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Всеукраїнському дневі бібліотек присвячується

28—30 вересня 2017 року, до Всеукраїнського дня бібліотек, Житомирська
обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича провела низку
заходів, направлених на популяризацію читання і залучення в лави читачів
нашої книгозбірні нових членів.

Зробимо бібліотеку кращою разом!

Бібліотечна справа — ц
 е діло не тільки бібліотекарів, а й читачів. Працівники ЖОУНБ ім. О. Ольжича намагаються перетворити відвідини бібліотеки для кожного з них на комфортну роботу, приємне дозвілля, корисне навчання чи просто людське спілкування. Гуртки, майстер-класи, клуби
з вивчення іноземних мов, школа вишивання, клуб грибників і садівників,
безкоштовний Інтернет та можливість користуватися комп’ютером — о
 сь
неповний перелік послуг, що їх надає бібліотека. Тож працівники книгозбірні чекають на вас, шановні читачі, щоб кожен день, проведений вами тут,
був справжнім святом! І не тільки у Всеукраїнський день бібліотек.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИС У БІБЛІОТЕКУ

С

аме в День бібліотек була оголошена акція «Безкоштовний запис», яким скористалися наші
нові читачі. Власникам новенького
ламінованого читацького квитка
стали удоступненими електронний
каталог та електронна бібліотека

«LIBO», послуги всіх читальних
зал, безкоштовний Wi-Fi, а також
користування комп’ютерною технікою для пошуку інформації в Інтернеті. Читачі мають змогу відвідувати численні гуртки за інтересами,
клуби з вивчення та вдосконалення
англійської, німецької й польської
мов, брати участь у різноманітних
мистецько-культурних заходах, що
відбуваються в бібліотеці (відкриття
художніх та фотографічних виставок, презентації книжкових новинок,
зустрічі з авторами тощо).
Одне слово, наша читацька спільнота стала більшою! Тож вітаємо
нових читачів і ласкаво просимо
до книгозбірні!

ТО ДЕ Ж ТАКИ ШУКАТИ БІБЛІОТЕКУ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО?

У

програмі святкування дня бібліотек — цікава лекція завідувачки відділу читальних зал
Людмили Баздирєвої. На зустріч
з літературною медіа-годиною
«Давні книги України і загублена
бібліотека Ярослава Мудрого» прийшли студенти і викладачі філологічного факультету ЖДУ ім. Івана Франка. Тут вони послухали
захопливі історії про стародавні
книги України, про першу бібліотеку Київської Русі, що була заснована 980 років тому. В колекції
рідкісних і цінних видань ЖОУНБ
ім. О. Ольжича зберігаються раритетні книжки. Зі стародруками гості познайомилися, подивившись
спеціально підібрану книжкову
експозицію. Віртуальна машина
часу та знайомство з історією кни-

ВИСТАВКА ХУДОЖНИКІВПОЧАТКІВЦІВ

У

святковий день у холі бібліотеки
зібралися учні та викладачі Художньої школи Житомирської
міської ради, а також ті, хто любить
образотворче мистецтво. Тут відбулося урочисте закриття виставки
художніх робіт вихованців цього
навчального закладу. З привітальним словом виступила директор

школи Олена Дубініна. А серед чудових робіт молодих і старшого віку
учнів школи — т акож малюнки нашої бібліотеки, виконані з любов’ю.
Художники люблять нашу бібліотеку, а бібліотека любить художників. Коли б хто не завітав до книгозбірні — о
 бов’язково потрапить
на якусь цікаву виставку.

говидання в України від давніх часів переконали юнаків та дівчат, що
бібліотека — це простір для розвитку сучасної неформальної освіти.

СТВОРЮЄМО ЩОДЕННИКИ
В ТЕХНІЦІ «SMASHBOOK»

К

ористувачі бібліотеки, які мають обмежені можливості, радо
взяли участь у майстер-класі
з виготовлення особистих щоденників у техніці «smashbook», проведеному в Інклюзивному читальному залі. У захопливій роботі-грі

кожен учасник цього чарівного
дійства за допомогою стрічок, намистинок, ґудзиків, смайликів,
картону і клею створювали неповторно прикрашені особисті щоденники. Адже особистий щоденник — ц
е місце, де записуються

особливі думки і події, які відбулися з тобою, враження і переживання від прочитаної книжки чи
переглянутого нового фільму…
Якщо щоденник гарний, то й рядки
в ньому будуть життєрадісні!

НОВЕ ҐРАФІТІ ПРИКРАШАЄ
КНИГОЗБІРНЮ

А

стіну Інклюзивного читального залу прикрасило нове ґрафіті. Створене воно завдяки Житомирській обласній молодіжній
громадській організації «Паритет»,
зокрема, Наталі Тарасенко, яка
фінансово підтримала акцію. Втілювали задум за допомогою фарб
Дмитро Краб та Світлана Мартинюк. Тепер і стіни книгозбірні роз-

квітли новими кольорами та веселими, життєрадісними образами.
А як радіють такій візуалізації любові до читання дітвора та молодь
з інвалідністю, які є постійними
відвідувачами Інклюзивного залу!
Адже ці гарні малюнки не просто
зображення на стіні — це для них
і про них…

Спецвипуск «Бібліофест — 2017» підготовлений відділом соціокультурної та інформаційно-видавничої діяльності
Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.

