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Святкуймо разом!

23 квітня 2016 року Житомирська обласна універсальна
наукова бібліотека імені Олега Ольжича
відзначила 150-ту річницю від дня свого заснування.

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

писанкових
візерунків

Майстер-клас
із писанкарства
У відділі літератури
з мистецтв відбувся майстер-клас із писанкарства,
який провела майстер народної творчості, викладачка ЖДУ ім. І Франка
Галина Володимирівна
Ямчинська.
Майстриня розповіла
про історію та особливості орнаменту традиційної
української писанки. Крім
цього, бібліотекарі відділу
підготували огляд по писанкарству.
18 користувачів бібліотеки різних вікових категорій розписали по одній
писанці. Спочатку вони
зробили розмітки, нанесли візерунок олівцем, а потім писачком нанесли віск
на яйце. Після цього писанку опустили в розчин,
а потім над свічкою стерли
віск. Писанка готова! Всі
були дуже задоволені,
а декілька писанок учасники подарували бібліотеці.
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«Моя 		
бібліотека»
Конкурс малюнків
на асфальті
Волонтери Житомирської обласної організації
Товариства Червоного
Хреста України та Інклюзивного читального залу
організували конкурс малюнків на асфальті «Моя
бібліотека». До змагань
маленьких мешканців
міста запрошували казкові герої Лев та Білка.
За допомогою кольорової
крейди діти створили неординарні шедеври. Діти
могли використати також
фліп-чарти з ватманами,
олівцями та фломастерами.
Територія перед бібліотекою перетворилась
на невелику казкову країну, де панує різнобарв’я
та винахідливість дитячої фантазії. За найкращі малюнки, визначені
волонтерами Товариства
Червоного Хреста, хлопчики та дівчатка отримали
подарунки, решта дітей —
заохочувальні призи.
* Подарунки для переможців
конкурсу підготували волонтери
Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста
України. Заохочувальні призи для
решти дітей від ЖОМГО «Паритет».
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«Успіх
з присмаком
кави»
Літературна кав’ярня
В Інклюзивному читальному залі працювала літературна кав’ярня «Успіх
з присмаком кави». З користувачами та гостями
заходу своїм успіхом ділилася молода житомирська
художниця-графік та дизайнер Олена Дунєва.
Вона розповіла про свій
стиль виконання картин
та продемонструвала роботи. На персональних
роботах художниці можна побачити кельтську
та слов’янську міфологію,
ілюстрації до драматичних
творів Вільяма Шекспіра
«Король Лір», «Сон літньої
ночі», «Гамлет»; Едгара
По «Ворон». Кожна картина оригінальна, спонукає до роздумів. А через
створені символічні образи
відчувається дух минулого
і сучасного життя.
На переконання художниці, мистецтво повинно
дарувати радість, покращувати душевний стан,
приносити позитивну
енергетику.
6

«Літературний
марафон:
читаємо і слухаємо
житомирських
письменників»
У відділі краєзнавства
відбувся «
 Літературний марафон: читаємо і слухаємо
житомирських письменників», в якому взяли участь
Марія Рудак — поетеса,
журналістка, бібліотекарка, голова Міжнародного
поетичного братства Юрка
Гудзя, член Національної
спілки журналістів України,
та Анатолій Сірик — поет,
прозаїк, есеїст, перекладач, краєзнавець, член Національної спілки письменників України. Житомирські
поети читали свої вірші,
розповідали про творчість,
відповідали на запитання
учасників заходу.
Марія Рудак представила свою книгу «Рай-дерево», де кожна жінка може
віднайти миттєві моменти
з історії свого життя.
Анатолій Сірик
до 2003 р. видав дві поетичні збірки: «Несправжній
квітник» (2000) і «Тонка
нитка лексем» (2003). Перша з них — це переклади
поезій литовських поетів,
друга — оригінальні п
 оезії
та поеми.
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«Літературний
дивертисмент»
Відділ читальних зал
запросив гостей на літературний дивертисмент.
Усі, хто завітав на свято,
брали участь у заходах,
призначених для людей
різного віку, різних інтересів і захоплень
Головний персонаж відомого і улюбленого багатьма поколіннями читачів роману «Дванадцять
стільців» І. Ільфа та Є. Петрова гросмейстер Остап
Бендер (викладач ліцею
№ 15 П. В. Цьомик) проводив у залі сеанс одночасної гри у шахи на 160 шахівницях з усіма охочими.
Ерудит-шоу «Пригоди відомих книг» з юним
знавцем пригодницької літератури (Андрій Цьомик)
стало яскравим костюмованим дійством у програмі
свята. Шестикласники спеціалізованих шкіл № 12,
№ 23 представляли героїв
своїх улюблених книг.
Цікавою була зустріч з
поетесою Лілією Бех.
Жваво, емоційно, насичено пройшла також медіа-гра «Унікальний і дивовижний книжковий світ».
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Концерт

юних
гутрківців

Силами наймолодших
був проведений концерт
«Крокуємо у майбутнє»,
в якому взяли участь
діти — ч
 лени мовних клубів, що діють при центрі
«Вікно в Америку», німецькомовного клубу «Зірочки»
та «Польського дитячого
театру».
Виступ дошкільнят, які
тільки починають знайомиться з іноземними мовами за допомогою найновіших методик, викликав
бурхливі оплески. А найбільше захоплення у глядачів цього «сімейного» концерту викликали циркові
номери у виконанні Нори,
нашої собаки-каністерапевта, представлені нашими
друзями й партнери з НГО
«Берегиня Полісся».
Символічно, що під
час концерту до ЖОУНБ
ім. О. Ольжича завітали волонтери і вручили
її директору Василеві
Врублевському прапор
України, підписаний бійцями 10-го ОМПБ «Поліська січ», за підтримку
армії та участь в акції
«Бібліотека українського
воїна».
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Святковий
концерт
Традиційним підсумком
всього святкування став
«Концерт-подарунок від
читачів». Бібліотеку вітали представники обласної
влади, колеги-бібліотекарі, соціальні партнери,
меценати та читачі бібліотеки.
►
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►

Особливим моментом
зібрання стало спеціальне
ювілейне погашення поштового ювілейного конверту, присвячене 150-річчю ЖОУНБ ім. О. Ольжича
за участю представників
Житомирської дирекції
УДППЗ «Укрпошта». Також урочистості включали вручення літературної
премії ім. Василя Земляка
житомирським письменникам Василю Врублевському та Олександру
Кухарчуку, відзначення почесних читачів бібліотеки
та визначення ювілейного 500-тисячного читача
ХХІ-го століття. А учасниками святкового концерту
стали: народний ансамбль
польського танцю «Короліски», ансамбль спортивного бального танцю
«Ритм», вокальна студія
Ірени Марченко, студенти і викладачі Житомирського музичного училища
ім. В. Косенка та інші аматорські колективи.
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У світ краси
запросили знані
в Житомирі
художниці-майстрині
Олена Славова
і Оксана Науменко.
У відділі виробничої літератури відбулося урочисте
відкриття двох виставок,
об’єднаних спільною назвою — « Мов поцілунок
крізь вуаль…».
Витончені вироби з порцеляни художниці Олени
Славової — це чудовий
світ, де панує любов
і краса і все обертається
навколо життєрадісності.
Майже всі статуетки, створені Оленою, — це жіночі
постаті. А що краще від
жінки може символізувати
любов і красу?
Вироби, представлені
Оксаною Науменко, —
це плоди творчості дизайнера, модельєра і в’язальниці в одній особі.
Оригінальний жіночий
одяг та головні убори
у стилі вінтаж, придумані
й виготовлені її руками,
не можуть не дивувати.
На додачу Оксана — щ
 ей
поетеса. Може, її лірика
теж уплетена у грайливі
візерунки в’язаних речей?
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«Бібліотека – територія
інтелектуальної комунікації:
від витоків до сьогодення»

Науково-практична конференція

Заключним акордом
святкування 150-річчя
бібліотеки стала науково-практична конференція
«Бібліотека — територія
інтелектуальної комунікації: від витоків до сьогодення» (22 вересня
2016 р.). Матеріали конференції висвітлюють
сторінки історії бібліотеки-ювіляра, розглядають
актуальні проблеми бібліотечної справи на Житомирщині, а також містять
краєзнавчі розвідки про
літературних митців.
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Обличчя бібліотеки
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