанням у холі бібліотеки для працівників бібліотеки на честь 

святкування професійного свята - Дня бібліотек. Діти декламували вірші, співали пісні 

і танцювали. Гості та працівники бібліотеки отримали дуже позитивний посил.  

дитячий польський театр ляльок  ―Modern Pol‖, 



61 

 

    7 листопада 2018 року колектив польського дитячого театру ляльок ―Modern Pol‖  

та учні школи суботньо-недільної ім. Ігнація Яна 

Падеревського виступили з концертом, який був 

присвячений  Дню працівників культури та аматорам 

народного мистецтва. Діти читали вірші, розігрували 

різні сценки, виконували красиві танці, співали 

патріотичні пісні. 

  За проектною польсько-українською програмою  

працюють також клуби «Польща історична» та 

«Польська мова і література». Клуби відвідують школярі, які будуть поступати на 

навчання до польських вузів. Проекти підтримуються громадською організацією 

«Житомирська обласна Спілка поляків України». 
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Тренінг «Цифрова незалежність та приватність on-line» 
30 січня 2018 року в секторі «Інклюзивний читальний зал» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту персональних даних 

відбувся тренінг «Цифрова незалежність та 

приватність on-line». Через обмеженість в 

спілкуванні в реальному житті, молоді люди з 

інвалідністю легко «підсаджуються на голку» 

інтернет-розваг. Більш того, часто вони через 

незрілість психіки не в змозі адекватно оцінити 

отриману, за допомогою Глобальної мережі, 

інформацію. З позицій закону багато інтернет-

погроз не є протиправними, але вони явно 

неприпустимі з позицій моралі.  

 

«Право і закон  рушійні сили для життя людини» 

14 лютого 2018 року сектор «Інклюзивний читальний зал» спільно з відділом 

наукової інформації та бібліографії організували 

проведення storytelling «Право і закон  рушійні 

сили для життя людини». На захід було запрошено 

інспектора із зв’язків із громадськістю Управління 

патрульної поліції у м. Житомирі Департаменту 

патрульної поліції Сергія Жуковецького. Під час 

сторітеллінгу обговорювали шляхи співпраці 

поліції та громади, рівень безпеки в суспільстві та 

ін.  

Флешмоб LotsOfSocks на підтримку людей із 

синдромом Дауна 

 
21 березня інклюзивний читальний зал долучився до всесвітнього флешмобу 

LotsOfSocks на підтримку людей із синдромом 

Дауна. Всі мали можливість продемонструвати 

свою солідарність з людьми з непарною третьою 

хромосомою й водночас звернути на себе увагу, 

зрозуміти, як це — бути не таким, як більшість. 

Також в цей день в секторі відбувся дискусійний 

відеоклуб, на якому дивилися та обговорювали 

фільм «Я теж». Перед початком засідання 

завідуюча сектору Юлія Мельник розповіла про 

особливості «сонячних» людей та історії, що надихають на дії.  
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ХІІІ Акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» - 

«Почуй світ!». 
З 18 по 22 квітня 2018 року волонтерський 

загін «Безбар’єрний простір», що діє при 

секторі «Інклюзивний читальний зал», 

долучився до ХІІІ Акції Всеукраїнського 

благодійного фонду «Серце до серця» - «Почуй 

світ!». В межах акції волонтери збирали 

кошти для придбання медичного обладнання в 

Житомирську обласну дитячу лікарню для 

дітей з вадами слуху. Загалом, протягом 

вказаного періоду волонтерами було зібрано 5 тисяч 597 грн. Однак, хочемо 

відзначити найактивнішого волонтера - Дмитра Фещенка, який зібрав 3 тисячі 391 

грн.! 

 

Інтерактивне заняття «Абетка безпеки на дорозі».  
 

10 травня у приміщенні УВП УТОС для дітей, 

рідні яких мають вади зору, відбулося 

інтерактивне заняття «Абетка безпеки на 

дорозі». Захід було організовано в межах співпраці 

сектору з Управлінням патрульної поліції у 

м. Житомирі Департаменту патрульної поліції. 

Інспектор із зв’язків із громадськістю Сергій 

Жуковецький нагадав маленьким слухачам про 

правила дорожнього руху, розповів, як вести себе 

на дорозі і біля неї, де можна грати, а де це 

небезпечно, і що необхідно робити на вулицях, щоб 

не потрапити в біду.  

 

Тренінг з основ працевлаштування. 

 
В травні-червні 2018 року в Центрі освіти дорослих для користувачів сектору 

«Інклюзивний читальний зал» відбулося 6 

тренінгів з основ працевлаштування. Заходи 

здійснювалися в межах проекту 

«Наполегливість + вчасна допомога = 

працевлаштування», що реалізовується 

ЖОМГО «Паритет» спільно з ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича за підтримки Управління у справах 

сім’ї, молоді і спорту Житомирської міської 

ради.  
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Круглий стіл базі юридичного майданчика «Мої права» 
 
31 травня 2018 року на базі юридичного майданчика «Мої права» сектором 

«Інклюзивний читальний зал» спільно з відділом наукової інформації та бібліографії і 

головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській області було 

проведено круглий стіл на тему «Домашнє та гендерне насильство: нові можливості 

захисту». 

Захід 

відбувся в 

межах 

Регіональ

ного 

плану 

заходів з 

реалізації 

просвітницького проекту «Я маю право!». Під час дискусії обговорювали головні 

зміни в законодавстві України щодо механізмів запобігання та протидії домашньому 

та гендерному насильству. Окремо розглядали роль та функції системи безоплатної 

правової допомоги щодо захисту прав постраждалих від ґендерно зумовленого 

насильства, в контексті нещодавно прийнятого Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству».   

 

Геокешинг «Усвідомлене батьківство»  

6 червня 2018 рокудля студентів першого курсу 

Житомирського базового фармацевтичного 

коледжу бібліотекарі та волонтери сектору 

«Інклюзивний читальний зал»  організували 

геокешинг «Усвідомлене батьківство». Захід в був 

орієнтований на розгляд ґендерних особливостей 

формування відповідального батьківства, 

ознайомлення із поняттям «сім’я», визначення 

функцій сім’ї в житті людини; розгляд прав та 

обов’язків батьків/матерів та їхніх дітей. 

 

Тренінг «Маніпуляція, тиск та асертивна поведінка або як сказати 

«Ні». 

 
3 жовтня в секторі «Інклюзивний 

читальний зал» для користувачів відбувся 

тренінг «Маніпуляція, тиск та асертивна 

поведінка або як сказати «Ні». Захід був 

приурочений Всесвітньому дню 

контрацепції та Міжнародному дню 

ненасильства. З учасниками та учасницями 
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обговорювали сексуальне насильство, інфекції, що передаються статевим шляхом, 

вплив шкідливих звичок на організм людини, ранні статеві стосунки та методи 

контрацепції. У ході спільної дискусії тренерка Юлія Мельник разом з учасниками 

розробили алгоритм «безпечних стосунків» з особами протилежної статі.   

 

Акція «Місяць благодійності».  

 
23 жовтня 2018 року активісти 

волонтерського загону «Безбар’єрний простір», 

що діє при секторі «Інклюзивний читальний 

зал» ЖОУНБ ім. О. Ольжича, відвідали міський 

центр обліку бездомних осіб. Хлопці та дівчата 

для відвідувачів центру привезли речі та 

іграшки, які впродовж місяця до сектору 

приносили небайдужі житомиряни в межах 

акції «Місяць благодійності».   

 

Світська вечірка «Halloween party». 
 
28 жовтня 2018 року в інклюзивному читальному залі відбулася 

світська вечірка «Halloween party». Halloween – це сучасне свято, яке 

має кельтське походження, після прийняття християнства його 

святкували, як «надвечір’я Дня всіх святих». Під час святкування наші 

користувачі сміливо розфарбовували обличчя, зауважимо, що фарби 

були безпечними, фотографувались з гарбузами-світильниками у 

спеціально створених «фотозонах для селфі» та навіювали жах на 

працівників бібліотеки.   

 

 

 

Заходи з основ медіаграмотності для молоді з особливими освітніми 

потребами 
 
25 та 28 жовтня 2018 року в секторі 

«Інклюзивний читальний зал» ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича відбулися заходи з основ 

медіаграмотності для молоді з особливими 

освітніми потребами. Зокрема, 25 жовтня 

відбувся тренінг «Кібербулінг: небезпеки 

«віртуального» спілкування». У процесі 

освоєння теми говорили про маніпуляції в 

соціальних мережах, фішинг, секстинг, тролінг, 

хепіслепінг. Окремо розглядали безпеку он-лайн шопінгу та фінансові операції в 

мережі Інтернет. 28 жовтня відбувся дискусійний відеоклуб, на якому учасниці та 
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учасники дивилися та обговорювали фільм «Нерв». Основна мета заходу  

актуалізувати тему Інтернет-залежності від он-лайн ігор, зокрема «груп смерті».  

 

Майстер-клас із створення тактильних квітів в техніці «квілінг». 
 
30 жовтня 2018 року бібліотекарі сектору 

«Інклюзивний читальний зал» Руслана 

Стрелківська та Оксана Павловська провели 

майстер-клас із створення тактильних квітів 

в техніці «квілінг». Захід було проведено для 

дітей, які проживають в соціальному 

гуртожитку УВП «УТОС». Із звичайного 

журнального паперу, який був розрізаний та 

по-особливому скручений, маленькі учасниці 

та учасники виготовили хризантеми та 

гвоздики. Діти з задоволенням робили квіти та оформлювали букет, який не зів'яне і 

буде довго радувати їх своєю красою.   

 

Благодійна акція «Без добра неможлива справжня радість 
 

Сектор «Інклюзивний читальний зал» з 26 

листопада по 16 грудня 2018 року проводив 

збір теплих речей та взуття для осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Збір речей відбувся в рамках благодійної акції 

«Без добра неможлива справжня радість», 

приуроченій Міжнародному дню допомоги 

бідним. Загалом, за три тижні було зібрано 

майже 1000 пакетів одягу та взуття, які 

волонтери завантажили у 6 легкових автомобілів та 2 вантажні. Речі передали в 

Міський центр обліку бездомних осіб та обласний спеціалізований будинок дитини. 

 

Дискусійний відеоклуб 
 

Протягом 2018 року на базі сектору було 

проведено 22 дискусійних відеоклуби для 

користувачів з обмеженими фізичними 

можливостями. Після перегляду фільму кожен 

мав можливість поділитися враженнями від 

переглянутого, знайти однодумців та набути 

нові знайомства.  
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Творчі майстерні «Хенд-мейд» - майстерня доброти». 
 
Протягом 2018 року продовжували свою 

роботу творчі майстерні «Хенд-мейд» - 

майстерня доброти». Основна робота була 

зосереджена на декупаж, виготовлення 

пеналів з фетру, їжачків та топіаріїв з кави, 

дерев’яних підставок та магнітів, картин з 

вінілових платівок. Переважно всі учасники 

– це читачі Інклюзивного читального залу, а 

саме, молодь з обмеженими можливостями. 

Наші користувачі з задоволенням 

відвідували заняття та творчо підходили до кожного нового виду роботи. Загалом, за 

цей період відбулося 12 майстер-класів. 

     
 

 

ІІІ благодійний он-лайн аукціон «Крок за кроком до здійснення мрії» 

З метою популяризації творчої діяльності молоді з інвалідністю та зменшення 

фобії громади щодо їх неспроможності протягом 26 лютого по 4 березня 2018 року 

було проведено ІІІ благодійний он-лайн 

аукціон «Крок за кроком до здійснення мрії» 

Як результат, всі лоти було викуплено, а 

зібрані гроші передані на закупівлю 

матеріалів для проведення майстер-класів в 

Інклюзивній арт-майстерні. 
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На базі Інклюзивного читального залу є 

традиція «дружніх посиденьок». Формат може 

бути різний – інтелектуальні ігри, обговорення 

прочитаних книг, нові знайомства, 

терапевтичні заняття. В результаті цієї форми 

роботи налагоджується позитивний 

психологічний мікроклімат між користувачами 

сектору та зароджується міжособистісне 

спілкування за межами бібліотеки.   

 

Заняття по каністерапії 

З грудня 2013 року на базі Інклюзивного 

читального залу почав діяти спільний проект 

ЖОУНБ та Житомирського центру іпотерапії та 

каністерапії «Тріумф» – «Анімалотерапія». В рамках 

цього проекту проводяться заняття по каністерапії з 

дітьми, хворими на дитячий церебральний параліч та 

аутизм. Протягом 2018 року було проведено 7 

занять. Бібліотекарі сектору разом з волонтерами 

волонтерського загону «Безбар’єрний простір» теж 

допомагають в проведенні занять.    

 

Зустріч активної громадськості міста з представниками поліції 

 
20 лютого в приміщенні Інклюзивного читального залу спільно з відділом зв’язків 

з громадськістю Управління патрульної поліції у м. 

Житомирі відбулася організаційна зустріч активної 

громадськості міста з представниками поліції та 

Інноваційного Фонду взаємодії поліції з громадою 

на засадах партнерства (CPIF). Метою зустрічі було 

обговорення другої хвилі фінансування проектів, 

націлених на громадську підтримку та участь в 

програмах із профілактики злочинності шляхом 

залучення представників громад як учасників 

процесу поліцейської діяльності. 

 

Тренінги «Особисті фінанси та відповідальне використання 

фінансових послуг» 
Протягом лютого-березня 2018 року в межах 

соціального партнерства з ЖОМГО «Паритет» 

відбулося 2 тренінги «Особисті фінанси та 

відповідальне використання фінансових послуг» 

(12.02 та 01.03). У вересні-жовтні пройшло 8 
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неформальних зустрічей «Оцінка організаційної спроможності ЖОМГО «Паритет» 

за участі волонтерів Корпусу Миру. Також за цей час відбулося 4 Клуби англійської 

мови. Заняття проводили волонтери Корпусу Миру та були організовані для активу 

ЖОМГО «Паритет», партнерів та активних житомирян, які бажали удосконалити 

знання іноземної мови та поспілкуватися з її носіями. Теми клубів: «Знайомство», 

«Пори року та погода», «Їжа. Візит до ресторану», «Подорожі». 

  
 

 

 

Квест «Житомир єднає» 
 

15 вересня сектор «Інклюзивний читальний 

зал» був долученим до проведення квесту 

«Житомир єднає», в якому взяли участь понад 

70 дітей з Житомирського, Коростишівського та 

Бердичівського районів. Захід був організований 

громадською організацією «Союз переселенців 

«Мир на долоні». 

 

 

Майстер-клас з аудіодискрипції 
 

4 жовтня 2018 року в секторі «Інклюзивний читальний зал» відбувся майстер-клас 

з аудіодискрипції, на якому екскурсоводам та 

гідам розповіли, як потрібно проводити екскурсії 

для незрячих та слабозорих людей. Захід 

проводила громадська організація «Житомирська 

обласна спілка культури та мистецтва інвалідів» в 

рамках реалізації проекту «Світ відкриває нас» за 

фінансової підтримки ІГС від Житомирської ОДА 

у 2018 році. 


