


 

 

 

 

 

 

 

Житомирська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О. Ольжича 

в Інтернет-виданнях у 2018 році 

Дайджест 

 

У виданні опубліковано матеріали, що були опубліковані в 

інтернетових засобах масової інформації та висвітлюють 

соціокультурну діяльність Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича у 2018 

році. Це журналістські розповіді про виставки, літературні 

вечори, мультимедійні презентації, представлення нових 

книжкових видань, засідання клубів, мистецькі заходи тощо, 

які відбулися у стінах бібліотеки. 

 

 

Видання підготували: 

С. С. Бовсуновська, В. В. Косенко, А. В. Косенко 

Відділ соціокультурної 

та інформаційно-видавничої діяльності 

ЖОУНБ імені О. Ольжича 

м. Житомир, Новий бульвар, 4, кім. 27 

Тел. (0412) 22-35-85 

E-mail: socio@lib.zt.ua  

mailto:socio@lib.zt.ua


3 
 

 

Сучасний формат 

15 січня 2018 р. 

http://www.sformat.org/intensyv-trening-programy-access-vidbuvsya-u-skladi-povnoyi-grupy-u-

tsentri-vikno-v-ameryku/ 

http://www.sformat.org/intensyv-trening-programy-access-vidbuvsya-u-skladi-povnoyi-grupy-u-tsentri-vikno-v-ameryku/
http://www.sformat.org/intensyv-trening-programy-access-vidbuvsya-u-skladi-povnoyi-grupy-u-tsentri-vikno-v-ameryku/
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27 січня 2018 р. 

https://www.facebook.com/100002319178059/videos/1714101988677090/ 

https://www.facebook.com/100002319178059/videos/1714101988677090/
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ЖИТОМИР.info 

2 лютого 2018 р. 

https://www.zhitomir.info/news_172177.html 

https://www.zhitomir.info/news_172177.html
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Рупор Житомира 

2 лютого 2018 р. 

http://ruporzt.com.ua/zhittya/107245-u-zhitomir-vdbulosya-vdkrite-obgovorennya-pdpriyemc-

agenti-zmn-ncyovane-gromadskoyu-platformoyu-restart.html 

http://ruporzt.com.ua/zhittya/107245-u-zhitomir-vdbulosya-vdkrite-obgovorennya-pdpriyemc-agenti-zmn-ncyovane-gromadskoyu-platformoyu-restart.html
http://ruporzt.com.ua/zhittya/107245-u-zhitomir-vdbulosya-vdkrite-obgovorennya-pdpriyemc-agenti-zmn-ncyovane-gromadskoyu-platformoyu-restart.html
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Сучасний формат 

2 лютого 2018 р. 

http://www.sformat.org/tseremoniya-vidkryttya-programy-malyh-stypendij-z-vyvchennya-

anglijskoyi-movy-posolstva-ssha-v-ukrayini/ 

http://www.sformat.org/tseremoniya-vidkryttya-programy-malyh-stypendij-z-vyvchennya-anglijskoyi-movy-posolstva-ssha-v-ukrayini/
http://www.sformat.org/tseremoniya-vidkryttya-programy-malyh-stypendij-z-vyvchennya-anglijskoyi-movy-posolstva-ssha-v-ukrayini/
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Facebook 

18 лютого 2018 р. 

https://www.facebook.com/groups/848149831999686/permalink/964080480406620/ 

https://www.facebook.com/groups/848149831999686/permalink/964080480406620/
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1ZT.UA 

26 лютого 2018 р. 

https://www.1.zt.ua/news/osvita/u-zhitomiri-startuvav-blagodiyniy-onlayn-auktsion-krok-za-

krokom-do-zdiysnennya-mriy.html 

https://www.1.zt.ua/news/osvita/u-zhitomiri-startuvav-blagodiyniy-onlayn-auktsion-krok-za-krokom-do-zdiysnennya-mriy.html
https://www.1.zt.ua/news/osvita/u-zhitomiri-startuvav-blagodiyniy-onlayn-auktsion-krok-za-krokom-do-zdiysnennya-mriy.html


10 
 

 

Facebook 

28 лютого 2018 р. 

https://www.facebook.com/groups/200489849975394/permalink/1833831513307878/ 

https://www.facebook.com/groups/200489849975394/permalink/1833831513307878/
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Facebook 

3 березня 2018 р. 

https://www.facebook.com/Ctrl.S2017/posts/396448464176218 

https://www.facebook.com/Ctrl.S2017/posts/396448464176218
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Житомирська обласна державна адміністрація 

13 березня 2018 р. 

http://oda.zt.gov.ua/21-bereznya-u-zhitomiri-vidkrietsya-dokumentalna-vistavka-do-75-richchya-

upa.html 

http://oda.zt.gov.ua/21-bereznya-u-zhitomiri-vidkrietsya-dokumentalna-vistavka-do-75-richchya-upa.html
http://oda.zt.gov.ua/21-bereznya-u-zhitomiri-vidkrietsya-dokumentalna-vistavka-do-75-richchya-upa.html
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Сучасний формат 

16 березня 2018 р. 

http://www.sformat.org/dvi-unikalnyh-godyny-pro-kosmos-podaruvav-amerykanskyj-astronavt-

nasa-rendi-breznik-uchasnykam-zhytomyrskoyi-programy-access/ 

http://www.sformat.org/dvi-unikalnyh-godyny-pro-kosmos-podaruvav-amerykanskyj-astronavt-nasa-rendi-breznik-uchasnykam-zhytomyrskoyi-programy-access/
http://www.sformat.org/dvi-unikalnyh-godyny-pro-kosmos-podaruvav-amerykanskyj-astronavt-nasa-rendi-breznik-uchasnykam-zhytomyrskoyi-programy-access/
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Сучасний формат 

26 березня 2018 р. 

http://www.sformat.org/proektnyj-menedzhment-cherez-praktyku-spetsialisty-internatnyh-

ustanov-navchalysya-rozroblyaty-proekty/ 

http://www.sformat.org/proektnyj-menedzhment-cherez-praktyku-spetsialisty-internatnyh-ustanov-navchalysya-rozroblyaty-proekty/
http://www.sformat.org/proektnyj-menedzhment-cherez-praktyku-spetsialisty-internatnyh-ustanov-navchalysya-rozroblyaty-proekty/
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Новини ЖДТУ 

28 березня 2018 р. 

https://news.ztu.edu.ua/2018/03/studenty-zhdtu-v-proekti-irts-vikno-v-ameryku/ 

https://news.ztu.edu.ua/2018/03/studenty-zhdtu-v-proekti-irts-vikno-v-ameryku/
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Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області 

30 березня 2018 р. 

https://www.ztobljust.gov.ua/catalog/novina/Novini_upravlinnya/FOTOREPORTAZH__Moyi_prava_

__v_oblasniy_universalniy_naukoviy_bibliotetsi_im__O__Olzhicha.html 

https://www.ztobljust.gov.ua/catalog/novina/Novini_upravlinnya/FOTOREPORTAZH__Moyi_prava___v_oblasniy_universalniy_naukoviy_bibliotetsi_im__O__Olzhicha.html
https://www.ztobljust.gov.ua/catalog/novina/Novini_upravlinnya/FOTOREPORTAZH__Moyi_prava___v_oblasniy_universalniy_naukoviy_bibliotetsi_im__O__Olzhicha.html
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YouTube 

3 травня 2018 р. 

https://youtu.be/q9LgU9e2las 

https://youtu.be/q9LgU9e2las
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Журнал Житомира 

11 травня 2018 р. 

http://zhzh.info/news/2018-05-11-35938 

http://zhzh.info/news/2018-05-11-35938
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Житомирська обласна державна адміністрація 

22 травня 2018 р. 

http://oda.zt.gov.ua/u-zhitomiri-prezentuvali-bibliyu-dlya-nezryachix-ta-slabozorix-ditej.-foto.html 

 

Facebook 

22 травня 2018 р. 

https://www.facebook.com/telekanalzhytomyr/videos/2429490783743320/ 

http://oda.zt.gov.ua/u-zhitomiri-prezentuvali-bibliyu-dlya-nezryachix-ta-slabozorix-ditej.-foto.html
https://www.facebook.com/telekanalzhytomyr/videos/2429490783743320/
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Житомир online 

7 червня 2018 р. 

https://zhitomir-online.com/2018/06/07/na-stini-biblioteky-imeni-olzhycha-zyavyvsya-mural-iz-

portretom-ukrayinskogo-poeta-fotofakt.html 

https://zhitomir-online.com/2018/06/07/na-stini-biblioteky-imeni-olzhycha-zyavyvsya-mural-iz-portretom-ukrayinskogo-poeta-fotofakt.html
https://zhitomir-online.com/2018/06/07/na-stini-biblioteky-imeni-olzhycha-zyavyvsya-mural-iz-portretom-ukrayinskogo-poeta-fotofakt.html
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Facebook 

3 липня 2018 р. 

https://www.facebook.com/www.kreativ.im/photos/pcb.2106660416323389/2106631869659577/?

type=3&theater 

https://www.facebook.com/www.kreativ.im/photos/pcb.2106660416323389/2106631869659577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/www.kreativ.im/photos/pcb.2106660416323389/2106631869659577/?type=3&theater
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Бердичівський погляд 

5 липня 2018 р. 

http://berdpo.info/news/kultura/rizbleniy_divosvit_maystra_narodnoyi_tvorchosti_berdichivlyanina

_oleksandra_vahnitskogo_foto-id11543.html 

http://berdpo.info/news/kultura/rizbleniy_divosvit_maystra_narodnoyi_tvorchosti_berdichivlyanina_oleksandra_vahnitskogo_foto-id11543.html
http://berdpo.info/news/kultura/rizbleniy_divosvit_maystra_narodnoyi_tvorchosti_berdichivlyanina_oleksandra_vahnitskogo_foto-id11543.html
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Житомирська обласна державна адміністрація 

9 липня 2018 р. 

http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-rozpochalisya-zaxodi-z-nagodi-111-richniczya-z-dnya-

narodzhennya-olega-olzhicha.html 

http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-rozpochalisya-zaxodi-z-nagodi-111-richniczya-z-dnya-narodzhennya-olega-olzhicha.html
http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-rozpochalisya-zaxodi-z-nagodi-111-richniczya-z-dnya-narodzhennya-olega-olzhicha.html





