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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ
Присудження обласної премії імені Лесі Українки
(управління культури та туризму Житомирської ОДА)
11 липня 2019 року головний бібліотекар відділу краєзнавства ЖОУНБ
ім. О. Ольжича В. Білобровець взяв участь у засіданні журі з присудження
обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки в управлінні
культури та туризму Житомирської ОДА. У підсумку лауреатами в чотирьох номінаціях були визначені: «Література» – письменник М. Ярмолюк
(м. Радомишль); «Образотворче мистецтво» – майстер народної творчості
Г. Ямчинська (м. Житомир) та майстер народної творчості О. Дзюрбей (м.
Бердичів), «Музична культура та виконавська майстерність» – педагогхореограф І. Бурдейна (м. Житомир), «Дослідження і пропаганда творчої
спадщини Лесі Українки» – директор центральної бібліотечної системи Л.
Онищук (м. Новоград-Волинський) та директор школи мистецтв Л. Полтавченко (м. Новоград-Волинський).

«Овруччина у першій половині ХХ ст.
Геноцид на території краю»
19 червня 2019 р. в Овруцькій центральній районній бібліотеці для дорослих ім. Андрія Малишка відбулась історико-краєзнавча конференція
«Овруччина у І пол. ХХ ст. Геноцид на території краю». А після засідання
учасники відвідали с. Дівошин, де в рамках міжнародного проекту “Захистимо пам’ять” відбулося відкриття пам’ятника ромам, які були безневинно
вбиті німецькими нацистами під час Другої світової війни. Від ЖОУНБ ім.
О. Ольжича у заході взяв участь головний бібліотекар краєзнавчого відділу В. Білобровець, який розповів присутнім про видання з історії Овруччини, наявні у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки та у
власній книгозбірні.
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Мітинг на відзначення 112-ої річниці
від дня народження О. Ольжича
21 липня 2019 р. працівники
ЖОУНБ ім. О. Ольжича взяли
участь у мітингу на відзначення
112-ої річниці від дня народження
вченого-археолога, поета, державотворця О. Ольжича (Олега Кандиби). Учасникам заходу, що відбувся
у сквері біля пам’ятника видатному
українцю, було представлено виставку видань про нього, яку підготували працівники відділу краєзнавства
(головний бібліотекар В. Білобровець, бібліограф І-ої категорії Т. Степанчук) та заступник директора з наукової роботи В. Пивоваров. Допомогу у
встановленні інформаційного стенду надав директор Житомирського обласного краєзнавчого музею М. Весельський. Зі словом до присутніх звернувся В. Білобровець, який поінформував про наявні в ЖОУНБ виставки, відеоматеріали, друковані видання, присвячені О. Ольжичу, поділився спогадами про зустріч із його сином Олегом, а також нагадав
про вшанування пам’яті нашого земляка,
відомого
письменникадисидента Є. Концевича в роковини
його смерті цього дня.

«Війна, якої не було...»
Презентація книги Романа Зіненка до 5-ї річниці Іловайської трагедії
18 липня 2019 року в актовій залі бібліотеки відбулася презентація книги Романа
Зіненка «Війна, якої не було». 29 серпня
2019 року – 5-а річниця Іловайської трагедії.
Книга «Війна, якої не було...» - історичний репортаж, хронологія та перебіг боїв
очима солдат, опис, що вражає. Роман Зіненко – боєць, який безпосередньо воював в
Іловайську та бачив все, що описано, на власні очі. Власне відчуття війни та глибоке дослідження подій допомогли
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автору створити цей твір. Сам автор називає свою книгу – «книга-досвід» для нащадків, «книга-реквієм» за загиблими...
Під час презентації продемонстрували
фрагменти документальних зйомок, інтерв’ю, репортажів з місця бойових дій.

"Краєзнавча мандрівка"
До 125-річчя від дня народження письменника,
кінорежисера О. П. Довженка (ЖОБЮ)
17 вересня 2019 р. в Житомирській
обласній бібліотеці для юнацтва відбулася тематична зустріч (у форматі «краєзнавчої мандрівки») головного бібліотекаря відділу краєзнавства ЖОУНБ імені
О. Ольжича В. Білобровця з учнями
ЗОШ № 28 м. Житомира. Захід під назвою «Легенда світового кіно» було
присвячено 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, кінорежисера О. П. Довженка. У розповіді про митця В. Білобровець зупинився, зокрема, на фактах, пов’язаних із перебуванням у Житомирі, на маловідомих сторінках біографії класика світового кінематографа,
а також ознайомив присутніх із виданнями про його життя і творчість, авторами яких є наші земляки М. Костриця, Г. Мокрицький, С. Пультер, та
іншими матеріалами про Олександра Довженка, наявними у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки та у власній книгозбірні.

«Без осмислення помилок минулого,
не можливо збудувати краще майбутнє»
Зустріч з українським журналістом
Вахтангом Кіпіані у бібліотеці
18 вересня 2019 року в актовій залі бібліотеки на запрошення громадського об'єднання "Я люблю Житомир" відбулася зустріч з українським журналістом, публіцистом, істориком, телеведучим Вахтангом Кіпіані. Автор
представив книгу «Справа Василя Стуса».
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Як і за що було заарештовано поета?
Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив усе, щоб
він назавжди зник за ґратами політичної
зони на Уралі? До матеріалів 1980 року
додали кілька публікацій, з яких читачі
дізнаються про маловідомі факти життя,
ув'язнення та загибелі одного з найбільш визначних не тільки українських,
а і європейських поетів ХХ століття.
В процесі відкритого спілкування розкривалися актуальні проблеми
сьогодення та відслідковувався їх зв’язок із минулим. Вахтанг Кіпіані відзначив важливість осмислення помилок минулого та здатності кожного з
нас до створення колективної пам’яті за допомогою власних історій.

«БІБЛІОФЕСТ – 2019»
Презентація проекту «Книги з присмаком кави»
30 вересня працівниками відділу абонементу у відділі літератури з мистецтва до Всеукраїнського дня бібліотек було проведено
Презентацію кави Turcoffee Club та представлено книжкову виставку «Книги із смаком
кави». Учасникам презентації було запропоновано інформацію про історію кави, способи та відмінності вживання кави в різних
країнах. Присутні із задоволенням смакували каву та східні солодощі.

«Літературні новинки»
Зйомки проекту в бібліотеці для ранкового ефіру
«Ранок на каналі «UA: Житомир»
8 жовтня 2019 року у відділі літератури з мистецтва бібліотеки пройшли
зйомки проекту «Літературні новинки» Ранок на каналі «UA: Житомир».
Програма стала популярною завдяки рубрикам різного напрямку розрахованих на широку аудиторію: свіжа інформація, найновішу вітчизняну
музику, спілкування з ранковими гостями студії.
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Проект «Літературні новинки», дає
змогу глядачам почути новий погляд
на твори сучасних українських авторів, видання для дітей та підлітків,
спеціалізовану літературу.
Проект стартував у вересні минулого року, вже не новий гість у книгарні. Під час зйомок у бібліотеці
«Літературні новинки» представили
роман «Нічний репортер» Юрія Винничука та збіру новел «Празька химера», Євгенії Кононенко.
Захоплююче та неординарно, спонукаючи прочитати твори, розповіла
глядачам про новинки української літератури професор і завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики, доктор філологічних наук Житомирського державного педагогічного університету імені
Івана Франка Олена Юрчук.

До 150-річчя Климентія Шептицького
9 жовтня 2019 року у актовій
залі бібліотеки за ініціативи
управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації та сприяння Житомирського протопресвітерства
Української Греко-Католицької
Церкви і організаційного комітету 150-річчя о.Климентія
Шептицького проведено захід, присвячений 150-річчю від дня народження
Климентія Шептицького – польського аристократа, українського ієромонаха, Екзарха Росії, Сибіру, архімандриту Студитів, Праведника народів
світу і блаженного католицької церкви.
Відбулася презентація книги Івана Матковського «Д-р Казимир граф
Шептицький – отець Климентій: польського аристократ, українського ієромонах,
Екзарх Росії, Сибіру, архімандрит Студитів, Праведник народів світу і блаженний
католицької церкви». На завершення зустрічі переглянули фільм «Історична правда Вахтанга Кіпіані. Климентій Шептицький». Увазі присутніх було представлено виставку книжок із фондів бібліотеки.
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Всеукраїнська конференція «Постать Бориса Тена
в інтелектуальному дискурсі» (ЖДУ ім. І. Франка)

8 листопада 2019 р. в Житомирському державному університеті ім. І.
Франка у рамках сторічного ювілею закладу пройшла Всеукраїнська наукова конференція «Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі»,
співорганізатором якої виступила ЖОУНБ ім. О. Ольжича. Участь у конференції взяв головний бібліотекар краєзнавчого відділу В. Білобровець
(тема доповіді: «Борис Тен і житомирські бібліофіли»).

«Новітні технології в сучасній школі»
День інформації
11 листопада 2019 року працівники відділу абонемента КЗ «ОУНБ
імені О. Ольжича» Житомирської
обласної ради провели День інформації «Новітні технології в сучасній
школі» для вчителів ЗОШ № 28.
Присутнім представили нові книги
з фондів ЖОУНБ ім. О. Ольжича з
питань психології, історії України,
методик викладання української та всесвітньої літератури, з питань виховання. Запропоновані книги сучасних методик викладання предметів з використанням новітніх технологій.

«Сучасна політична карта Азії»
День інформації
14 листопада 2019 року працівники відділу абонемента КЗ «ОУНБ імені
О. Ольжича» Житомирської обласної ради провели День інформації «Сучасна політична карта Азії» для учнів 10-а класу ЗОШ № 28 ім. Івана Ви-
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говського. Присутнім представили огляд нової літератури з питань географії, інформували щодо
питань сучасного стану країн Азії
та їх економічного, соціального і
культурного розвитку, акцентували на ролі країн Азії в сучасному світі.

Екскурсії для допитливої молоді
20 листопада 2019 року,
мандруючи залами книгозбірні,
студентипершокурсники Житомирського Державного Університету імені Івана Франка
ознайомились із історичним
минулим та сьогоденням бібліотеки. Під час екскурсії
студенти отримали інформацію щодо структури бібліотеки, напрямів діяльності, правила користування ресурсами бібліотеки та відповідальностю користувачів за взяті у
бібліотеці книги, посібники. Працівники відділу наукової інформації та
бібліографії ознайомили студентів з методами роботи з довідковопошуковим апаратом , електронними ресурсами бібліотеки та з інноваційними методами обслуговування та можливість записатися до бібліотеки.
Допитлива молодь дізналася про діяльність клубів за інтересами та мистецько-культурні заходи, що відбуваються в бібліотеці (відкриття художніх та фотографічних виставок, презентації нових книжок, зустрічі з авторами тощо), книжкові виставки,
літературні новинки та періодичні
видання, які допоможуть у навчанні і
самоосвіті.
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«Це теж зробила вона»
Пресконференція у бібліотеці

25 листопада 2019 року у відділі
літератури з мистецтв та у холі біблціотеки відбулася пресконференція «Це теж зробила вона», присвячена відкриттю виставки картинілюстрацій до книги «Це теж зробила вона» та презентації ініціатив
міжфракційних депутатських груп
«Рівні можливості» у Житомирській області. Захід відбувся в рамках проектів «Сприяння рівності та протидія дискримінації» за підтримки Швеції
та «Просування політичної участі жінок в Україні» за підтримки уряду
Великої Британії.
У рамках дискусійної платформи «Це теж зробила вона», що відбулася
після конференції, було презентовано книгу «Це теж зробила вона». Це
друга книга з двотомника від видавництва «Видавництво» про історії понад 100 українок, внесок яких у різні сфери життя став неоціненним для
країни та світу. Двотомник «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона» наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок України.
Під час презентації учасники мали можливість ознайомитись із виставкою картин-ілюстрацій до книги «Це теж зробила вона», більше дізналися
про цей цікавий, мистецький та соціально-значущий проект від співзасновників видавництва «Видавництво» Лілії Омельяненко та Іллі Стронговського. Вони наголосили, що книгу «Це теж зробила вона» створено для дітей тому що сприйняття та усвідомлення дітей не має кордонів та стереотипів. Ця книга не про українок різних професій, а про те, що головне в
житті – мріяти !

«Нащадок славетного роду»
Вечір-зустріч із Олексієм Васильовичем Боржковським
28 листопада 2019 року у відділі спеціалізованої медичної літератури
відбувся вечір-зустріч із Олексієм Васильовичем Боржковським – лікарем,
підполковником медичної служби, що живе в нашому місті та є нащадком
видатного українського поета-класика Степана Руданського.
Під час зустрічі Олексія Васильовича з молодим поколінням – студентами ЖНАУ агрономічного факультету та вихованцями Житомирського
міського колегіуму відбулася презентація історико-документального
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фільму, присвяченого видатному пращуру – лікарю, поету-лірику, гумористу і сатирику, перекладачу і фольклористу Степану Руданському «Степан Руданський –
духовна єдність поколінь».
У відділі експонується виставка книг та фотографій
«Лицар українського слова»
до 185-річчя з дня народження С. В. Руданського.
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ
«Птах життя» в ЖОУНБ
Творчий вечір К. Гулюка
12 липня 2019 р. в актовій залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича за участі відділу
краєзнавства і відділу соціокультурної
та інформаційно-видавничої діяльності відбувся творчий вечір «Птах життя» музиканта, композитора, письменника, перекладача Костянтина Гая
(Гулюка). У його виконанні прозвучали пісні, поезії, гумористичні оповідання та популярні мелодії. Ведучий
заходу головний бібліотекар відділу
краєзнавства В. Білобровець впродовж зустрічі знайомив присутніх із найважливішими віхами життя і творчості митця.

Презентація збірки поезій
«Дорога мусить жити після нас»
в Домі української культури
16 липня 2019 р. в Домі української культури відбулась презентація збірки поезій «Дорога мусить жити після нас», присвяченої пам’яті письменника, філософа, художника Юрка Ґудзя і видана за фінансової підтримки
Є. Ходаківського та Г. Махоріна. До книжки увійшли твори Л. Ґудзь, Л.
Тимошенко, Л. Волкової (с. Немильня Новоград-Волинського району, де
мешкав і похований митець), С. Соболевської, С. Васильчука, Є. Ходаківського, С. Вітер, Г. Махоріна (м. Житомир), К. Присяжнюк (м. Баранівка).
У заході взяв участь головний бібліотекар відділу краєзнавства ЖОУНБ
ім. О. Ольжича В. Білобровець, який у своєму виступі поділився спогадами про Ю. Ґудзя, літературознавчою оцінкою його творчості та прочитав
власну поезію.
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Вечір пам’яті письменника В. Шнайдера
25 липня 2019 року у Житомирському обласному літературному музеї
відбувся вечір пам’яті поета, прозаїка, літературного критика, журналіста В. Шнайдера. Для учасників зібрання звучали спогади про митця,
його та присвячені йому твори, зокрема пісенні, демонструвались відеоматеріали. У заході взяли участь працівники ЖОУНБ ім. О. Ольжича: головний бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобровець (ведучий) та бібліотекар першої категорії відділу соціокультурної та інформаційновидавничої діяльності Т. Гаврилова (декламація творів). Фоторепортаж Н. Колесник.

«Літературна Атлантида»
Творчий вечір А. Сірика
4 жовтня 2019 р. в актовій залі ЖОУНБ ім. О.
Ольжича відбувся творчий вечір «Літературна
Атлантида» з нагоди 80річчя від дня народження
письменника, перекладача, філолога, краєзнавця,
художника Анатолія Силовича Сірика
А. Сірик поділився своїми творчими секретами та роздумами щодо літератури, відповів на запитання присутніх. Ведучий зустрічі головний бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобровець знайомив присутніх із найважливішими віхами життя і творчості митця, цитував його поезію. Увазі присутніх було представлено виставку книжок А. Сірика із фондів бібліотеки.
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Творчий вечір В. Крупки (ЖОУНБ)
8 листопада 2019 р. в актовій залі
ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбувся
творчий вечір поета, літературознавця, кандидата філологічних наук,
доцента кафедри української літератури Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Віктора Крупки. У його виконанні прозвучали поезії, насамперед, із нової збірки «Химерник». Ведучий заходу,
головний бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобровець, впродовж зустрічі знайомив присутніх із найважливішими віхами життя і творчості
митця, вів діалог, в процесі якого В. Крупка ділився творчими секретами,
літературознавчими оцінками та інформацією про педагогічну діяльність.
Мали нагоду задати питання автору і відвідувачі заходу. До виступів долучилися колеги-літератори В. Хмелівський, П. Кухарчук, Г. Махорін, музикант Ю. Іванець.

«Непричесане диво»
Презентація книги гумористичного жанру
18 листопада 2019 року у актовій
залі бібліотеки пройшла презентація
книги Геннадія Махоріна «Непричесане диво». Геннадій Махорін доцент
кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету. Є автором понад 50ти історико-краєзнавчих книг і брошур, а також чотирьох навчальних
посібників. Як громадський діяч –
учений-секретар Житомирської обласної організації Спілки краєзнавців
України. Книга гумористичного жанру «Непричесане диво», представлена
читачам є першою у творчому доробку автора, який більше відомий читачеві своїми науково-краєзнавчими дослідженнями (загалом вийшло друком майже 70 книг). Автор вмістив у дане видання твори, написані з 1994
року і до сьогоднішнього часу. Цікаві, іронічні ілюстрації виконані художницею Ольгою Федорчук.
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ВИСТАВКИ
«Ошибана» – створення картин із квітів та листя.
Виставка творчих робіт в техніці «Ошибана»
Кравченко Лариси Миколаївни
З 1 по 31 липня 2019 року
у відділі літератури з мистецтв бібліотеки експонується виставка робіт в техніці Ошибана Кравченко
Лариси Миколаївни.
Ошибана – один із напрямків японської флористики.
Майстриня створила пейзажі та сюжетні картини із матеріалу, що росте навколо - в лісі ,саду, клумбах.
Поетичні назви гармонійно доповнюють цікаві роботи та занурюють
глядача у літо, зелений простір природи та теплі спогади дитинства: «Нічне різнотрав’я», «Сонячне дно», «Кульбабні хвилі», «В очікуванні першого снігу», «Травосій», «Східні мотиви», «Одинока сосна», «На щуку»,
«Лелека над випасом»...

«1000 облич – погляд АТО» Леоніда Шрайбікуса
Відкриття персональної фотовиставки «1000 облич –погляд АТО»
Леоніда Шрайбікуса
22 серпня 2019 року о 13.00 у холі бібліотеки відбулось відкриття персональної фотовиставки «1000 облич – погляд АТО» Леоніда Шрайбікуса,
приуроченої до Дня прапора та Дня Незалежності України.
Представлені близько 80 фотопортретів чоловіків та жінок, які захищають нашу Батьківщину на Сході країни та несуть службу в військових частинах Київської, Вінницької та Житомирської областей.
Крім світлин, на фотовиставці представлені 2 державних прапори з підписами та побажаннями наших героїв нащадкам.
З привітальним словом виступили:
- директор КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича» Житомирської обласної ради Василь Врублевський,
- голова Житомирської спілки ветеранів АТО Сергій Артьомов;
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- письменник Ярослав Марищенко,
який вручив автору останні книги
«Східний фронт», «Україна у вогні»
(спогади бійців 90-ї та 95-ї бригади
про українсько-російський конфлікт
2014-2015 рр.);
- директор Житомирської художньої
школи Олена Дубініна, яка запропонувала проводити безкоштовні уроки з
малювання для ветеранів АТО
та добровольці, які поділились спогадами про тей час і як склалося життя їх сьогодні.
Леонід розповів про новий проект «Прапор єдності та честі», у якому
державні прапори з підписами та побажаннями героїв були передані у
школи міста Житомира. Кращий клас отримує цей прапор на учбовий семестр і кожного семестру він передається кращим учням школи з року в
рік.

«Невичерпне джерело»
Відкриття пересувної виставки, присвяченої Олені Блаватській, та
персональної виставки фоторобіт
В’ячеслава Майбороди
17 вересня 2019 року в холі бібліотеки відбулося урочисте відкриття виставки «Невичерпне джерело», присвяченої Олені Петрівні Блаватській.
Виставки складаються із книг фотографій і анотацій, розповідають про походження та життєвий шлях відомої
засновниці Теософського товариства,
головною метою якого було «створити
ядро Всесвітнього Братерства, де не
буде мати значення
різниця раси, колір
шкіри, стать, каста й
віросповідання». На
окремому
стенді
представлені книги
Олени Блаватської,
видані в різні роки.
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В’ячеслав Майборода, викладач Житомирського коледжу культури та
мистецтв, представив персональну фотовиставку «Подорож духовними
центрами Світу» - фотороботи, зроблені в Україні та в різних куточках
світу під час подорожей.
До поповнення фонів серії «Письменники-земляки» відділ краєзнавчої
літератури бібліотеки отримав у подарунок книги та диски від організаторів виставки.

До Всесвітнього Дня Туризму
Відкриття виставки учасників обласного конкурсу
туристичної фотографії у бібліотеці
27 вересня 2019 р. в день відзначення Всесвітнього Дня туризму у холі бібліотеки відбулося
офіційне відкриття виставки
учасників відкритого обласного
конкурсу туристичної фотографії
та нагородження переможців.
Конкурс туристичної фотографії з нагоди Дня туризму провели Управління культури та туризму облдержадміністрації спільно з Житомирським обласним туристичним інформаційним центром.
На конкурс свої роботи подали 25 учасників у 4 номінаціях. Загальна кількість робіт – біля 100 фото.
Журі у складі знаних на Житомирщині майстрів об’єктиву: Майбороди
В.М., Шурпана І.В. та голови журі Одоміча В.М. обрали переможців.
Продовжено експонування в холі персональної виставки «Подорож духовними центрами Світу» В’ячеслава Майбороди, викладача Житомирського коледжу культури та мистецтв. Фотороботи зроблені в Україні та в
різних куточках світу під час подорожей.
Виставки представлені в холі бібліотеки з 27.09.2019 р. по 16.10.2019 р.
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«БІБЛІОФЕСТ – 2019»
Творчі роботи вихованців студії «Юний дизайнер» у бібліотеці
До Всеукраїнського Дня Бібліотек 30
вересня 2019 року у відділі літератури з
мистецтв, у форматі збірної виставки
«Минулі кроки», експонуються найкращі творчі роботи вихованців студії
«Юний дизайнер» під керівництвом Віктора та Катерини Дацун Житомирського центру творчості дітей та молоді.

«Шахи: інтелект єднає покоління»
Відкриття фотовиставки та сеанс одночасної гри
З 17 по 31 жовтня 2019 року у холі бібліотеки тривала фотовиставка «Шахи: інтелект
єднає покоління», присвячена 4-й річниці заснування ГО «Шахова школа «Інтелект». Як
зазначила на урочистому відкритті 17 жовтня
2019 року Олена Харчишина, куратор виставки, доктор економічних наук, заступник голови «Житомирська шахова федерація «Інтелект», метою виставки є популяризація шахів,
демонстрація шахового спорту, як універсального способу дозвілля, творчості, спілкування поколінь, інтелектуального розвитку особистості.
Ірина Ковальчук, начальник управління у справах сім’ї молоді та спорту
Житомирської міської ради, відзначила значний внесок у розвиток молодого покоління ГО «Житомирська шахова федерації «Інтелект» подякою.
Основна частина фоторобіт і технічна підготовка виставки виконана
Юрієм Примаченком (м. Житомир), який співпрацює з організаторами
шахових заходів у нашому місті вже протягом чотирьох років. Також на
виставці представлені роботи інших фотографів.
Після офіційного відкриття виставки у відділі літератури з мистецтва відбувся сеанс одночасної гри з майстром спорту Ігорем Випханюком, головою ГО «Житомирська шахова федерація Інтелект». Всі учасники були
нагороджені грамотами.
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«Монастирі, храми, пейзажі...»
Відкриття персональної виставки Валентина Ваховського
18 листопада 2019 року у холі
та у відділі літератури з мистецтв
бібліотеки відбулося відкриття
персональної виставки робіт архітектора Валентина Ваховського.
Валентин Віцентійович закінчив
Київський
інженернобудівельний інститут, за фахом
архітектор. Крім архітектурної
творчості Валентин Віцентійович
постійно працює над живописними пейзажами, експонує персональні виставки. Твори майстра зберігаються в приватних колекціях України, Росії,
Польщі, Канади. На відкритті виставки «Монастирі, храми, пейзажі» художник розповів про джерела натхнення та історію створення робіт, представлених на виставці.
Поціновувачі таланту майстра, родина, друзі та представники творчої
інтелігенції, висловили щире захоплення талантом майстра, продекламувавши поезії.
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ
Ліплення – цікаве та корисне
проведення часу на канікулах
Творчий майстер-клас для дітей
17 липня 2019 року у відділі
літератури з мистецтв бібліотеки для дітей літнього табору
голова громадської ГО «Творчий позитив» Марина Тимошенко провела майстер-клас з
ліплення для вихованців літнього табору, дітей молодшого
та середнього шкільного віку. Під керівництвом майстрині кожна дитина
мала змогу власноруч виготовити з полімерного пластиліну сувенірну
прикрасу - сову. Особливо зацікавленій дітворі сподобалось, виготовляти
елементи прикраси з полімерного пластиліну, що світиться у темряві.

«Перший акорд фестивалю авторської пісні»
Концерт-візитівка фестивалю авторської пісні
ім. Олександра Щиріна «Мі-сі-соль» у бібліотеці
18 липня 2019 р. в актовій залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича за участі відділу
соціокультурної
та
інформаційновидавничої діяльності пройшов перший
день фестивалю авторської пісні ім.
Олександра Щиріна «Мі-сі-соль».
Після концерту всі учасники були запрошені взяти участь у подальшій програмі щорічного фестивалю «Мі-сісоль», у с. Дениші у наметовому таборі
на березі р.Тетерів.
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«Декупаж» та «валяння» - новий досвід
та купа позитивних емоцій
Майстер-класи із виготовлення сувеніру-оберегу
«янголятко» у бібліотеці
11 вересня 2019 року у форматі збірної
виставки творчих робіт майстринь Житомирщини, яка відбувається з 1 по 15 вересня, у відділі літератури з мистецтва проведено майстер-класи із виготовлення сувеніру-оберегу «янголятко».
Разом із Валентиною Романюк відвідувачі майстер-класу мали змогу опанувати
складну техніку декупажу.
Майстриня Лариса Дановська розкрила
секрети виготовлення виробів із шерсті та представила оригінальні картини в техніці «вовняна акварель».

Пробудження генетичної пам’яті
Майстер-клас із прядіння у бібліотеці
12 вересня 2019 року у форматі збірної виставки творчих робіт майстринь
Житомирщини, яка відбувається з 1 по
15 вересня, у відділі літератури з мистецтва проведено майстер-клас із прядіння від майстрині Олени Пряхи.
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«Бібліофест - 2019»
«Моя рідна бібліотека – мій рідний дім» святковий концерт-вітання до Дня бібліотек
30 вересня 2019 року в холі бібліотеки
відбувся святковий концерт, присвячений
Дню бібліотек і всім працівникам нашої
бібліотеки. Бібліотекарі отримали вітання
від Житомирської обласної Спілки поляків
України на чолі з головою Вікторією Лясковською-Щур та вчителя польської мови і
керівника дитячого лялькового театру
«МодернПол» Вікторії Зубаревої.
Діти виступили з художніми номерами.
Заслужений колектив польської культури
народний ансамбль польського танцю «Короліски» під керівництвом заслуженого діяча польської культури Ірени Світельської,
родинний дует «Стокротки» під керівництвом вчителя польської мови Зубаревої Наталії та польська суботньо-недільна школа
ім. Ігнація Яна Падеревського прийшли
привітати усіх працівників бібліотеки з
професійним святом.
Житомирська обласна Спілка поляків України є давнім партнером бібліотеки, а тому вище згадані колективи є постійними її читачами.

«Час завмирає»
Майстер-клас із прядіння у бібліотеці
5 жовтня 2019 р. у відділі літератури з
мистецтва проведено майстер-клас із
прядіння від майстрині Олени Пряхи.
Колесо старовинних прядок – символ
циклічності процесів життя та природи,
вже давно замінено сучасними електропрядками... Від майстрині Олени дізналися,що найчастіше для прядіння використовують вовну собак, котів, верблюдів та
ведмеді,а нитка із собачої вовни - най-

22

краща, в процесі носіння виробу вона не
скуйовджується, а розпушується, що робить шалик,шапочку, шкарпетки більш
м’якими. Цікаво, що відчуття дотику до
натуральної вовни не лише приємне,а й
корисно впливає на здоров’я людини. А
ще - прядіння сприяє розвитку дрібної
моторики, пам’яті, мови, пробудженню
нових талантів, самопізнанню та внутрішній гармонізації .

«Веселка Полісся»
У Житомирі 18-20 жовтня 2019 року відбулися ХІІ Дні польської культури в Україні
та 25-й Міжнародний фестиваль польської
культури «Веселка Полісся», присвячені
200-річчю Станіслава Монюшка та 30-річчю
діяльності ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України".
З цієї нагоди 19 жовтня 2019 року в актовій залі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича відбулась конференція та виставка «Сучасний вимір самоврядування та громадянської активності поляків в Україні в контексті 30-річчя діяльності ГО
«Житомирської обласної Спілки поляків України».
В рамках Днів польської культури до Житомира завітали польські делегації з партнерських регіонів Польщі та Житомирської області Сілезького
воєводства і Куявсько-Поморського воєводства, з партнерських міст Житомира Битом та Плоцк. А всі заходи пройшли під почесним патронатом
Маршалка Сенату РП Станіслава Карчевського, Маршалка Сілезького
воєводства, Маршалка Куявсько-Поморського воєводства та за сприяння
Житомирської обласної ради, Житомирського управління культури та туризму обласної державної адміністрації, Житомирської міської ради, Товариства «Спільнота
польська» також Генерального Консульства РП у Вінниці. Головним організатором
є ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України".
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«Відкрий своє серце»
Благодійний захід у бібліотеці
29 листопада 2019 року у холі бібліотеки пройшов благодійний ярмарок
«Відкрий своє серце», присвячений збору коштів для лікування дівчинки
Олі Дзядович.
Всі бажаючі могли відвідати благодійний концерт у актовій залі бібліотеки від продюсерського центру Ірени Марченко та дефіле від «NONIK
Models», виступ спортивного клубу «Айкідо», танцювальний виступ клубу
спортивного танцю «Колібрі», танцювальної майстерні «Тour de Force».
Присутні могли долучитися до доброї справи, придбавши хенд-мейд вироби або готову продукцію на ярмарку, взяти участь у різних майстеркласах: із кулінарного оздоблення пряників, валяння з вовни, із малювання
та аквагриму, в’язанння шарфів та палантинів, конструювання цікавих зачісок, тощо.
Для гостей на ярмарку організували різні локації: анімаційна програма
від майстерні дитячих свят «Пломбір», майстер-класи та аквагрим для діток від «Емоційки», стильні зачіски для хлопчиків та дівчаток від студії
«Pin-up», прикраси хенд-мейд від майстрів Житомира, смачні та корисні
солодощі від «Еко-лавки», магазин дитячих товарів «Сubi», розвага мильними бульбашками, майстер-клас від центру освіти та творчого розвитку
«Ginger», мала дитяча майстерня, «Жива кухня » - корисно і смачно.
Було багато сюрпризів від магазину «Варюшки-Андрюшки», магазину
«Шнайдер», Церкви «Спасіння», агенції позитивних емоцій «Без Меж» та
спортивно-кінного клубу «Троянський кінь»,тур-агенції «Кампарі Тур»,
«Aroma sad» - незвичні смаки звичайних продуктів, косметика з натуральних матеріалів та мило ручної роботи, дитяча студія розвитку «Smart
clab», ГО «Відкрий своє серце», ФОП Гранат з ручним в’язанням – хендмейд.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
«Бібліофест - 2019»
Мультимедійний тематичний журнал
1 жовтня 2019 року студенти гірничо-екологічного факультету Житомирської політехніки груп РР-46 та ГГ-25
(куратори Колодій М.А. та Ковалевич
Л.А.) були запрошені відділом читальних зал ЖОУНБ ім. О. Ольжича на захід «Читач в епоху цифрових технологій», присвячений Всеукраїнському
дню бібліотек.
Показати свої знання, ерудицію і
кмітливість студентам дала можливість участь в інтелект-вікторині, присвяченій книзі.

«Весни розспіваної князь»
23 жовтня 2019 року в ліцеї при ЖДТУ
завідувачка абонементу Коваль Л. М.
провела мультимедійну презентацію
«Весни розспіваної князь», яка присвячена 110-річчю від дня народження українського поета Богдана-Ігоря Антонича.
Богдан-Ігор Антонич – відомий український поет, філософ, перекладач, який в
своїй творчості пропагував українську
національну поезію.
До уваги присутніх була представлена книжкова виставка та огляд видань про творчість Богдана-Ігоря Антонича, які знаходяться у фондах
ЖОУНБ ім. О. Ольжича.
На мультимедійній презентації були присутні учні та вчителі ліцею при
ЖДТУ.
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«Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів»
Літературний медіажурнал
(До Дня української писемності та мови)
5 листопада 2019 року на інноваційних навчаннях працівників культури
Пулинського району, організованих
ЖОЦПКПК, зав. відділу читальних зал
ЖОУНБ ім. О. Ольжича провела майстер-клас за сучасними формами роботи
в бібліотеках з використанням технічних засобів та інтерактивних технологій. Як приклад, був продемонстрований літературний медіажурнал до Дня
української писемності та мовознавча
– інтелект-вікторина «Велич рідної мови». Присутні погодилися з думкою
виступаючої, що нинішній читач, представник «цифрового покоління»,
потребує сучасного подання матеріалу. Треба бути креативними, не боятися нового, застосовувати найсучасніші технології. Тільки тоді на всіх
чекає успіх.
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КЛУБИ
Круглий стіл «Життя в стилі ЕКО»
30 вересня 2019 року у відділі виробничої літератури до Всеукраїнського дня бібліотек пройшов круглий
стіл «Життя в стилі ЕКО» за участі
зав. кафедри екологічної безпеки
ЖНАЕА Ращенко Н. В., викладача
екології Лесь А. В. та студентів автодорожнього коледжу.
«Життя в стилі ЕСО» пропонує зробити перший крок до екологічної
трансформації соціуму через зміну підходів до підтримування чистоти в
побуті та раціонального використання ресурсів. Поєднання вимог споживачів може докорінно змінити звичні уявлення про те, як ми живемо, що
використовуємо, як харчуємося та відпочиваємо, як наш стиль життя
впливає на довкілля.

«Мінерол» в бібліотеці
Зустріч з Л. М. Борисенко
16 жовтня 2019 року у відділі виробничої літератури пройшла зустріч з
Борисенко Л. М., академіком міжнародної академії екології, зав. кафедри
дієтології європейського інституту
досліджень і просвітництва (Ганновер, Німеччина), доктором сільськогосподарських
наук,
хімікомтехнологом та лікарем-стоматологом
Нагурним В. А.
Людмила Миколаївна розповіла про важливість мінеральних елементів
для правильного функціювання людського організму. Низький вміст мінеральних елементів в сучасних продуктах харчування провокує споживання
великої кількості їжі, щоб наситити організм, а ситуація погіршується і
тим, що на організм впливають негативні екологічні фактори.
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«Урожай 2019: досягнення, проблеми, висновки»
Круглий стіл
21 жовтня 2019 року у відділі виробничої літератури бібліотеки відбулася
зустріч за круглим столом членів клубу
«Садівник». Учасники засідання поділилися своїми думками з приводу врожаю
2019 року.
Рік був неординарним, тому що наприкінці літа більше місяця була засуха і
не у всіх було достатньо води для поливу овочевих та плодових культур. Члени
клубу акцентували свою увагу на тому, що при дефіциті води потрібно займатися мульчуванням овочевих та плодових культур. Для цього підходить сіно, солома і в’ялена трава.
Також активіст клубу Клінчук Катерина Андріївна познайомила присутніх з новинками, які з’явились на ринку для захисту та удобрення саду та
городу і надала поради щодо робіт в осінню пору року.

«Агротехніка вирощування ягідних кущів
та декоративних рослин»
Засідання клубу «Садівник»
4 листопада 2019 року у відділі виробничої літератури на засіданні клубу відбулася зустріч з
агрономом, власником розсадника ягідних та декоративних культур Громнадзьким Володимиром Миколайовичем. Лектор розповів про особливості вирощування ягідних культур, декоративних хвойних рослин.

Засідання клубу грибників «Веселка»
6 листопада 2019 року у відділі виробничої літератури відбулося засідання клубу грибників «Веселка», на якому члени клубу поділилися своїми враженнями від весняно-літнього грибного сезону.
Керівник клубу Журавська Л. Г. розповіла, що мікоза – взаємовигідне
співжиття (симбіоз) міцелію гриба з корінням вищих рослин, створюють
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головним чином базидіальні гриби (агарикові та болетові), а також деякі
зигоміцети, аскоміцети.
Члени клубу з задоволенням переглянули в запису телепередачу каналу
«Інтер» від 9 червня 2019 року «Спосіб виживання», яка була присвячена
грибам та активно обговорили важливі моменти переглянутого.

Засідання клубу «Садівник»
18 листопада 2019 року у
відділі виробничої літератури
на черговому засіданні клубу
«Садівник» відбулася лекція
біолога Гулак Любов Яківни на
тему: “Застосування лікарських рослин в науковій та народній медицині”. На початку
розповіді лектор зупинилася на
історії фітотерапії, відмітила, що багатовікова історія наукового опанування і медичного використання лікарських рослин свідчить, що від глибокої давнини до наших днів інтерес до лікарських рослин і потреба в них
незмінно зростає.
Любов Яківна поділилася рецептами зборів та настоїв для лікування серцево-судинної системи, печінки, суглобів, статевих розладів у жінок та
чоловіків, простудних захворювань. Потрібно відмітити ретельний підхід
лектора до своїх порад, в її рецептах вона повністю виключила сильнодіючі та отруйні рослини. В кінці зустрічі Любов Яківна відповіла на конкретні запитання аудиторії.

29

БІБЛІОТЕЧНІ АКЦІЇ
ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ
День відкритих дверей у бібліотеці
Бібліотека – це місце зустрічі не
тільки з книгою, але й з людьми.
Напередодні святкування Дня Незалежності України, 22 серпня
2019 року в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича проведено
«День відкритих дверей».
З метою підвищення рівня правової обізнаності населення, ознайомлення працівників та читачів
бібліотек з новаціями у системі
юстиції та правопросвітницьким проектом Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!» представники Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Житомирській області спільно з відділом наукової інформації та бібліографії провели виставку «Незалежна
Україна: шлях до мети».
Разом з тим, фахівці управління юстиції у Житомирській області проконсультували присутніх щодо порядку виїзду з дитиною за кордон, стягнення аліментів, надання урядової підтримки відповідальним батькам,
протидії домашньому насильству. Розповіли також про те, що Уряд установив граничні тарифи на опалення та гарячу воду на опалювальний сезон
2019/2020 років, та роз’яснили, що потрібно зробити, щоб зменшити свої
комунальні витрати. Присутні отримали інформаційні буклети на правову
тематику, розроблені Міністерством юстиції України.

«Запишись до бібліотеки!»
Акція у бібліотеці до Дня міста.
Саме таку назву мала вулична акція що відбулася 14 вересня 2019 року,
з нагоди Дня заснування міста Житомира, біля будівлі Житомирської
Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.
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Співробітники бібліотеки знайомили людей
з сучасними українськими книгами, що експонувалися просто неба, розповідали про відділи
бібліотеки та послуги, які надаються читачеві,
пропонували безкоштовно записатися та отримати читацький квиток. Приємно відзначити,
що житомирян та жителів області, бажаючих
читати, розвиватися, пізнавати нове та удосконалювати себе за допомогою книг знайшлося
чимало!

"Скарби" бібліотеки для студентів
Місяць першокурсника в бібліотеці






Наша бібліотека традиційно проводить «Місяць першокурсника». Так і
в цьому році, з 16 вересня по 16 жовтня, студенти всіх рівнів акредитації
мали змогу отримати низку послуг,
серед яких:

Безкоштовний запис до
бібліотеки;

Екскурсії бібліотекою;

Огляди нової літератури;
Знайомство з електронними ресурсами бібліотеки;
Ознайомлення з діяльністю клубів за інтересами;
Участь в усіх мистецько-культурних заходах, що відбуваються в
бібліотеці (відкриття художніх та фотографічних виставок, презентації нових книжок, зустрічі з авторами тощо);
 Безкоштовний Wi-Fi.
Мандруючи залами книгозбірні, студенти-першокурсники ознайомились із історичним минулим та сьогоденням бібліотеки, читальними залами та абонементами. Особливо цікавим і змістовним стало традиційне
знайомство з книжковими скарбами
бібліотеки.
З першокурсниками працівники бібліотеки провели інформаційні години, під час яких нових читачів ознайомили із правилами користування
ресурсами бібліотеки та відповідаль-
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ністю користувачів за взяті у бібліотеці книги та посібники та своєчасне їх повернення.
Кожен відділ бібліотеки підготувався до візиту студентів: огляд
книжкових виставок, літературних
новинок, широкий асортимент періодичних видань, які допоможуть
у навчанні і самоосвіті.
Під час екскурсій студенти отримали інформацію щодо структури бібліотеки, напрямів діяльності, інноваційних методів обслуговування та можливість безкоштовно записатися до бібліотеки.
В рамках місяця першокурсника такою можливістю скористувалися 315
студентів перших курсів. Серед них першокурсники Коледжу культури та
мистецтв, Житомирського державного університету ім. І. Франка, Житомирського національного агроекологічного університету та Інституту медсестринства.
Для першокурсників працівники відділу наукової інформації та бібліографії бібліотеки провели День інформації «Бібліоресурси для студентів».
Мета заходу: популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, допомога
студентам у визначенні класифікаційного індексу за системою УДК до наукових публікацій та оволодіння навичками роботи з довідковопошуковим апаратом бібліотеки та з фондом цінних та рідкісних видань.
Всього проведено 21 екскурсію.

«БІБЛІОФЕСТ – 2019»
Акція «Безкоштовний запис»
30 вересня 2019 року, до Всеукраїнського дня бібліотек, Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека оголосила акцію «Безкоштовний запис»,
якою скористалися нові наші читачі. Тепер володарям новенького ламінованого
читацького квитка стануть доступними
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 матимуть змогу відвідувати численні гуртки за інтересами, клуби з
вивчення та вдосконалення англійської, німецької й болгарської мов, бра-
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ти участь у різноманітних мистецько-культурних заходах, що відбуваються в бібліотеці (відкриття художніх та фотографічних виставок, презентації книжкових новинок, зустрічі з авторами тощо).

«БІБЛІОФЕСТ - 2019»
«Кидай мишку – читай книжку!»
Саме таку назву мав флешмоб, що відбулася 1 жовтня 2019 р, з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Співробітники бібліотеки читали книги просто неба на Новому Бульварі,
біля будівлі Житомирської Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.
Флешмоб покликаний спонукати житомирян та жителів області читати, розвиватися, пізнавати нове та удосконалювати себе за допомогою книг!

"Революція здоров’я" у бібліотеці
У відділі спеціалізованої медичної літератури 8 жовтня 2019 р. розпочалася "Революція здоров'я", в рамках проекту під керівництвом професійного фахівця - Яблонського Сергія, керівника ГО «Стиль життя – здоров’я». Заняття за проектом відбувались 8, 12 13 жовтня 2019 р.
Всі бажаючі навчилися будувати колесо балансу власного самопочуття
та вираховувати коефіцієнт маси тіла-ІМТ.

Впровадження УДК в роботу бібліотек
З 2018 року вся бібліотечна спільнота опановує складний процес
впровадження Універсальноі десятковоі класифікаціі згідно з постановою Кабінету Міністрів Украіни
"Про припинення використання
Бібліотечно-бібліографічноі класифікаціі та впровадження Універсальноі десятковоі класифікаціі
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(від 22 березня 2017 р №177).
17 жовтня 2019 р. бібліотекарі області зробили ще один крок у тривалому процесі впровадження УДК в практику роботи бібліотек. Це заняття
викладач Ірина Го, провідний бібліотекар відділу каталогізування, присвятила особливостям індексування класу УДК "Мовознавство та художня
література" та вивченню індексів краєзнавчої літератури. Учасники спробували самостійно засистематизувати видання, використовуючи таблиці
УДК, після чого отримали компетентні коментарі та пояснення.
Підсумовуючи роботу всіх занять трирічної програми Обласної школи
УДК "Впровадження УДК в роботу бібліотек", слід відзначити їхню практичну спрямованість до потреб бібліотек. Кожен учасник мав можливість
взяти участь в обговоренні, поспілкуватися з колегами, запропонувати
власний досвід щодо систематизації документів за УДК.

Гра «навчає» мозок
Шахові майстер-класи у бібліотеці
19, 21 та 22 жовтня 2019 року у відділі
літератури з мистецтва, відбулася шахова
вікторина та шахові майстер-класи для
маленьких шахістів «Шахової школи «Інтелект». Були присутні учні молодших
класів гімназії № 23, ліцею № 25, ЗОШ №
21, № 17.
Під керівництвом тренера з шахів Ольги
Тіторенко діти вчилися стратегічно мислити та ухвалювати рішення, будувати логічні конструкції, ефективно та
швидко аналізувати та планувати.

Два тижні шахового драйву в обласній бібліотеці
З 17 по 27 жовтня 2019 року в бібліотеці відбулися шахові заходи, присвячені 4-й річниці заснування Шахової школи «Інтелект»
Розпочали з відкриття фотовиставки «Шахи: інтелект єднає покоління».
Далі – шахова вікторина та сеанс одночасної гри, шахові майстер-класи
для новачків і, на завершення, шахового драйву – турнір «Осіння інтелектуальна ліга».
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Для 1-2 розрядів сеанс провів майстер
спорту Ігор Випханюк, для 3-4 розрядів –
Олександра Пампуха.

Зупинка Історія в Житомирі
30 листопада 2019 року в Житомирській
обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. О. Ольжича відбулись навчальні заняття Інституту Народної Пам’яті (Люблин) у
межах проекту «Зупинка Історія. Житомир». В проекті взяли участь учні суботньо-недільної школи ім І. Я. Падеревського.
Під час занять були використані дидактичні матеріали, присвячені незалежності
Польщі – інтерактивні ігри, розмальовки,
пазли, конкурси, фільми. Діти знайомилися з народними польськими символами,
вивчали польську історію в кольорах, співали пісеньку «Малий поляк».
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БІБЛІОМІСТ
Як місцеві ЗМІ впливали на результати голосування
на виборах – 2019
16 вересня 2019 року в РТЦ
«Бібліоміст» відбувся відеоміст-дискусія за участі вінницької та житомирської моніторингових груп проекту «Інформаційно-моніторингова кампанія виборів – 2019 у Вінницькій та Житомирській областях», який здійснюється за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства
США в Україні.
Мета моніторингу – визначити збалансованість представленості кандидатів у президенти України у виборчих перегонах у період з 3, 4 по 24 березня (1 тур) та з 2 по 20 квітня 2019 року (2 тур). Під час моніторингу досліджувались кількісні та якісні параметри, серед яких: частота появи кандидатів у медіа повідомленнях, як їх просувають (політична реклама, агітація, коментарі, репортажі з промозаходів, привітання зі святами тощо),
частка присутності у регіональних ЗМІ, тональність та маркування матеріалів.
Під час президентської виборчої кампанії в Житомирській області проалізовано 26 газет, 52 випуски друкованих ЗМІ, 1549 матеріали в друкованих ЗМІ, 3 регіональні ТВ-канали (UA: Житомир (Суспільне), СК1, СоюзТВ).
До участ,і до відеомосту запрошувались журналісти, представники громадських організацій, політичні та медіа-експерти.

«Комп’ютерна азбука для «третього віку»
3 вересня 2019 року в КЗ «ОУНБ імені О.Ольжича»
Житомирської обласної ради в РТЦ «Бібліоміст» стартувала тринадцята група комп’ютерної грамотності
«Комп’ютерна азбука для «третього віку».
Учасники познайомилися з поняттям «Комп’ютер»
та історією його виникнення. З чого складається ПК,
різниця
між
стаціонарним
та
портативним
комп’ютерами, що таке маніпулятор «мишка» та її функції, як вмикати та вимикати комп'ютер, призначення
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клавіатури та багатофункціональних пристроїв — ці питання були
розглянуті на першому занятті.
На наших тренінгах користувачі
поважного віку мають можливість
осучаснюватись, стаючи так би
мовити, «сучасним дідусем та сучасною бабусею».

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
16 та 17 вересня 2019 року в РТЦ
«Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради
продовжила свою роботу пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія»
для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів житомирської гімназії № 23.
Дітки полюбляють ходити в зоопарк,
спостерігаючи за різними тваринками з
дикої природи, адже тварини бувають різними: маленькими, великими,
милими чи агресивними. І вони також бажають повернутися на волю, так
як головні герої мультфільму «Мадагаскар».
Дітки разом з головними героями переживали цікаві моменти мультфільму, усміхаючись, заряджали позитивом всіх навколо...

Як живуть реформовані газети Волині
та Житомирщини: відеоміст
20 вересня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» відбувся відеоміст «ЖитомирЛуцьк», медійники й медійниці Волинської та Житомирської областей.
Учасники/-ці відеомосту в Житомирі: Ольга Бортнікова – редакторка газети «Вісті», смт Пулини; Руслан Кожедуб – редактор газети «Нове життя», м. Черняхів; Оксана Климчук – редакторка газети «Древлянський
край», м. Коростень; Ірина Новожилова – координаторка проекту «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» в Житомирській області, голова Житомирського прес-клубу.
Учасники відеомосту в Луцьку: Ірина Романюк – головна редакторка газети «Селянське життя», смт Локачі; Тетяна Ізотова – журналістка газети
«Слово правди», м. Володимир-Волинський; Богдана Стельмах – координаторка Волинського прес-клубу.
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Партнери відеомосту: Житомирська
обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Олега Ольжича, Волинська обласна
юнацька бібліотека.
Представники/представниці редакцій,
які майже рік працюють за новими правилами, обговорили такі питання: про
процес роздержавлення, питання з орендою приміщень згідно Закону про реформування, чи укладено угоди з колишніми співзасновниками про висвітлення їх діяльності. Як живе газета
сьогодні, основні проблеми, які турбують, шляхи їх вирішення. Чи вдалося
досягти певних успіхів у вже самостійній діяльності? Якщо так, то яких
саме?
Відеоміст відбувся в рамках виконання проекту Тернопільського пресклубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики»
за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
23 та 24 вересня 2019 року в РТЦ
«Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради
продовжила свою роботу пізнавальнорозважальна година «Мультакадемія»
для учнів 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23.
А ви хочете бути щасливими? А
наші учні вже щасливі, переглянувши
комедійний мультфільм «Монстри на канікулах 3». Насправді, герої мільтфільму дуже добрі та позитивні. Адже головне не обкладинка, а те, що
знаходить всередині кожного з нас...

Бібліофест – 2019
30 вересня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» КЗ
«ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради до Всесвітнього дня бібліотек для
учнів 2-го класу гімназії № 23 було проведено
відеовікторину «Книгу читай, казковий настрій
май».
38

Під час відеовікторини дітки поділилися на дві команди: перша команда
- «Книжечка, друга команда - «Малинка». Учасники брали активну участь
у заході, відповідаючи на всі запитання. На щастя, перемогу отримала
дружба, і за це всі учасники відеовікторини отримали маленькі подарунки
та переглянули казковий мультфільм «Аладдін», в основі якого історії про
Аладдіна та чарівну лампу зі збірки "Казок тисячі й однієї ночі".

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
Ще з дитинства хороброю та відважною
має бути кожна дитина на нашій планеті, не
боятися і не лякатися життєвих труднощів,
вміти постояти за себе та за своїх друзів.
1 жовтня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» КЗ
«ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради продовжила свою роботу пізнавально-розвожальна година «Мультакадемія», під час якої продемонстровано мультфільм «Гноми вдома» для учнів 1-го класу гімназії № 23.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
В холодні осінні дні 7 та 8 жовтня 2019 р.
наші учні 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії №
23 завітали до РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ
імені О. Ольжича» Житомирської обласної
ради на пізнавально-розважальну годину
«Мультакадемія».
Мати команду вірних друзів – мрія кожного, ще й таких друзів, які обожнюють пригоди і завжди тебе підтримають у тяжку хвилину. Ось і ми сьогодні поринули у подорожі з чудовою командою друзів з мультфільму «Мадагаскар-2:
Втеча до Африки».

Пізнавально-розважальна
година «Мультакадемія»
Супергероями сьогодні відчули себе учні 1-го, 2-го та 3-го класів гімназії № 23
під час пізнавально-розважальної години
«Мультакадемія» в РТЦ «Бібліоміст».
Настає час, коли потрібно рятувати наш
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світ від злих людей, кожен школяр наділений чарівними здібностями, так
як і головні герої мультфільму «Суперсімейка 2».

Тренінг «Стоп булінг»
22 жовтня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» бібліотеки учні 1-го, 2-го та 3-го
класів гімназії № 23 побували справжніми супергероями у боротьбі з сучасним монстром – булінгом.
Разом із дітьми ми познайомилися з
сутністю «нашого ворога», його формами, місцями, де можна його зустріти. І як справжня команда супергероїв, вивчили їх п’ятьом крокам боротьби з цим явищем. Також навчилися
розрізняти булінг, конфлікт та насмішки,
практично закріпивши свої знання у вправах.
Не забували і про веселі моменти: разом грались та проводили руханки.
Ми зрозуміли, що булити – це зовсім не
круто. І подолати цього монстра самотужки
дуже важко, нам потрібна вірна команда:
вчителі, дорослі, друзі, психолог.

«Комп’ютерна азбука для «третього віку»
22 жовтня 2019 року в РТЦ «Бібліоміст» бібліотеки завершився осінній
курс
комп’ютерної
грамотності
«Комп’ютерна азбука «для третього
віку» святковим випускним заняттям
13 групи.
Протягом 2-х місяців цікавих та мега-насичених занять наші учні навчилися
працювати
власне
з
комп`ютером, текстовим редактором Microsoft Word та флешкою, шукати
інформацію в Інтернеті, працювати з електронною поштою, спілкуватися у
соцмережах та Skype.
Успішно склавши іспит з освоєнного матеріалу, в урочистій атмосфері
учасники отримали сертифікати про закінчення школи-практикуму з курсу
«Комп’ютерна азбука».
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
4 та 5 листопада 2019 року учні 1-го, 2-го
та 3-го класів гімназії № 23 під час пізнавально-розважальної години «Мультакадемія»
в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О.
Ольжича» Житомирської обласної ради переглянули мультфільм «Ляльки з характером».

Впевнений користувач: 2 рівень»
5 листопада 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» ми розпочали навчання темою:
«Інформаційна безпека в Інтернеті».
Незважаючи на всю користь Інтернету,
він має негативні фактори, які впливають на користувачів: комп’ютерні віруси, спами, Інтернет-шахрайства, хакери. Також дізналися про низку антивірусних програм; які сайти є безпечними та небезпечними для користувачів; куди слід звертатися, якщо ви стали жертвою Інтернет-шахраїв та як
перевіряти телефони шахраїв та безпеку сайтів.
Адже бути обізнаним – значить бути захищеним! Будьте обережними та
не довіряйте незнайомцям, адже ми постійно знаходимось під прицілом
хакерів та шахраїв.

Тренінговий курс «Основи жестової мови»
4 листопада в Інклюзивному читальному залі КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича» Житомирської обласної ради розпочався тренінговий курс «Основи
жестової мови», який має на меті ознайомити з жестовою мовою та дати
базові знання. Тренінговий курс передбачає 11 занять з таких тем:
Тренінговий курс проходитиме щопонеділка протягом 3 місяців. Для
кожного учасника нашого тренінгового курсу є важливим та цінним навчитись розуміти людей, які мають порушення слуху, щоб вміти спілкуватись з ними та допомогти соціалізуватись у суспільстві.
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Курси з комп’ютерної грамотності для бібліотекарів
7 листопада 2019 року в РТЦ «Бібліоміст»
розпочався
курс
із
комп’ютерної грамотності для працівників бібліотеки.
На першому занятті ми розповіли
учасникам про поняття «Комп’ютер»
та історію його виникнення. Користувачі ознайомились із будовою ПК,
його головними складовими, дізналися різницю між стаціонарним та портативним комп’ютерами, що таке
мишка (її функції), як вмикати та вимикати комп'ютер, призначення клавіатури та багатофункціональних пристроїв.
Але розвиток та досягнення мети можливе лише у співпраці зі старанністю та наполегливістю, що є гаслом для наших співробітників.

«Проблемні питання медіа-ландшафту
Вінницької та Житомирської областей»
13 листопада 2019 року в
РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ
ім. О.Ольжича Житомирської
обласної ради відбувся відеоміст із експертного обговорення за участі Вінницької та
Житомирської моніторингових груп проекту «Інформаційно-моніторингова кампанія
виборів – 2019 у Вінницькій та Житомирській областях», який здійснюється за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.
Експертне обговорення відбулось за темою «Проблемні питання медіаландшафту», де розглядались такі питання:
- Статус та права зареєстрованих ЗМІ в обласних органах юстиції;
- Чи потрібно державі або іншим недержавним (професійним організаціям) здійснювати моніторинг видань, які не мають періодичного виходу,
а лише реєстрацію?
- Чи потрібно такі видання\ЗМІ, які не мають періодичного виходу позбавляти державної реєстрації\ліцензії?
- Чи є небезпечним те, що власники видань\ЗМІ, які не мають періодичного виходу, видають журналістські посвідчення?
- Як розв’язати проблему «мертвих» друкованих видань в реєстрах ЗМІ?
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- Чому інформація про власників ЗМІ повинна бути прозорою?
- Чи є ЗМІ інтернет-медіа (шляхи врегулювання правового статусу новинних інтернет-сайтів) ?
Також до участі у відеомості запрошувались представники ЗМІ.

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
12 листопада 2019 р. учні 1-го, 2-го та 3го класів гімназії № 23 під час пізнавально-розважальної години «Мультакадемія»
в РТЦ «Бібліоміст» переглянули мультфільм «Пінгвіни Мадагаскару».
Переглядаючи мультфільм, учні теж
бажали стати учасниками секретної команди та взяти участь у порятунку Світу,
бути мужніми та сильними задля досягнення спільної місії.

«Впевнений користувач: 2 рівень»
26 листопада 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ ім. О. Ольжича»
Житомирської обласної ради на
уроці з курсу комп’ютерної грамотності «Впевнений користувач: 2 рівень» тренерки розповідали учасникам про графічні редактори — спеціальні програми для обробки фотографій та створення графіки. Під час
проведення практичних занять розглянули основні функції редакторів
«Paint» та диспетчер зображень
«Microsoft Office Picture Manager».
Учасники курсів тепер вміло зможуть редагувати свої світлини, зображення та робити при необхідності скріншоти.
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»
25 та 26 листопада 2019 року
учні 2-го та 3-го класів гімназії
№ 23 під час пізнавальнорозважальної години в РТЦ «Бібліоміст» КЗ «ОУНБ імені О.
Ольжича» Житомирської обласної ради потрапили разом з головними героями мультфільму у
часи володіння зими – до «Льодовикового періоду 2: Глобальне
потепління». Діти поринули в
атмосферу зимових пригод, веселого настрою, який дарували їм герої мультфільму.

Комп’ютерні курси для бібліотечних працівників
28 листопада 2019 р. в КЗ «ОУНБ імені О.
Ольжича» Житомирської обласної ради в
РТЦ «Бібліоміст» на занятті з курсу
«Комп’ютерна грамотність для працівників
бібліотеки» учасники поглибили свої знання
з теми «Інтернет. Пошук. Інформаційна безпека. Флешка».
Працівники бібліотеки дізналися про: історію створення Інтернету, яка різниця між
браузером та пошуковою системою, які є
пошукові системи, як зберігати картинки,
фото, документи на комп’ютері, як правильно користуватись флешкою та зберігати
інформацію на ній. Всі теоретичні знання
ми закріпили практичними вправами.
Також на практичному занятті навчились
здійснювати пошук за допомогою браузерів
Google Chrome, Mozilla Firefox та пошукової системи Google, вдосконалили навички користування «Зведеним електронним каталогом» та «Електронною бібліотекою «LIBO».
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«Впевнений користувач: 2 рівень»
Використання хмарних сховищ в наш час є
досить популярним, адже ми можемо редагувати та зберігати свої дані на серверах в хмарі.
Більшість сервісів хмарного зберігання дозволяють завантажувати всі типи файлів: відео,
зображення, документи, музику і все, що завгодно.
3 грудня 2019 р. в РТЦ «Бібліоміст» КЗ
«ОУНБ імені О. Ольжича» Житомирської обласної ради пройшов п’ятий урок з курсу
комп’ютерної грамотності «Впевнений користувач: 2 рівень» за темою «Хмарні сховища даних».
Урок ми розпочали з визначення, що таке хмарні сховища, історія їх виникнення, як працює хмарне сховище, що можна зберігати в хмарі та основні її функції. Детально
розглянули переваги та недоліки всіх сховищ. Провели огляд чотирьох сховищ
від поштових сервісів. На
практиці навчались з допомогою «Google Drive»: як
зберігати
файли
з
комп’ютера на «Google
Диск» та навпаки.
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ВІКНО В АМЕРИКУ
Візит керівника програми «Американські центри»
Посольства США в Україні
"БІБЛІОФЕСТ – 2019"
30 вересня до всесвітнього дня бібліотек,
в центрі "Вікно в Америку" проводився розмовний клуб з англійської мови для студентів першого курсу ЖНАЕУ спеціальності
"Право". На заході у студентів була можливість поспілкуватися англійською мовою та
удосконалити свої мовні навички.
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ПРОЕКТ «МОВА. КУЛЬТУРА.
НІМЕЧЧИНА»
Німецькомовний розмовний клуб для початківців
“Sprachklub Die gruene Kirsche”
15 серпня 2019 року відбулось чергове засідання клубу “Die gruene Kirsche”.
На занятті проводилась підготовка тесту
ДАФ (Deutsch als Fremdsprache) (Німецька як
іноземна). Ознайомлення з новими ресурсами
для вивчення та розглядалася продукція тексту.

Воркшоп «Історія Волинських німців»
З 28 жовтня по 1 листопада 2019 року у
приміщенні бібліотеки відбувався воркшоп «Історія волинських німців». 28 червня делегація з Німеччини та дирекція
проекту провели семінар на тему «Історія
Волиньских німців», а після цього щоденно проходили заняття у робочих групах у
центрі освіти дорослих та «Вікно в Америку».
На відвідування воркшопу прибула делегація з Німеччини у складі 39
осіб, а також безпосередні учасники проекту – по 10 молодих людей із
України та Німеччини, які отримали право на участь, маючи на меті підготувати німецькою мовою відеоролики, опублікувати дописи у соціальних
мережах про події, поїздки, теми, які будуть
прогягом цього воркшопу. З нагоди проведення
воркшопу у Бібліотеці відділом основного книгозберігання було організовано дві книжкові
виставки: «Тобі розкаже сива давнина, як жив
народ, боровся, розвивався...»: з історії німецьких поселень на Волині та «Із слова починається людина, із мови починається мій рід».
Крім того, в холі бібліотеки відбувалася мобільна виставка, яка є унікальним проектом 2016 року – «Німці в Україні: Історія і культура».
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Німецький клуб для дітей-малюків
24 листопада 2019 року заняття для малюків було присвячене читанню дитячих
книг. Діти вивчали тему «Одяг» і читали
книгу “Zahne putzen, Pipi machen”. Діти обговорювали, що треба робити вранці після
сну: вмиватися, чистити зуби, приймати
душ. Книга дуже наглядно показує діткам,
які вранішні процедури дитина повинна
вміти робити самостійно. Заняття пройшло
цікаво і весело.
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Потенціал дівчат для розвитку громад
12, 13 та 14 липня для дівчат, зокрема, з
інвалідністю, було проведено тренінги із
захисту прав людини та розвитку лідерського потенціалу. В межах заходів учасниці розглядали теоретичні та практичні аспекти порушення прав та вчилися їх захищати, говорили про інформаційну безпеку в кіберпросторі й небезпеки віртуального спілкування, визначали ґендерні
стереотипи та міфи, розробляли інструменти розвитку лідерського потенціалу та обговорювали важливість створення комунікативних мереж для ресурсного наповнення та досягнення
цілей. Заходи відбуваються в межах проекту «Потенціал дівчат для розвитку громад», який реалізовується ЖОМГО «Паритет» спільно з Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Олега Ольжича
за фінансової підтримки Українського жіночого фонду.

Студія декору «Steps of new opportunities»
4 вересня в секторі «Інклюзивний
читальний зал» в рамках спільного
проекту бібліотеки з БФ «КарітасЖитомир» було відкрито Студію декору «Steps of new opportunities». Учасники та учасниці вивчали техніку «декупаж». Попереду передбачені майстеркласи з миловаріння, свічковаріння та
скрапбукінгу. Основна ціль відкриття Студії - створення умов для успішного професійного та особистісного самовираження молоді з інвалідністю.
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Тренінг «Протидія булінгу»
У період з 29 по 31 жовтня
2019 року в секторі «Інклюзивний читальний зал» для користувачів відбувся цикл заходів з протидії булінгу. Зокрема, 29 жовтня
завідувачка сектору Юлія Мельник провела тренінг «Протидія
булінгу. Основи конфліктології».
Окремо розглядали кібербулінг та
його види (знущання, наклепи, самозванство, шахрайство, погрози, переслідування, хеппіслепінг та бойкот).
31 жовтня відбувся дискусійний відеоклуб, на якому користувачі сектору переглядали фільм «Здоровило».

Студія декору «Steps
of new opportunities»
Протягом жовтня 2019 року в рамках
спільного проекту бібліотеки з БФ «Карітас-Житомир» продовжувалась робота
Студії
декору
«Steps
of
new
opportunities», зокрема майстер-класи з
миловаріння.

Домедична допомога
28 жовтня 2019 року працівники сектору «Інклюзивний читальний зал»
завітали до соціального гуртожитку
УТОС, де з дітьми провели тренінг та
тему «Домедична допомога».
З маленькими учасницями та учасниками говорили про непритомність,
кровотечі, допомогу при різних травмах, опіках, укусах тварин, обмороженні, враженні струмом, непрохідності дихальних шляхів, сонячному
ударі, утопленні, отруєнні газом. Окремо розглядали дії при переломах,
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особливості проведення реанімаційних дій (штучного дихання, непрямий
масаж серця) та як розпізнати і надати допомогу при інсульті та діабеті.
Діти також на практиці вчились надавати домедичну допомогу одне одному, ділились ситуаціями, які відбулись безпосередньо з ними у житті.

Квест «На дотик та у повній тиші»
23 жовтня 2019 року бібліотекарі та волонтери сектору «Інклюзивний читальний
зал» провели квест «На дотик та у повній
тиші». Учасницями та учасниками квесту
стали студенти І курсу Житомирського
базового фармацевтичного коледжу ім. Г.
С. Потасевича. Захід проходив на базі коледжу та був орієнтований на створення
атмосфери довіри і відкритої комунікації.
Виконуючи завдання на станціях, команди будували скульптуру конфлікту, "доторкнулися" до шрифту Брайля, азбуки Морзе, жестової мови. На
завершення переможців було відзначено дипломами!

Тренінговий курс «Основи жестової мови»
4 листопада в Інклюзивному
читальному залі КЗ «ОУНБ ім.
О. Ольжича» Житомирської
обласної ради розпочався тренінговий курс «Основи жестової мови», який має на меті
ознайомити з жестовою мовою
та дати базові знання. Тренінговий курс передбачає 11 занять. Для кожного учасника
курсу є важливим та цінним навчитись розуміти людей, які мають порушення слуху, щоб вміти спілкуватись з ними та допомогти соціалізуватись
у суспільстві.
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Особливості комунікації, взаємодії
та супроводу осіб з порушеннями зору
13 листопада, до Міжнародного дня незрячих, в секторі «Інклюзивний
читальний зал» відбувся тренінг за темою: «Особливості комунікації, взаємодії та супроводу осіб, які мають порушення зору». Цільовою аудиторією заходу були користувачі сектору та студенти соціально-психологічного
факультету ЖДУ ім. І. Франка. Завідувачка Юлія Мельник розповіла присутнім про етику спілкування, особливості світосприйняття та взаємодії.
Хлопці та дівчата на дотик могли «почитати» книги шрифтом Брайля, описати тактильні картинки. Окремо розбирали відеоконтент для людей з порушеннями зору, обговорювали тифлокоментарі, «дивились» мультфільми з аудіодискрипцією. На завершення
вчились сприймати образи з допомогою пальчиків: розпізнавали іграшки наосліп та ліпили героїв казок з пластиліну.

Студія декору «Steps of new opportunities»
Протягом листопада в Інклюзивному читальному залі відбувалися майстер-класи з
виготовлення новорічного декору та ароматичних свічок. Користувачі сектору вчилися
робити різдвяні віночки з сизалю, новорічні
іграшки з фоамірану, ялинки з кавових зерен, підсвічники та аромосвічки за різними
технологіями. Заходи є частиною проекту
«Студія декору «Steps of new opportunities»,
який реалізовується спільно з БФ «Карітас-Житомир» за фінансової підтримки БФ «Карітас-Київ».
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ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Майстер-класи для родин учасників АТО/ООС
17 та 18 серпня в Центрі освіти дорослих ЖОУНБ ім. О. Ольжича відбулися
майстер-класи з виготовлення декоративного панно з гіпсу та ляльки-мотанки.
Цільовою аудиторією заходів були сім’ї
учасників АТО/ООС. Всі присутні мали
можливість через творчість зняти психологічну напругу та провести натхненно
час.
*Заходи відбуваються в рамках проекту "Українська родина: від болі до
зцілення", що реалізовуються ГО "Атошник" спільно з ГО "Берегиня Полісся" за фінансової підтримки Житомирської міської ради.

Тренінги з фінансової грамотності та
онлайн-продажу власної продукції
20 та 26 листопада в Центрі освіти дорослих для користувачів відбулися
тренінгові заняття «Ефективне управління власними фінансами» та «Використання соціальних мереж для продажу handmade продукції». Тренерка, завідувачка сектору «Інклюзивний читальний зал» Юлія Мельник розповіла про способи ефективного управління власними фінансами, шляхи збільшення доходів та оптимізацію витрат,
шляхи формування резервного фонду та
побудову фінансових цілей. Також було
розглянуто платформи для продажу власної продукції, алгоритм створення інтернет-магазину в Facebook та Instagram, унікальність власного бренду, секрети фотографування виробів, їх обробка та презентація, ресурси для самовдосконалення та натхнення.
*Заходи є частиною проекту «Студія декору «Steps of new opportunities»,
який реалізовується спільно з БФ «Карітас-Житомир» за фінансової підтримки БФ «Карітас-Київ».
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