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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 
«СТОП КОРОНОВІРУС» 

Виставка 

Під час карантину у відділах книгозбірні постійно онов-
лювалися експозиції тематичних книжкових виставок. Від-
діл спеціалізованої медичної літератури бібліотеки підго-
тував експозицію виставки «СТОП КОРОНОВІРУС» де 
подана оновлена офіційна інформація щодо рекомендацій 
на період карантину, висвітлені прийняті рішення органів 
влади та місцевого самоврядування для запобігання поши-
рення короновірусу тощо. 

 

 

«175 років від дня народ-
ження І. І. Мечникова»  

Виставка 

У відділі спеціалізованої медич-
ної літератури експонується виста-
вка до 175-річчя від дня народжен-
ня мікробіолога, патолога, фізіоло-
га, геронтолога, зоолога, лауреата 
Нобелівської премії з медицини та 
фізіології Іллі Ілліча Мечнико-
ва(1845-1916). 

Понад 100 років тому видатний вчений Ілля Ілліч Мечников писав: 
«...Нехай ті, у кого войовничий запал ніяк не охолоне, краще направлять 
його на війну не проти людей, а проти мікробів». Вчений мріяв позбавити 
людство від хвороб і епідемій. 

У фондах ОУНБ ім. О. Ольжича є праці І. І. Мечникова, які і до сьогодні 
користуються попитом у читачів. 
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«Гортаючи сторінки історії України»  

У відділі наукової інформації 
та бібліографії бібліотеки онов-
лені матеріали постійно діючої 
книжкової виставки «Гортаючи 
сторінки історії України». 

Це короткий джерельний літо-
пис історії України з найдавніших 
часів до сьогодення. З матеріалів 
(їх всього 103), представлених в 
шести розділах виставки, читачі 
мають добру нагоду довідатись 

про багату і колоритну історію мужнього, мудрого і працелюбного україн-
ського народу. 

«Символ і легенда покоління...» 
Книжкова виставка 

У холі бібліотеки відділом краєзнавства предста-
влено виставку «Символ і легенда покоління...», 
присвячену 85-ій річниці від дня народження 
(5.06.1935) відомого українського письменника-
шістдесятника, дисидента, Почесного громадянина 
міста Житомира Євгена Васильовича Концевича. 
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«Українська книга»  

В червні 2020 року в холі бібліотеки відк-
рилась експозиція виставки «Нові надхо-
дження», на якій представлені книги, отри-
мані за Державною програмою поповнення 
фондів публічних бібліотек «Українська 
книга». Виставку підготували працівники 
відділу основного книго зберігання бібліо-
теки. 

 

Книжкові виставки 

У відділі читальних зал бібліотеки у червні 2020 року експонувалися 
тематичні книжкові виставки: 

• «Василь Тютюнник (1890-1919) 
До 130-річчя від дня народження 
військового діяча, командувач Ді-
євої армії УНР». Із циклу: «Украї-
нській революції (1917-1921) - 100 
років. Рік 1920», постійно діюча 
книжкова виставка – експозиція; 

• «28 червня – День Конституції 
України. Верховна Рада України 
(1996) прийняла Конституцію – 
Основний Закон України.». Із ци-
клу: „Знаменні і пам’ятні дати 
2020 року”(За даними інформа-
ційного відділу представництва 
ООН в Україні); 

• «310 років тому (1710) Пилипа Орлика обрано гетьманом України, 
310 років «Конституції прав і вольностей Війська Запорозького..». 
Із циклу: «Енциклопедія Козаччини» ; 

• «Україна – НАТО» Постійно діючий інформаційний стенд (Онов-
лення матеріалів). Із циклу: «Україна – НАТО» (На виконання 
«Концепції вдосконалення інформування громадськості про спів-
робітництво України з НАТО на 2017-2020 роки»); 

• «Жак-Ів Кусто (1910–1997) До110-річчя від дня народження фра-
нцузького дослідника океану, винахідника, письменника, громад-
ського діяча». Із циклу: «Наука в особах і особистість в науці» (До 
ювілеїв видатних діячів науки України і Світу); 
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• «Антуан де Сент–Екзюпері (1900–
1944) До 120- річчя від дня наро-
дження французького письменни-
ка». Із циклу: „Літературні події 
року“ (До ювілеїв українських і за-
рубіжних письменників); 

• «Томас Манн (1875-1955) До145-
річчя від дня народження німецько-
го письменника». Із циклу: „Літера-
турні події року“ (До ювілеїв украї-
нських і зарубіжних письменників); 

• «85 років від виходу (1935) журна-
лу «Жінка». Із циклу: «Презентація кращих вітчизняних і зарубі-
жних часописів» ретроспективний тематичний перегляд періоди-
ки. 

 

«28 червня - День Конституції України»  

До Дня Конституції України у відділах біблі-
отеки експонуються книжкові виставки: 

«28 червня – День Конституції України. Вер-
ховна Рада України (1996) прийняла Конститу-
цію – Основний Закон України». Із циклу: 
«Знаменні і пам'ятні дати 2020 року»(За даними 
інформаційного відділу представництва ООН в 
Україні); 

«310 років тому (1710) Пилипа Орлика обра-
но гетьманом України, 310 років «Конституції 
прав і вольностей Війська Запорозького..». Із 
циклу: «Енциклопедія Козаччини»; 

«Конституція України: історія і сучасність»; 
«Україна – гордість нації. До Дня Конститу-

ції». 
Працівниками відділу наукової інформації та бібліографії бібліотеки до 

Дня Конституції підготовлений бібліографічний покажчик «Основний за-
кон України» http://www.lib.zt.ua/ua/published/node/9198 
  

http://www.lib.zt.ua/ua/published/node/9198
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«Інформаційна культура особистості» 
Перегляд літератури 

У відділі наукової інформації та бі-
бліографії бібліотеки у липні 2020 ро-
ку відкрився перегляд літератури «Ін-
формаційна культура особистості». 

В запропонованому читачам перег-
ляді літератури представлені видання 
з інформаційної культури людини і 
суспільства. Підбір видань підпоряд-
кований загальній меті – розгляду 
сутнісних понять, пов’язаних з інфо-
рмаційною культурою, явищ, подій, фактів, а також тих або інших спосо-
бів роботи з інформацією, технологій її створення та розповсюдження на 
різних ступенях розвитку суспільства. Все це орієнтовано на формування 
цілісної уяви про інформаційну культуру. 

Книжкові виставки 

У відділі читальних зал бібліотеки у липні 2020 року експонуються те-
матичні книжкові виставки: 

Із циклу: «Знаменні і пам’ятні дати 2020 
року» (За даними інформаційного відділу 
представництва ООН в Україні). 

Із циклу: «Енциклопедія Козаччини». 
Із циклу: «Українській революції (1917-

1921) - 100 років. Рік 1920». 
Постійно діюча книжкова виставка – екс-

позиція «Борці 
за самостійну 
Україну». 

Із циклу: 
«Україна – НА-
ТО» (На вико-
нання «Конце-
пції вдоскона-
лення інформу-

вання громадськості про співробітництво 
України з НАТО на 2017-2020 роки»). 

Із циклу: «Наука в особах і особистість в 
науці» (До ювілеїв видатних діячів науки 
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України і Світу). 
Із циклу: «Літературні події року» (До ювілеїв українських і зарубіжних 

письменників). 
 
 

«Перлини культурної спадщини України»  

Книжкові виставки 

У липні 2020 року у відділі літератури з мис-
тецтв бібліотеки експонуються такі книжкові 
виставки: 

«Народна творчість та етнографія». До Дня 
етнографа(виставка періодичних видань); 

«Київська Русь. Історія Хрещення». До Дня 
хрещення Київської Русі-України; 

«Перлини архітектурної спадщини України». 
До Дня архітектури України; 

«Код нації. До Дня родини», «Молодь в су-
часному світі». До Всесвітнього дня молоді. 

 

Житомирський обласний літературний 
фестиваль-конкурс «Обрії душі»  

Відділ краєзнавства ЖОУНБ ім. 
О. Ольжича долучився до проведення 
обласного літературного фестивалю-
конкурсу для учнів «Обрії душі». 
2 липня 2020 р. у Домі української 
культури м. Житомира відбулась це-
ремонія нагородження лауреатів і ди-
пломантів. Головний бібліотекар від-
ділу краєзнавства В. Білобровець взяв 
участь в урочистостях як представник 
журі. 
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«Академік Феофіл Гаврилович Яновський»  
Книжкові виставки 

У липні 2020 року у відділі спе-
ціалізованої медичної літератури 
експонується виставка «Академік 
Феофіл Гаврилович Яновський», 
яка присвячена 160-річчю від дня 
народження видатного терапевта, 
науковця, громадського діяча, ос-
новоположника вітчизняної фтизіа-
трії, одного із засновників знамени-
тої Київської терапевтичної школи, 
першого в історії української меди-
цини академіка-клініциста. 

Наукові праці, присвячені лікуванню туберкульозу, стали настільними 
книгами для фтизіатрів і терапевтів. А його дослідження з питань нефро-
логії не втратили актуальності й дотепер. Йому все життя вистачало тер-
піння не відмовляти жодному хворому, зігрівати теплим словом кожного. 

Ім’я науковця носить Державна установа «Національний інститут фтизі-
атрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України». 

«Незалежне мистецтво України»  
Книжкові виставки 

У серпні 2020 року у відділі літератури з мистецтв 
бібліотеки експонувалися такі книжкові виставки: 

• «Народна творчість та етнографія. До Дня ет-
нографа» (виставка періодичних видань); 

• «Незалежне мистецтво України. До Дня Не-
залежності України»; 

• «Фотографія в сучасному світі. До Дня фото-
графа»; 

• «Творимо красу своїми руками» (виставка 
періодичних видань); 

• «Російське бароко та Растреллі. До 320-річчя 
від дня народження В. В. Растреллі (1700-
1771), архітектора». 
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Книжкові виставки 

У серпні 2020 року можна було переглянути експозиції тематичних 
книжкових виставок, які відкрились у відділі читальних зал бібліотеки: 

Із циклу: «Знаменні і пам’ятні дати 2020 року» (За даними інформа-
ційного відділу представництва ООН в Україні): 

• «23 серпня - День Державного Прапора України». Відзначається 
щорічно відповідно до 
Указу Президента України 
№ 987/2004 від 23.08.2004 
р. 15 років святу; 

• «24 серпня - День Незале-
жності України. (1991)». 
Відзначається щорічно як 
державне загальнонародне 
свято відповідно до Поста-
нови Верховної Ради Укра-
їни № 2143-XII від 
20.02.1992 р.». 

Із циклу: «Енциклопедія Козаччини»: 
• «Олекса Довбуш ( 1700-1745)». До 320 річчя від дня народження 

українського народного героя, керівника антифеодального руху 
селян у 30-40-х p. XVIII ст.» 

Із циклу: «Українській революції (1917-1921) - 100 років. Рік 1920» 
постійно діюча книжкова виставка – експозиція  

• «Борці за самостійну Україну»: 
• «Павло Христюк (1890-1941)». До 130-річчя від дня народження 

політичного і державного діяча, Члена УЦР. 
Із циклу: «Україна – НАТО» (На виконання «Концепції вдоскона-

лення інформування громадськості про співробітництво України з 
НАТО на 2017-2020 роки») 

• «Україна – НАТО» Постійно діючий інформаційний стенд (Онов-
лення матеріалів). 

Із циклу: «Наука в особах і особистість в науці» (До ювілеїв видат-
них діячів науки України і Світу): 

• «Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770—1831)». До 250-річчя від 
дня народження німецького філософа; 

• «Мать Тереза (Гонджи Бояджні, 1910-1997)». До 110-річчя від дня 
народження релігійного діяча, лауреата Нобелевської премії миру 
(1979). 

Із циклу: «Літературні події року» (До ювілеїв українських і зарубіжних 
письменників): 
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• «Гі де Мопассан (1850—1893)». До 170-річчя від дня народження 
французького письменника; 

• «135 років від часу створення (1885) сатиричного роману Гі де 
Мопассана «Любий друг»; 

• «Рей Бредбері (1920—2012)». До100-річчя від дня народження 
американського письменника-фантаста; 

• «70 років від часу написання(1950) циклу фантастичних оповідань 
Р. Бредбері «Марсіанські хроніки»; 

• «Микола Жулинський (1940)». До 80-річчя від дня народження 
українського літературного критика, літературознавця, громадсь-
кого діяча. 

24 серпня - День Незалежності України  

В рамках святкування Дня Прапору та Дня Незалежності України у від-
ділах бібліотеки протягом серпня діяли тематичні книжкові виставки. 

• «24 серпня - День Незалежності України» (Хол); 
• «23 серпня - День Державного Прапора України». Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 987/2004 від 
23.08.2004 р. 15 років святу. Із циклу: «Знаменні і пам’ятні дати 
2020 року» (За даними інформаційного відділу представництва 
ООН в Україні)(Відділ читальних зал); 

• «24 серпня - День Незалежності України. (1991)». Відзначається 
щорічно як державне загальнонародне свято відповідно до Поста-
нови Верховної Ради України № 2143-XII від 20.02.1992 р.». Із 
циклу: «Знаменні і пам’ятні дати 2020 року» (За даними інформа-
ційного відділу представництва ООН в Україні) (Відділ читаль-
них зал); 

• «Незалежне мистецтво України. До Дня Незалежності України». 
(Відділ літератури з мистецтв). 

29 серпня – День пам’яті захисників України  

Протягом серпня 2020 року у відділі книгозберігання бібліотеки експо-
нувалася книжкова виставка «Вогонь 
запеклим не пече…», присвячена Дню 
пам’яті захисників України, які заги-
нули в боротьбі за незалежність, суве-
ренітет і територіальну цілісність 
України. 

24 серпня 2019 року президент 
України Володимир Зеленський під-
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писав Указ про затвердження пам'ятного дня. Дата приурочена до дня 
найбільших втрат української армії на Донбасі — дня виходу з оточення в 
Іловайську 29 серпня 2014 року. 

Осінні свята та обряди українців»  
Книжкові виставки 

У вересні 2020 року у відділі літератури з мис-
тецтв бібліотеки експонуються книжкові виставки: 

«Осінні свята та обряди українців» з циклу «Ду-
ховні скарби та фольклор українського народу»;  

«1000 цікавих фактів про світ». До Всесвітнього 
дня туризму (виставка-мандрівка); 

«Сучасна бібліотека. Подаруй книгу, людям!». 
До Всесвітнього дня бібліотек;  

«Українське кіно день за днем». До Дня україн-
ського кіно;  

«На допомогу вчителю: нові періодичні видання 
з мистецтва». До Дня знань. 

 
 

Книжкові виставки 

У вересні 2020 року діяли тематичні книж-
кові виставки, які відкрились у відділі чита-
льних зал бібліотеки: 

Із циклу: «Знаменні і пам'ятні дати 2020 ро-
ку» (За даними інформаційного відділу пред-
ставництва ООН в Україні): 

• «15 вересня - Міжнародний день де-
мократії». Відзначається щорічно ві-
дповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН А / RES / 62 / 7»; 

• «30 вересня - Всеукраїнський день бі-
бліотек». Відзначається в Україні згі-
дно з Указом Президента 
№471/1998».  

Із циклу: «Енциклопедія Козаччини»: 
• «Устим Кармалюк (1787-1835) До185-річчя пам'яті українського 

народного героя» 
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Із циклу: «Українській революції (1917-1921) - 100 років. Рік 1920»  
• постійно діюча книжкова виставка – експозиція «Борці за самос-

тійну Україну»: 
• «Андрій Ніковський (1885-1942)». До 135-річчя від дня наро-

дження громадсько-політичного і державного діяча, Члена УЦР»;  
• «Володимир Сікевич (1870—1952)». До 150-річчя від дня наро-

дження українського військового і політичного діяча, генерал-
хорунжого армії УНР, посла УНР в Угорщині». 

Із циклу: «Україна – НАТО» (На виконання «Концепції вдосконалення 
інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на 
2017-2020 роки») 

• «Україна – НАТО» Постійно діючий інформаційний стенд (Онов-
лення матеріалів). 

Із циклу: «Наука в особах і особистість в науці» (До ювілеїв видатних 
діячів науки України і Світу): 

• «Олександр Потебня (1835–1891)». До 185-річчя від дня наро-
дження українського філолога, мовознавця, педагога, літературоз-
навця, філософа, фольклориста, громадського діяча.  

• «Сергій Ожегов (1900—1964)». До 120-річчя від дня народження 
видатного вченого-мовознавця. 

Із циклу: «Літературні події року» (До ювілеїв українських і зарубіжних 
письменників): 

• «Оксана Забужко (1960)». До 60-річчя від дня народження україн-
ської письменниці, літературознавця, публіциста, філософа, пере-
кладача, лауреата Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка;  

• «Іван Карпенко-Карий (1845–1907) До175- річчя від дня наро-
дження видатного українського драматурга». 

Із циклу: «Презентація кращих вітчизняних і зарубіжних часописів». 
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Юліуш Словацький «Балладина»  

5 вересня 2020 року в актовій залі 
бібліотеки відбулось Народне чи-
тання відомого твору польського 
письменника Юліуша Словацького 
«Балладина». Юліуш Словацький 
тісно пов'язаний з Україною, адже 
він народився на українській землі 
в місті Крем'янець (сучасна Терно-
пільська область). Національне чи-
тання відбулось під почесним пат-
ронатом польського президента 
Анджея Дуди, чий виступ на почат-
ку заходу транслювався онлайн. Народні читання стали щорічною тради-
цією для дітей суботньо-недільної школи ім. І. Яна Падеревського, їх ба-
тьків та вчителів польської мови. До цього заходу була підготовлена кни-
жкова виставка, присвячена відомому польському письменнику Юліушу 
Словацькому. Серед гостей, які відвідали захід був головний спеціаліст 
управління культури Житомирської обласної державної адміністрації Оле-
ксандр Пивоварський. Діти, вчителі та гості читали «Балладину», звучала 
класична польська мова. 

 

«Житомирщина туристична»  

27 вересня 2020 року в Україні 
відзначається Всесвітній день тури-
зму, до цієї дати в бібліотеці експо-
нуються книжково-ілюстративні 
виставки. 

Відділ краєзнавства представив 
книжкову виставка з циклу «Жито-
мирщина туристична. Вас вітають 
райони». Чергова виставка присвя-
чена історії, природі, економіці та 
знатним людям Народицького ра-
йону. 

У відділі абонементу бібліотеки 
експонується книжкова виставка «27 вересня – Всесвітній день туризму» з 
циклу «Знаменні і пам’ятні дати», на якій представлені видання - а це го-
ловним чином путівники, туристичні енциклопедії та карти розкривають 
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справжню принаду нашого краю з розвинутою туристичною інфраструк-
турою і привітними людьми. 

До Всесвітнього дня туризму у відділі літератури з мистецтв демонстру-
ється виставка-мандрівка «1000 цікавих фактів про світ». Багато українців 
почали планувати відпочинок за кордоном. Книги, які несуть інформацію 
про цікаві, незабутні куточки нашої планети, можуть допомогти у цьому. 
Виставка дуже яскрава та несе ознайомчий характер. 

«Голокост як наукова і світоглядна проблема»  
Книжкова виставка 

29 вересня 2020 року, 79 річниця 
масових страт нацистськими оку-
пантами в урочищі Бабин Яр у м. 
Києві євреїв, ромів, українців та 
представників інших національно-
стей. До вшанування роковин тра-
гедії Бабиного Яру та жертв Голо-
косту, у відділі абонементу бібліо-
теки експонується книжкова ви-
ставка «Голокост, як наукова і сві-
тоглядна проблема». 

 
 

"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
зустріч з юними політехніками 

29 вересня 2020 р. за ініціативи викладачки україн-
ської мови і літератури І. Тарасюк та майстра вироб-
ничого на-
вчання А. Ку-
лика в актовій 
залі ЖОУНБ 
імені О. Оль-
жича в рамках 
«Бібліофесту» 
відбулася зу-

стріч головного бібліотекаря відді-
лу краєзнавства В. Білобровця зі 
здобувачами освіти Житомирського 
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професійного політехнічного ліцею. Присутніх було поінформовано про 
особливості діяльності обласної бібліотеки як інформаційно-культурного 
центру, про літературу, представлену у відділі краєзнавства. В. Білобро-
вець також розповів про важливі факти життя і творчі здобутки Є. Конце-
вича, С. Черевка та започаткований ними часопис «Світло спілкування», 
про власну поетичну творчість та наукові дослідження, досвід формування 
домашньої бібліотеки, торкнувся питання активізації читацького інтересу 
у молоді. Учасникам зустрічі було продемонстровано раритетні видання 
українських письменників та книги В. Білобровця. Гості оглянули експо-
зиції, розташовані в холі бібліотеки. 

"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
Яке ж свято книжки без самих книжок? 

Під час «Бібліофесту» читачі мали змогу по-
знайомитися з цікавими книжковими виставка-
ми. Антикварні видання, що були передані біб-
ліотеці житомирськими митниками, новинки 
художньої літератури, книжки, отримані за 
державною програмою поповнення фондів пуб-
лічних 
бібліо-

тек 
«Украї-

нська книга», — все це викликало 
непідробну цікавість у користува-
чів нашої бібліотеки. Тож на черзі 
— ближче знайомство з кожною 
книжкою в читальній залі. 
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«10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я»  
Книжково-ілюстративна виставка 

У відділі медичної літератури бібліо-
теки протягом жовтня 2020 року експо-
нується книжково-ілюстративна вистав-
ка, присвячена Всесвітньому дню психі-
чного здоров’я. 

10 жовтня 2020 відзначається Всесві-
тній день психічного здоров’я, який 
проходить під патронатом Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, Міжнаро-
дної асоціації запобігання самогубствам 
та Міжнародної організації, що опіку-
ється Глобальним психічним здоров'ям. 

Книжкові виставки 
У жовтні 2020 року експонувалися тематичні книжкові виставки, які відкрились у 

відділі читальних зал бібліотеки: 
Із циклу: «Знаменні і пам’ятні дати 2020 року» (За даними інформаційного від-

ділу представництва ООН в Україні): 
• «5 жовтня - Всесвітній день учителів». Відзначається щорічно з 1994 

року – пам’ять річниці підписання у 1966 році ЮНЕСКО Рекомен-
дації про становище вчителів. 

• «4 жовтня – День працівників освіти (День учителя)». Відзначається 
в Україні згідно з Указом Президента № 513/94. 

•  «24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй». Річниця набуття 
чинності Статуту ООН (1945) відзначається як День ООН з 1948 р. 
«Україна та Організація Об’єднаних націй:75 років співробітництва» 
(75 років тому Україна увійшла до складу ООН як член-засновник 
(1945) 

Із циклу: «Енциклопедія Козаччини»: 
• 14 жовтня - День українського козацтва». Відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента №966/99 
Із циклу: «Українській революції (1917-1921) - 100 років. Рік 1920»  
постійно діюча книжкова виставка – експозиція «Борці за самостійну Украї-

ну»: 
• «Дмитро Антонович 75-річчя пам’яті українського історика і полі-

тичний діяча, члена УЦР». 
Із циклу: «Україна – НАТО» (На виконання «Концепції вдосконалення інфор-

мування громадськості про співробітництво України з НАТО на 2017-2020 роки») 
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• «Україна – НАТО» Постійно дію-
чий інформаційний стенд (Онов-
лення матеріалів). 

Із циклу: «Наука в особах і особистість в 
науці» (До ювілеїв видатних діячів науки 
України і Світу): 

• «Нільс Бор (1885–1962)». До 135-
річчя від дня народження данського 
фізика-теоретика і громадського ді-
яча, лауреата Нобелівської премії. 
(1922); 

• «Клод Анрі Сен-Сімон (1760-
1825)». До 260-річчя від дня наро-
дження французького філософа і 
соціолога. 

Із циклу: «Літературні події року» (До ювілеїв українських і зарубіжних пись-
менників): 

• «Борис Олійник (1935–2017)». До 80-річчя від дня народження укра-
їнського поета, перекладача, громадського діяча. 

• - «Іван Бунін (1870–1953)». До150-річчя від дня народження росій-
ського письменника, перекладача, лауреата Нобелівської премії 
(1933). 

«Із циклу: «Презентація кращих вітчизняних і зарубіжних часописів», темати-
чний перегляд:  

• «Освітній майданчик» (Періодичні видання до Року математичної 
освіти в Україні). 

Книжкова премія «Еспресо. Вибір читачів 2020»  

У відділі читальних зал та абонементу біб-
ліотеки, протягом жовтня –листопада 2020 
року відбулось ознайомлення з книжками-
претендентами та голосування за проектом 
Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" в 
номінаціях: 

- «Література для дорослих» (Відділ чита-
льних зал).  

- «Література для підлітків» (для дітей від 
12 до 18 років) (Відділ абонементу). 
  

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-928805140617101/?__tn__=KH-R&eid=ARDFmJQRh-YU7Z1K5Gn56jr8poytcwQFmmDzhuuFIGqpCCgiu4eEL-1prpyYXh-i5mbP2yLRW_5ciANW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWf1PzRMFxaV4V7uAyE_sNmYsJ9QjkVk_0maE-_kMzEl7_gTRnFfs_pyJdO_Q1aJpWbTzVAFuV0-Ilvq_AQujJuLpGxNbz7omzT10X4fdDIMEhxLsO5AkxDWstOpKCRD8ON0FOOo8rBkhszlkWqZO9D1aG1MHtZz1aLq0NG0VdzMFAdVJo84JtNgf0wZdRaqqAWPw8Ao2c2DnObDOl-0rkr5-H5gln5gjmMsb2zATxx8wtA9XNLGxOaVxcd7gDtCvj4zt812iQrrOnDl4sm2lQuyXT9-KxAhWyt2rSSiZge-okks-rYYS0qojFklSfJ-eefEGbIomvl7q7eblScoGs4Q
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Книжкові виставки 

У листопаді 2020 року у відділі читальних зал бібліотеки експонувалися 
тематичні книжкові виставки: 

Із циклу: «Знаменні і пам'ятні дати 2020 року» (За даними інформацій-
ного відділу представництва ООН в Україні): 

- «9 листопада – День української писемності та мови». Відзначається в 
Україні щорічно згідно з Указом Президента (№124/1997) 

- «21 листопада - День Гідності та Свободи». Відзначається в Україні 
згідно з Указом Президента № 872/2014. 

- «28 листопада - День пам'яті жертв голодоморів». Відзначається в 
Україні щорічно згідно з Указом Президента (№1310/1998 ). Всеукраїнсь-
ка акція «Засвіти свічку». (85-ті роковини Голодомору 1932 - 1933 років в 
Україні) 

«Із циклу: «Енциклопедія Козаччини»: 
- «Дмитро Яворницький (1855–1940). До165-річчя від дня народження 

українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, лексикографа, 
письменника, дослідника історії українського козацтва» 

Із циклу: «Українській революції (1917-1921) - 100 років. Рік 1920» 
постійно діюча книжкова виставка – експозиція «Борці за самостійну 

Україну»: 
- «Олександр Греків (1875-1959) 

До 145-річчя військового діяча, ге-
нерал-хорунжего Армії УНР війсь-
кового міністра УНР» . 

Із циклу: «Україна – НАТО» (На 
виконання «Концепції вдосконален-
ня інформування громадськості про 
співробітництво України з НАТО на 
2017-2020 роки») 

«Україна – НАТО» Постійно дію-
чий інформаційний стенд (Оновлен-
ня матеріалів). 

Із циклу: «Наука в особах і особистість в науці» (До ювілеїв видатних 
діячів науки України і Світу): 

- «10 листопада - Всесвітній день науки» 
Із циклу: «Літературні події року» (До ювілеїв українських і зарубіжних 

письменників): 
- «Андрій Кокотюха (1970) До 50-річчя від дня народження сучасного 

українського письменника» 
- «Марк Твен (1835— 1910). До 185-річчя від дня народження амери-

канського прозаїка» 
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- «Юрій Бедзик (1925–2008). До 95-річчя від дня народження українсь-
кого прозаїка, публіциста, фантаста» 

- «Анатолій Хорунжий (1915–1991) До 105-річчя від дня народження 
українського письменника, журналіста» 

«Із циклу: «Презентація кращих вітчизняних і зарубіжних часописів», 
тематичний перегляд: 

- «Освітній майданчик» (Періодичні видання до Року математичної 
освіти в Україні). 

Виставки книжок із мистецтва 

З 1 до 29 листопада 2020 року у відділі літера-
тури з мистецтв бібліотеки експонувалися на-
ступні виставки книжок: 

1. «Світло духовності та культури. До Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва, 9 листопада. 

2. «Мас-медіа: історія та сьогодення». До Дня 
телебачення, радіо та зв'язку, 16 листопада. 

3. «Стежками болю й мук». До Дня пам'яті 
жертв голодоморів, 28 листопада. 

4. «Осінні свята та обряди українців. Листопад 
2020 року» з циклу «Духовні скарби та фольклор 
українського народу». 

 

«Вірний лицар нейрохірургії»  
До 100-річчя від дня народження А.П. Ромоданова (1920-1993) 

У відділі спеціалізованої медичної літератури 
бібліотеки протягом листопада 2020 року експо-
нувалася виставка до 100-річчя від дня народжен-
ня талановитого українського нейрохірурга, про-
фесора, заслуженого діяча науки, лауреата Дер-
жавної премії України та премії імені 
М.Н.Бурденка, академіка АМН СРСР (1974–
1991), академіка РАМН (1991), академіка АН 
України (1992), Героя Соціалістичної Праці - Ан-
дрія Петровича Ромоданова (1920-1993). 

А.П. Ромоданов автор понад 450 наукових 
праць, в тому числі 24 монографій, 23 винаходів, 
присвяченим питанням нейроонкології, судинної 
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патології головного мозку, нейрохірургії дитячого віку, нейротравмі, фун-
кціональній та відновній нейрохірургії, вдосконаленню нейрохірургічної 
служби в Україні. 

«Регіональна політика розвитку сільських територій»  
Виставки 

Протягом лиcтопада 2020 року у 
відділі виробничої літератури біблі-
отеки експонувалися наступні пере-
гляди літератури: 

• «Регіональна політика 
розвитку сільських територій»; 

• «14 листопада - 255 ро-
ків від дня народження американсь-
кому інженеру і винахіднику 
Ро́берту Фу́лтону (1765 – 1815), тво-
рцю першого пароплава». 

Книжкові виставки з краєзнавства  

У відділі краєзнавства, у листопаді 
2020 року, оформлена книжкова виста-
вка «Гіркі жнива України: пам’яті 
жертв голодомору на Житомирщині» 
з циклу «Житомирщина в історичному 
поступі». Книги, представлені на ви-
ставці розкривають глибину трагедії 
українського народу, зокрема наших 
земляків під час Голодомору-геноциду 
у 1932-1933 роках. 

В холі нашої бібліотеки можна озна-
йомитись з книжковою виставкою з ци-
клу «Ім’я в історії краю», підготовленою відділом краєзнавства - «Світо-
вої слави піаніст»: до 160-річчя від дня народження видатного польсько-
го піаніста, композитора, політика та державного діяча Ігнація Яна Паде-
ревського. Дитинство композитора пройшло у нашому краї. В зрілі роки 
неодноразово приїжджав до батьків, які мешкали в Житомирі. 
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Три книжки в подарунок  
Голова облради В. В. Ширма в гостях у бібліотеці 

19 листопада 2020 року до 
Житомирської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки іме-
ні Олега Ольжича завітав голова 
Житомирської обласної ради 
Ширма Володимир Васильович. 
Він побував у відділах бібліоте-
ки, де познайомився зі специфі-
кою їхньої роботи, поспілкував-
ся з директором бібліотеки Ва-
силем Марцельовичем Врублев-
ським та працівниками відділів. Зокрема, під час відвідання відділу крає-
знавства він подарував свої книжки з автографами: «Хутір-Мокляки — 
моя мала батьківщина» (історико-краєзнавчий нарис), «Куліші — моя по-
ліська дорога перлина» (історико-кразнавчий нарис) і «На сходинках істо-
рії» (історичний нарис про Велику Цвілю та навколишні села). На основі 
документів, матеріалів із архівів та бібліотек, інтернету, спогадів та пере-
казів автор відтворив історію дорогих його серцю сіл.  

Познайомитися з книгами можна у відділі краєзнавства. Також незаба-
ром усі ці книжки з'являться на LIBO – електронному ресурсі відкритого 
доступу оцифрованих документів ЖОУНБ ім. О. Ольжича. 

«26 листопада- Всесвітній день ін-
формації»  

Перегляд літератури 

З нагоди Всесвітнього дня інформації відділ 
наукової інформації та бібліографії підготував 
перегляд літератури, присвяченої даній темі. 
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«Збережи пам’ять, збережи правду»  

28 листопада, в Україні вшановують 
пам’ять мільйонів невинно загиблих укра-
їнських громадян, які у 1932-1933 роках 
були виморені штучно організованим го-
лодом. 

До цієї скорботної дати бібліотека об-
лаштувала книжкові виставки: 

Із циклу: «Знаменні і пам'ятні дати 2020 
року» (За даними інформаційного відділу 
представництва ООН в Україні): 

- «Негасима свіча пам’яті»; (Хол) 
- «28 листопада - День пам'яті жертв го-

лодоморів». Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента 
(№1310/1998 ). Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». (85-ті роковини Го-
лодомору 1932 - 1933 років в Україні);(Відділ читальних зал) 

- «Гіркі жнива України: пам’яті жертв голодомору на Житомирщи-
ні» з циклу «Житомирщина в історичному поступі»;(Відділ краєзнавства) 

- «Стежками болю й мук». До Дня пам'яті жертв голодоморів, 28 листо-
пада.(Відділ літератури з мистецтв) 

«Зимові свята та обряди України 2020-2021 р.»  
Книжкові виставки з мистецтва 

У відділі літератури з мистецтв бібліотеки з 
1 до 31 грудня 2020 року експонуються такі 
книжкові виставки: 

1. «Українська армія – армія величі та муж-
ності». До Дня Збройних Сил України. 

2. «Зимові свята та обряди України 2020-
2021 р.». 

3. «Подарунки святого Миколая». До дня 
святителя Миколая Чудотворця. 

4. «Різдвяна обрядовість українців». 
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ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ 
Презентація 27-го числа журналу 

«Світло спілкування»  

12 січня 2020 р. в актовій залі ЖОУНБ 
імені О. Ольжича за участі відділу крає-
знавства (В. Білобровець), відділу соціо-
культурної та інформаційно-видавничої 
діяльності (технічна підтримка 
В. Пивоварова, фоторепортаж 
В. Косенка) відбулось представлення 27-
го числа журналу «Світло спілкування». 

У вступному слові ведучий зустрічі, 
головний бібліотекар відділу краєзнавст-
ва В. Білобровець, згадав про фундатора 
часопису – письменника Є. Концевича, 
редактора першого номера – журналіста 
С. Черевка, повідомив про найважливіші 
ідейно-концептуальні засади видання. Із 
вітальним словом до присутніх звернула-
ся голова Житомирської організації 
НСПУ, заступник директора департамен-
ту культури, молоді та спорту – началь-
ник управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту 

Житомирської ОДА С. Гресь (Штатська), вона 
також вручила літературні нагороди Л. Натикач 
та В. Головецькому. 

Детальніше про «свіжий» випуск «Світла 
спілкування» присутнім розповіли: головний 
редактор Г. Цимбалюк, заступник головного 
редактора Л. Демянюк. Своїми враженнями, 
спогадами та творчістю поділились автори 27-
го числа: Я. Марищенко, Л. Натикач, 
М. Недзельський, Г. Махорін, М. Зіновчук, 
А. Мажуга, С. Вітер, Н. Кіпчук, П. Кухарчук, 
В. Невдобенко-Івашина, Н. Ярмолюк. До слова 

також долучились автори минулих випусків і шанувальники часопису: 
В. Головецький, Ю. Камишний, В. Хмелівський, В. Васильчук, О. Зайко, 
Ю. Колокольцев, Є. Ходаківський. Мистецькі виступи у подарунок зіб-
ранню представили: Л. Бойко, Ю. Іванець, Ю. Тарасенко, К. Стрельцова. 
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Дякуємо письменникові Петру Кухарчуку за участь у фоторепортажі та 
надані фотографії. 

Вечір, присвячений В. Шнайдеру: «На білих островах»  

31 січня 2020 р. в актовій залі 
ЖОУНБ імені О. Ольжича за участі 
відділу краєзнавства (В. Білобро-
вець), відділу соціокультурної та ін-
формаційно-видавничої діяльності 
(В. Косенко – фоторепортаж) і за те-
хнічної підтримки Віталія Пивоваро-
ва відбувся вечір, присвячений пое-
ту, прозаїку, літературному критику, 
журналісту В’ячеславу Шнайдеру. 
Ведучий заходу, головний бібліотекар відділу краєзнавства В. Білобро-
вець, впродовж зустрічі знайомив присутніх із найважливішими подіями у 
житті і творчості митця, його висловлюваннями, оцінками його творчості. 
Для учасників зібрання демонструвалися відео та фотоматеріали, звучали 
спогади про митця, виконувалися його твори. Спогадами про письменника 

і враженнями про творчість поділили-
ся: наукова співробітниця Житомир-
ського музею космонавтики, кандида-
тка філологічних наук Н. Місяць, ди-
ректор Житомирського літературного 
музею В. Єремєєв, земляки із смт Хо-
рошів – заступниця голови Хорошів-
ської районної ради Л. Ковальчук, ди-
ректорка Хорошівського народного 
музею історії району В. Онофріюк, 
бібліотекарка Хорошівської центра-

льної бібліотеки Л Шевчук, редакторка Хорошівської районної газети 
«Прапор» Г. Мінялук. Поетичні та прозові твори В. Шнайдера прозвучали 
у виконанні його дружини І. Вишневецької та акторів театру СЮР ТUК – 
Л. Лашкул, Р. Мединського, О. Науменко (художня керівниця театру), 
С. Павлової, В. Пособчука, М. Розбіцької, С. Твардовського. Музичні ви-
ступи представили: співачка О. Джафарі, піаністка Е. Дишнієва-Набедрик, 
скрипалька К. Адамович. 
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Згадаймо Юрка Ґудзя...  

Вісімнадцять років минуло від дня 
трагічної загибелі Юрка Ґудзя (1956-
2002) — українського поета та проза-
їка, есеїста й філософа. До прізвища 
Ґудзь можна додавати чимало визна-
чень: художник, публіцист, есеїст 
тощо. І це свідчить про те, що Юрко 
був чоловіком неординарним. 

Серед письменників Житомирщи-
ни й тих, кому не байдуже до україн-

ської культури, літератури зокрема, вже стало традицією збиратися щоро-
ку наприкінці лютого, щоб вшанувати пам'ять Юрка Ґудзя. 22 лютого 2020 
року до актової зали бібліотеки знову прийшли ті, хто добре знав Юрка, 
поціновувачі його творчости. 

Проте пом'янули не тільки Ґудзя, а й ін-
ших творчих людей, які будували україн-
ську культуру й українську державу, і які, 
на жаль, відійшли у вічність. Це письмен-
ник Анатолій Шевчук, політик і журналіст 
Яків Зайко, журналіст Сергій Черевко, пое-
теса Ольга Карагедова, колишній голова 
Житомирського обласного проводу ОУН 
Олександр Прищепа, письменник Василь 
Яр (Ярмолюк) та інші. 

Розпочався вечір із молитви. А потім були виступи. Згадували життя 
цих людей, їхню творчість, читали уривки з творів. 

Зустріч В. Білобровця з учнівською молоддю  
(ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира») 

25 лютого 2020 р. у 149-ту 
річницю від дня народження 
Лесі Українки, за ініціативи ме-
тодиста Житомирського облас-
ного центру туризму і крає-
знавства А. Григор'євої, відбу-
лася зустріч головного бібліо-
текаря відділу краєзнавства 
ЖОУНБ імені О. Ольжича В. 
Білобровця зі здобувачами 
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освіти та педагогами Державного навчального закладу «Центр сфери об-
слуговування м. Житомира». Присутніх поінформували про особливості 
діяльності обласної бібліотеки як інформаційно-культурного центру, про 
літературу, представлену у відділі краєзнавства, зокрема про журнал «Сві-
тло спілкування». В. Білобровець також розповів про цікаві факти творчої 
біографії Т. Шевченка та Лесі Українки, про власну поетичну творчість, 
досвід формування домашньої бібліотеки, торкнувся питання активізації 
читацького інтересу у молоді. Учасникам зустрічі було продемонстровано 
раритетні видання українських письменників, а бібліотеці закладу подаро-
вано примірник журналу «Світло спілкування». 

«Поетичні витинанки»  
Презентація збірки віршів Юлії Лахманюк «Поетичні витинанки» 

7 березня 2020 року у відділі 
літератури з мистецтв бібліотеки 
відбулася презентація першої 
книжки талановитої житомирян-
ки Юлії Лахманюк «Поетичні 
витинанки». 

Юлія почитала гостям вірші. 
Її підтримали подруги, які також 
прочитали твори з нової збірки. 

Після презентації юна поетеса 
провела автограф-сесію. 

Інклюзивний відеословник  
Інклюзивний відеословник 

5 квітня 2020 року відділ «Інклюзивний читальний зал» презентував на 
сторінці Facebook «Інклюзивний відеословник». В період з квітня по тра-
вень вийшло 9 випусків за наступними темами: 

• «Людина з інвалідністю», 
• «Порушення слуху», 
• «Порушення зору», 
• «Порушення психіки», 
• «Аутизм», 
• «Інвалідний візок», 
• «Порушення зросту», 
• «Цукровий діабет», 
• «ДЦП». 
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Доволі часто люди вживають некоректні та ображаючі терміни щодо 
людей з інвалідністю. Тож давайте разом вчитися, як правильно говорити, 
щоб нікого не образити! 

Посилання на випуски «інклюзивного відеословника» на нашому 
youtube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-
E9gtaTw/videos 

«Символ і легенда покоління»  
Вечір, присвячений 85-річчю Є. В. Концевича 

та виходу 28-го числа журналу «Світло спілкування» 

26 вересня 2020 р. в актовій залі ЖОУНБ імені О. Ольжи-
ча за участі відділу краєзнавства (В. Білобровець), відділу 
соціокультурної та інформаційно-видавничої діяльності (В. 
Косенко – фоторепортаж) і технічної підтримки Віталія Пи-
воварова відбувся захід, 
присвячений 85-й річниці 
від дня народження відомо-
го житомирського пись-
менника-дисидента, Лицаря 

нескореного духу Євгена Васильовича Кон-
цевича, а також було представлене 28-е чис-
ло журналу «Світло спілкування». 

Книга «Тетяна Яблонська. Щоденники, спогади, роздуми» 
«Житомир, зроби голосніше!» 

У грудні 2020 року у фонд бібліотеки була подарована книга «Тетяна 
Яблонська. Щоденники, спогади, роздуми», упорядниками якої є Гаяне 
Атаян та Ірина Зайцева, донька та внучка Тетяни Яблонської. Книга була 
надрукована у видавництві «Родовід» за підтримки випускників Києво-

Могилянської бізнес школи та їх родин, зокрема 
родини Зубко. 

У Житомирі книга була презентована у центрі 
«Український дім» громадською організацією 
«Житомир, зроби голосніше!». 

Книга оздоблена ілюстраціями робіт художниці 
Тетяни Яблонської та фотографіями з сімейного 
архіву. Зберігається у відділі літератури з мис-
тецтв Житомирської обласної універсальної нау-
кової бібліотеки ім. О. Ольжича. 

https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos
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ВИСТАВКИ 
«Соборна Україна»  

Виставка матеріалів про життя і творчість Олеся Бердника 

22 січня 2020 року в холі бібліотеки ві-
дкрилася виставка «Соборна Україна», 
присвячена Дню соборності України. Ор-
ганізатор цього заходу — координатор в 
Житомирській області ГО «Українська 
Духовна Республіка» Олег Земнухов роз-
повів про творчу спадщину та ідеї Олеся 
Бердника. 

Олесь Бердник (1926-2003) —відомий 
український письменник-фантаст, філо-

соф, громадський діяч, член-засновник Української Гельсінської групи, 
провідник українського гуманістичного об'єднання «Українська духовна 
республіка». В сталінські часи був реп-
ресований. 

Олег Земнухов представив молоді, 
яка прийшла на відкриття виставки, ма-
теріали з життя Олеся Бердника, дав уя-
влення про об’єднання «Українська Ду-
ховна Республіка», створене Бердником 
у далекому вже 1989 році, а також про-
демонстрував уривки з документально-
го фільму з виступом Олеся Бердника. 

«Кохання і Мистетцво»  
Виставка художніх робіт Олени та Леонарда Славових 

12 лютого 2020 року в холі бібліотеки відкрилася 
виставка «Кохання і Мистецтво». В експозиції ху-
дожні роботи відомих художників із Житомира 
Олени та Леонарда Славових — доньки й батька. 
Олена Славова відома не тільки як самобутня худо-
жниця, а й педагог. Серед її вдячних учнів і дітвора, 
й дорослі люди. 

Під час театралізованого відкриття виставки зву-
чали вітання на адресу Олени та Леонарда Славових, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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виступили колеги художників, учні, виконавці авторських пісень, а також 
відомий житомирський лялькар Сергій Соловйов зі своїми артистичними 
помічниками — ляльками. Особливістю цієї виставки стала інтерактивна 
фотозона «Мандрівка в часі», створена за допомогою ретроречей. Їх нада-
ли музей «Ремісничий двір», майстерня свята «Bon Bon» та багетна майс-
терня «Арт-Сервіс». Виставка була доступною для перегляду до 29 люто-
го. 

«Погляд АТО – 1000 облич»  
Фотовиставка Леоніда Шрайбікуса 

Леонід Шрайбікус — професійний житомирсь-
кий фотограф. У 1914 році, коли розпочалася ро-
сійсько-українська війна, він задумав створити 
цикл фотопортретів, названий «Погляд АТО – 
1000 облич». 

17 лютого 2020 року у вітальні відділу літера-
тури з мистецтв бібліотеки відбулося урочисте 
відкриття чергової виставки портретів українсь-
ких героїв.  

Перед присутніми виступили ветерани росій-
сько-української війни, а також письменниця 
Марія Рудак та письменник, директор Обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені О. Оль-
жича Василь Врублевський. 

Ветерани АТО поставили 
автографи на своїх портре-
тах. Леонід Шрайбікус за-
значив, що зробив уже 
більш як 500 фотопортретів, 
на яких обличчя військовос-
лужбовців з різних підроз-
ділів, але найбільше — зі 
славетної 95-ї окремої Жи-
томирської десантно-
штурмової бригади. 

Виставка працювала до 29 лютого у відділі літератури з мистецтв. 
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«Family-art» — виставка творчих родин  

16 червня 2020 року в холі біб-
ліотеки у форматі карантинного 
режиму Ольга Швець та інші чле-
ни родини Швеців і Ткачуків дали 
інтерв'ю телеканалу «Суспільне 
Житомир» (автор: Володимир 
Шолдрук, камера: Олександр Да-
нилюк) про збірну виставку жи-
вопису «Family-art» родин Шве-

ців і Ткачуків. В експозиції, яку можна оглянути в бібліотеці, 68 картин, 
намальованих членами цих родин за більш ніж десять років. 

Це перша така спільна виставка картин родини Швеців і Ткачуків, яку 
вони збирали більш як десятиліття. Наймолодша учасниця — п'ятирічна 
Юлія Ткачук представила п'ять своїх робіт: 

Заступниця директора бібліотеки з внутрішньої роботи Світлана Воло-
димирівна Прядченко розповіла, що відвідувачі зможуть оглянути експо-
зицію з дотриманням правил карантинного режиму. Офіційну презентацію 
буде проведено по закінченню карантину. 

Відеосюжет на телеканалі «Суспільне Житомир» можна переглянути 
тут: https://youtu.be/amcHFdr3LEU 

Пересувна фотовиставка 
«Житомир стародавній»  

З 31 липня по 30 серпня 2020 року у холі КЗ 
«Обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Олега Ольжича» Житомирської обласної ради 
експонується пересувна фотовиставка «Житомир 
стародавній». Виставка знайомить з багатою іс-
торією міста, побутом людей, які жили на тери-
торії сучасного Житомира від давніх часів до пе-
ріоду завоювання Русі монголами. Окремий 
стенд присвячений історії археологічного ви-

https://youtu.be/amcHFdr3LEU
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вчення Житомира, відомим археологам минулого та сучасним ученим, які 
внесли свій вклад у дослідження матеріального минулого міста. На окре-
мих стендах експонуються світлини старожитностей часів первіснооб-
щинного ладу, періоду від Київської Русі до XIII століття, доби монголь-
ського завоювання (середина XIII ст.), що викликають непідробний інте-
рес у відвідувачів. 

Пересувна фотовиставка «Житомир стародавній» організована КЗ «Жи-
томирський обласний краєзнавчий музей». 

1 серпня – 50 років Житомирському музею 
космонавтики ім. С. П. Корольова  

Музей відкрито в 1970 р. у м. Житомир, 
де в 1907 р. народився майбутній осново-
положник практичної космонавтики Сер-
гій Павлович Корольов. Меморіальна час-
тина музею знаходиться на вул. Дмитрів-
ській в маленькому будинку, в якому і 
жила сім’я Корольових. Інтер’єри віднов-
лені за спогадами матері. Тут розміщені 
різні особисті речі конструктора, відтво-
рена робоча обстановка приміщень. 

В експозиції павільйону «Космос», від-
критої в 1991 р., представлені оригінали 

та макети космічних апаратів, скафандри та інше спорядження космонав-
тів. Серед них – технологічний зразок космічного корабля «Союз», макет 
«Місяцехід-2», оригінал корабля «Союз-27», який побував у космосі. Од-
ним із найцінніших експонатів є капсула з ґрунтом Місяця, подарована 
NASA. 

Дивосвіт Анни Голтвянської  

У серпні 2020 року в 
холі бібліотеки діяла 
виставка фоторобіт Ан-
ни Голтвянської. 

Вперше Анна взяла 
фотоапарат до рук, коли 
вийшла на пенсію. І 
сталося так, що він став 
її вірним супутником. 
Премудрості світлопису 
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та програмної обробки фотографій опановувала самостійно. Якось в Інте-
рнеті натрапила на чудові роботи одного фотографа, який знімав птахів. 
Це так припало до душі, що Анна захопилася фотографуванням птахів. 
Анні також до вподоби світлі, повітряні, прозорі натюрморти в білих то-
нах. Деякі свої популярні роботи Анна не вважає художніми творами, а 
радше пробами об'єктива і тестами параметрів зйомки. Також не любить 
створювати фотороботи на замовлення — знімає тільки те, до чого лежить 
душа. Захоплюється старим чорно-білим плівковим світлописом. І наспра-
вді не вважає себе фотографом, називаючись «домогосподинею з фотоапа-
ратом». 

«Я люблю Житомир»  
Фотовиставка Олени Рачкован 

У серпні 2020 року у відділі літе-
ратури з мистецтв діяла персональ-
на виставка фоторобіт Олени Рач-
кован «Я люблю Житомир», прис-
вячена Дню міста. 

Основний напрямок у творчості 
Олени Рачкован — акварельний та 
олійний живопис. Також вона від-
роджує забуті техніки стародавніх 
декоративних видів мистецтва (ви-
тинанка, писанкарство, розпис по 
дереву). 

Учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських виставок з 
графіки, живопису, декоративно-прикладного мистецтва. Бере активну 
участь в ярмарках і різних мистецьких проєктах. Рачкован відзначена по-
чесними грамотами міністра Міністерства культури і туризму України та 
Центрального комітету профспілки працівників культури України педаго-
гічних працівників (2009, 2010, 2011). 
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
колекція старовинних рушників 

30 вересня 2020 року у відділі виро-
бничої літератури працівникам та ко-
ристувачам бібліотеки, членам клубу 
грибників «Веселка» були представ-
лені автентичні зразки старовинних 
поліських рушників з фондів Жито-
мирського обласного краєзнавчого 
музею. 

З цією унікальною колекцією поз-
найомила завідувачка відділу етног-
рафії Валентина Іванівна Невеська. 

Вона розповіла про етнографічні експедиції 70-80-х років ХХ століття по 
Житомирщині, які дали можливість придбати для фондів музею дорого-
цінні експонати вишитих рушників, що були виготовлені в ХІХ і в першій 
половині ХХ століття. 
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МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 
«Арт-терапія – розвиток, зцілення, 

допомога через малюнок»  

2 лютого 2020 року в конференц-
залі ЖОУНБ ім. О. Ольжича пройш-
ло відкриття навчального семінару 
«Арт-терапія – розвиток, зцілення, 
допомога через малюнок». 

Тренер навчального семінару — 
Вікторія Назаревич – практичний 
психолог, арт-терапевт, тренер уч-
бово-навчальних тренінгів, ведуча 
навчальних проектів з арт-терапії. 

Захід відбувся за сприяння Західноукраїнської асоціації арт-психологів 
та арт-терапевтів. 

«Ольжич Birthday Party»  
(До річниці від дня народження Олега Ольжича) 

21 липня 2020 року в Домі української куль-
тури відбувся культурно-історичний захід 
«Ольжич Birthday Party» з нагоди 113-ї річниці 
від дня народження Олега Ольжича. 

Олег Ольжич (Олег Олександрович Канди-
ба) (1907—1944) — український поет, політич-
ний діяч, археолог. Син відомого українського 
поета Олександра Олеся. Очолював культурно-
освітню референтуру Проводу Українських 
Націоналістів (ПУН) (1937) і Революційний 
Трибунал Організації Українських Націоналіс-
тів (ОУН) (1939—1941). 

Олегові Ольжичу та його соратниці по наці-
онально-визвольній боротьбі Олені Телізі було 

присвячено театралізоване дійство — пролог їхнього життя. Ці особливі 
люди безстрашно віддали свої життя за незалежність України: Олену Телі-
гу розстріляли німці в Бабиному яру в 1942 році, а Олег Ольжич трагічно 
загинув від катувань гестапівцями в німецькому концентраційному таборі 
Заксенгаузен в 1944-му. 
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Про це присутнім розповіли гро-
мадська діячка, депутатка обласної 
ради Олена Галагуза та доцент ка-
федри суспільних наук Поліського 
національного університету канди-
дат історичних наук Геннадій Ма-
хорін. 

Представники національної ска-
утської організації України «Пласт 
— Житомир» заспівали патріотич-
ну пісню. А житомирська викона-
виця авторської пісні Лариса Бойко 
виконала під гітару твори Олега 
Ольжича та Олени Теліги. 

В окремій кімнаті Дому української культури була представлена мініви-
ставка предметів із колекції Житомирського обласного краєзнавчого му-
зею «Ретроспектива», що дає уявлення про часи першої половини XX сто-
ліття. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
«Соборна Україна: від ідеї до життя»  

(До Дня Соборності України) 

Історичний медіажурнал 

22 січня 2020 року в кон-
ференц-залі бібліотеки 
пройшов історичний медіа-
журнал до Дня Соборності 
України під назвою «Собор-
на Україна:  від ідеї до жит-
тя». Присутні познайомилися 
з яскравими сторінками бо-
ротьби за українську націо-
нальну державу, унікальни-
ми подробицями важливої 

історичної події – проголошення Акту злуки, постатями будівничих УНР,  
історією свята, з тогочасними і нинішніми традиціями святкування. Орга-
нізатор заходу - відділ читальних зал бібліотеки. 

"Революція здоров’я у бібліотеці" 
"Революція здоров’я у бібліотеці" 

У відділі спеціалізованої медичної лі-
тератури з 1 по 2 лютого 2020 року відбу-
вся дводенний курс "Революція здоров'я". 
Кожен мав змогу дізнатися про покра-
щення параметрів свого здоров’я, про 
уникнення факторів ризику виникнення 
хронічних захворювань, про види харчу-
вання та їх вплив на здоров’я. Також уча-
сники практично ознайомилися із шести 
хвилинною ранковою зарядкою. 

Головний спікер заходу Сергій Яблонський  зауважив, що варто їсти мо-
зком, а не очами, і турбуватися про власне здоров’я щодня. 
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Елвіс Преслі – король рок-н-ролу  
(Відеоурок) 

8 січня 2020 року - ювілейна да-
та, 85 років від дня народження од-
ного з найуспішніших музикантів 
XX століття. Музична кар’єра Пре-
слі складалася з самого дитинства, 
коли батьки подарували синові пе-
ршу гітару. Такий подарунок впли-
нув на перший музичний успіх спі-
вака. Елвіс вчився, слухаючи кантрі 

по радіо, традиційну естраду, гру чорних блюзменів. Під їхнім впливом 
вироблявся в Елвіса вироблявся стиль одягу, яким він яскраво виділявся 
серед інших. 

На заході були присутні студенти медичного інституту разом з виклада-
чами. На відео уроці звучала музика і пісні Елвіса Преслі, які вразили при-
сутніх своєю красою, ритмікою, неординарністю. 

"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
вечір пам'яті О. Ф. Гербачевського 

У відділі спеціалізованої меди-
чної літератури 29 вересня 2020 
року в рамках «Бібліофесту», 
присвяченого Всеукраїнському 
дня бібліотек, відбувся вечір па-
м'яті Олександра Федоровича 
Гербачевського — Героя Соціа-
лістичної Праці, заслуженого лі-
каря України, легендарного ліка-
ря-хірурга, багаторічного голов-
ного лікаря обласної клінічної 
лікарні, яка сьогодні носить його 
ім'я, видатного організатора охорони здоров'я Житомирщини. 

Присутні переглянули відеопрезентацію та послухали цікаву інформа-
цію про життя і діяльність цієї унікальної особистості. 

Присутні подивилися матеріали кінохроніки, присвячені видатному лі-
карю. 
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
медіажурнал 

У рамках «Бібліофесту», приу-
роченого до Всеукраїнського дня 
бібліотек, 29 вересня 2020 року в 
конференц-зал бібліотеки на біб-
ліозустріч, яку проводив відділ 
читальних зал, були запрошені 
студенти 2-го курсу Житомирсь-
кого торговельно-економічного 
коледжу КНТЕУ. Захід був прис-
вячений цікавій темі — мотивації 

читання молоді покоління Z — читача епохи цифрових технологій. Меді-
ажурнал «Скажи книзі ТАК: формуємо емоційний інтелект» та бліц-
вікторина «Бібліо IQ» були сприйняті студентською аудиторією емоційно 
і зацікавлено. 

«Бібліотека - надихає, дивує, 
розширює права і можливості» 

6 жовтня 2020 року в форматі про-
ведення в бібліотеці місяця першо-
курсника відділом читальних зал був 
проведений День першокурсника під 
назвою «Бібліотека - надихає, дивує, 
розширює права і можливості» для 
студентів 1 курсу Житомирського 
торгівельно-економічного коледжу 
КНТЕУ, майбутніх спеціалістів з ту-
ристичного обслуговування В програмі зустрічі були тематичний медіа-
журнал «Читати - модно та цікаво» та бліц-вікторина «БібліоІQ». А ще 
студентів познайомили з книгами-фіналістами Книжкової Премії «Еспре-
со. Вибір читачів 2020» і вони віддали свої голоси за книжку, яка їм спо-
добалася. 
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КЛУБИ 
«Характеристика корисних властивостей 

продуктів бджільництва»  
Засідання клубу «Садівник» 

21 січня 2020 року у відділі 
виробничої літератури бібліоте-
ки на черговому занятті клубу 
відбулася лекція бджоляра Ше-
вчук Олени Юріївни на тему: 
«Характеристика корисних вла-
стивостей продуктів бджільниц-
тва». Олена Юріївна розповіла 
про властивості основних про-
дуктів бджільництва. 

Характеризуючи продукти бджільництва, лекторка попередила, що 
вживати їх потрібно дуже виважено, за потреби, проконсультуватись з лі-
карем. В кінці зустрічі Олена Юріївна люб’язно запропонувала продегус-
тувати продукти бджільництва та відповіла на численні запитання аудито-
рії. 

Засідання клубу грибників «Веселка»  

4 березня 2020 року відбулося засідання клубу, на якому Людмила Гри-
горівна Журавська висвітлила питання про гриби як особливу науку. Гри-
би вивчає мікологія, як традиційно, через історичні уявлення про їх при-

роду та тривале розміщення в 
царстві рослин вважається бо-
таніка, про те мікологи ствер-
джують, що гриби - це особ-
лива область науки. Людмила 
Григорівна подала цінні реко-
мендації щодо приготування 
ліків з грибів та наголосила на 

цінних властивостях грибів у лікуванні: підвищення імунитету, захист 
проти вірусів, оздоровлення організму тощо. 

Члени клубу переглянули науковий фільм про гриби, після перегляду 
якого відбулося жваве обговорення. 
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35-річчя діяльності клубу «Садівник»  

30 квітня 2020 року по об-
ласному радіотелебаченню в 
програмі UА Житомир Сус-
пільне транслювалася пере-
дача, присвячена актуальним 
питанням садівництва, горо-
дництва та 35-річчю діяль-
ності клубу «Садівник», що 
діє при відділі виробничої 
літератури Житомирської 
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 

Голова клубу Серебринська С. І. розповіла про діяльність клубу, лекто-
рів і теми, які висвітлювались під час діяльності клубу, а також про екску-
рсії, які були організовані активістами клубу. 

Постійний член клубу Лаврентєва М. О. поділилася з глядачами аматор-
ськими порадами з вирощування ягідних, кущових та овочевих культур та 
розповіла про роботи, які актуальні в весняний період проблемами , які 
викликані весняною посухою. 

«Інтелект» знову в бібліотеці  
Засідання шахового дитячого клубу «Інтелект» 

при відділі літератури з мистецтв 

9 вересня 2020 року у відділі літера-
тури з мистецтв бібліотеки відновив 
роботу шаховий дитячий клуб «Інте-
лект». 

Робота клубу ведеться з дотриман-
ням обмежень протиепідемічних захо-
дів у лекційному форматі. 
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
засідання клубу грибників «Веселка» 

30 вересня 2020 року у приміщен-
ні відділу виробничої літератури ві-
дбулося чергове засідання клубу 
грибників «Веселка» на тему «Гриби 
розумні, і вони лікують». 

Члени клубу поділилися своїми 
враженнями про грибний сезон вес-
ни – осені 2020 року та розповіли 
про практичне застосування грибів у 
домашніх умовах. 

Співпрацівниця Житомирського 
обласного краєзнавчого музею Людмила Григорівна Журавська розповіла 
присутнім про лісове середовище, яке рясно всіяне невидимими спорами 
грибів.  

Члени клубу переглянули наукові фільми про лисичку та лисичку сіру, а 
також науковий фільм з інтерв'ю з американським мікологом Полом Сте-
метсом про царство грибів. 

Виїзне засідання клубу грибників «Веселка»  
Виїзне засідання клубу грибників «Веселка» 

Через епідемію Covid-19 було вирішено провести засідання клубу грибників 11 лис-
топада 2020 року в лісі. Цього разу темою було обрано осінні гриби. 
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БІБЛІОТЕЧНІ АКЦІЇ 
ТА КОМПЛЕКСНІ ФОРМИ РОБОТИ 
«Інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотек – 

сучасні пріоритети»  
День фахівця 

22 січня 2020 року відділом науко-
вої інформації та бібліографії був про-
ведений День фахівця на тему «Інфо-
рмаційно-бібліографічний сервіс біб-
ліотек – сучасні пріоритети» для пра-
цівників публічних бібліотек області. 
В програму зазначеного комплексного 
заходу ввійшли знайомство з діяльніс-
тю відділу наукової інформації та біб-
ліографії, перегляд нормативних до-
кументів, які регламентують роботу 

працівників бібліотек, огляд літератури з фаху, консультації на довідково-
му пункті відділу, відповіді фахівців на поставлені питання. 

Живий ланцюг єдності до Дня Соборності України  

22 січня 2020 року працівники бібліотеки взяли участь у живому ланцю-
гу єдності, приуроченому до Дня Соборності України. 

Цього року українці святкують 101-у річницю від дня проголошення 
Акту Злуки — урочистого оголошення 22 січня 1919 року на Софійському 
майдані в Києві про об’єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну. 
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Багато людей з 
прапорами, націо-
нальною символі-
кою, святковими 
кульками вийшли 
на вулиці міста, 
щоб відзначити цю 
важливу для украї-
нського державот-
ворення історичну 
подію. 

У патріотичній ході взяли участь представники 
обласної та міської влади, воїни ЗСУ, українське духовенство, громадсь-
кість Житомира. Біля пам’ятника Героям Небесної Сотні виконали Держа-
вний Гімн України, поклали квіти і вшанували пам’ять загиблих Героїв 
хвилиною мовчання. 

"Революція Гідності: події і люди"  
Інформаційна година 

29 січня 2020 р. працівниками відділу абонеме-
нту було проведено Інформаційну годину "Рево-
люція Гідності: події і люди", для членів громад-
ської організації "Турбота про літніх в Україні". 
До уваги присутніх була представлена книжкова 
виставка "Літопис Революції Гідності" та бібліог-

рафічний 
огляд нових 
книг про по-
дії на Майда-
ні у 2014 ро-
ці. Учасники 

заходу з великою зацікавленістю 
ознайомились із спогадами про Май-
дан та з новими надходженнями про 
основні події, що відбувалися в Укра-
їні в сучасний період. 
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Міжнародний День рідної мови  

21 лютого 2020 року —
Міжнародний день рідної мови. В 
Житомирі організаторами святково-
го заходу стали Координаційна рада 
національно-культурних товариств 
Житомирської області, громадська 
організація «Житомирська обласна 
Спілка поляків України» (голова – 
Вікторія Лясковська-Щур), громад-
ська організація «Житомирська спі-
лка волинських чехів» (голова – 
Людмила Чижевська), громадська організація «Житомирська обласна гро-
мада «Еребуні» (голова – Саргіс Мартиросян і Ваге Петросян), громадська 
організація етнічних німців «Відергебурт»(голова – Володимир Піньков-
ський), департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної 
державної адміністрації. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Оль-
жича діти різного шкільного віку написали диктант рівня старших класів з 
польської мови і тест з історії Польщі (проводили вчителі з Польщі Ан-
джей і Анна Пьотровіч). А потім відбувся спільний концерт. Усіх присут-
ніх зачарував вірменський танок і декламація віршів вірменською мовою, 
виступ польського дитячого театру ляльок МодерПоль (керівник Вікторія 
Зубарева), польського родинного дуету «Стокроткі» (солісти Наталія Зу-

барева і Аніта Ципоренко), польсь-
кого ансамблю танцю «Короліски» 
(керівник Ірена Світельська), поль-
ського вокального ансамблю «Дзво-
нечки» (керівник Ядвіга Поліщук), 
виступ чеської громади. 

В кінці концерту учасники отри-
мали дипломи і скуштували тради-
ційний польський смаколик «Жир-
ного четверга» - хрущики «фаворкі». 
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Відеоконференція «Раут інновацій – 
разом проти сірих буднів»  

4 червня в Житомирській облас-
ній універсальній науковій бібліо-
теці ім.О.Ольжича відбулася віде-
оконференція «Раут інновацій – 
разом проти сірих буднів», органі-
зована спільними зусиллями біблі-
отечних працівників Вінниччини 
та Житомирщини. У заході взяли 
участь більш як 70 учасників, 

професіоналів бібліотечної галузі. 
Модерували засідання Тетяна Миколаївна Марченко, завідуюча науко-

во-методичного відділу Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та Галина 
Георгіївна Козаченко, головний бібліотекар науково-методичного відділу 
Житомирської ОУНБ ім.О.Ольжича. 

В ході засідання відбулася змістовна розмова колег: бібліотекарі діли-
лися практиками та досвідом, об-
говорювали виклики, прогнозува-
ли плани на майбутнє. Відеокон-
ференція виявилась насиченою 
звітами, історіями успі-
ху,творчими професійними здобу-
тками. 

Завершився захід спільним по-
бажанням подальшої плідної дія-
льності та щирою подякою колег 
за співпрацю. 

«Олег Ольжич – поет нескореного покоління»  

Віртуальне відзначення річниці 
українського поета 

21 липня 2020 року виповнюється 113 
років від дня народження Олега Ольжи-
ча (справжнє ім'я Олег Олександрович 
Кандиба), українського поета, археолога 
і політичного діяча, ім’я якого Жито-
мирська обласна універсальна наукова 
бібліотека носить з 2007 року. 
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Відзначаючи день народження нашого земляка, бібліотека щорічно про-
водить різноманітні заходи: щорічну акцію «Читаємо О. Ольжича» 
http://www.lib.zt.ua/ua/videos; мультимедійну презентацію «Олег Ольжич – 
поет нескореного покоління» http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/9225; 
віртуальну книжкову виставку «Полум’яний борець за незалежність Укра-
їни – Олег Ольжич» http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions 

«Бібліотека. Наука. Безперервна освіта»  
День молодого дослідника 

14 вересня 2020 року, студенти 3 курсу навча-
льно-наукового інституту філології 
та журналістики житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка, разом з викладачем 
- завідувачем кафедри слов’янських і германських 
мов, кандидатом філологічних наук, доцентом Те-
тяною Недашківською брали участь у Дні молодо-
го дослідника, організований відділом читальних 
зал ЖОУНБ ім. Олега Ольжича. Програма зустрічі 
передбачала знайомство студентів з можливостя-
ми сучасної бібліотеки – дивовижним поєднанням 
класичних підходів до вшанування слова, книги, 
інтелектуальних пошуків і новітніх технологій, що дозволяють віднайти 
необхідну частку знань. 

Показати свої знання, ерудицію і кмітливість студентам дала можли-
вість і участь в інтелект-вікторині, присвяченій книзі, яка проводилась в 
кінці заходу. 

"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі - 2020 

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в 
Україні щорічно 30 вересня і вже понад двадцять 
років є професійним святом працівників близько 
40 тисяч діючих бібліотек. 

Протягом вересня 2020 року, в холі бібліотеки, 
до Всеукраїнського дня бібліотек, експонується 
книжково-ілюстративна виставка «30 вересня - 
Всеукраїнський день бібліотек». 

День бібліотек – свято не лише для бібліотечних 
працівників, але й для усіх наших читачів. Зі свя-
том вас, дорогі друзі! 

 

http://www.lib.zt.ua/ua/videos
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/9225
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/7
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions/node/7
http://www.lib.zt.ua/ua/exhibitions
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
безкоштовний запис читачів 

29 вересня 2020 року, в перед-
день Всеукраїнського дня бібліо-
тек, Житомирська обласна універ-
сальна наукова бібліотека імені 
Олега Ольжича радо відчинила 
двері всім охочим для безплатно-
го запису. Завідувачка сектора 
зведеного статистичного обліку та 
реєстрації читачів Лариса Литви-
нюк, завідувачка відділу літера-
тури з мистецтв Лілія Хробуст та 
бібліотекарка цього ж відділу На-
талія Литвинюк запрошували житомирян стати постійними читачами. А 
для цього варто було заповнити спеціальну анкету і відповісти на кілька 
нескладних запитань зі сфери книгочитання. Щасливим власникам нове-

ньких читацьких квитків за правиль-
ні відповіді дісталися смачнющі со-
лодкі призи! 

Повз таку подію не змогла пройти 
й Житомирська регіональна дирекція 
«UA:ЖИТОМИР» Національної сус-
пільної телерадіокомпанії України. 
Журналіст Леонід Харшан узяв ін-
терв'ю і в працівників бібліотеки, зо-
крема в заступника директора Світ-
лани Прядченко, й у нових читачів. 
Світлана Володимирівна розповіла 
про заходи, які підготувала бібліоте-
ка в ці святкові дні. 

Тут же, на Новому бульварі, перед входом до бібліотеки, співпрацівниці 
відділу абонемента Галина Давидовська та Валентина Поліщук представи-
ли виставку книжок, які знайомлять з подвижницькою діяльністю славної 
плеяди українських меценатів. 
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
Тематичне знайомство з бібліотекою 

29-30 вересня 2020 року 
в рамках «Бібліофесту», 
присвяченого Всеукраїн-
ському дню бібліотек, для 
студентів Поліського наці-
онального університету 
працівники відділу науко-
вої інформації та бібліог-
рафії провели дні інфор-
мації на тему «Інформа-

ційний простір бібліотеки». Студенти глибше познайомилися з інформа-
ційним обслуговуванням сучасної бібліотеки та новими формами й видами 
інформаційних послуг, дізналися про правила користування бібліотекою 
та про книжковий фонд найбільшої бібліотеки області. 

Місячник першокурсника в бібліотеці  

Наша бібліотека традиційно провела «Місячник першокурсника», який 
тривав з 14 вересня по 15 жовтня 2020 року. Ця акція була насичена низ-
кою заходів, 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, презе-
нтації нових книжок, зустрічі з авторами тощо); 

• безкоштовний Wi-Fi. 
Мандруючи залами книгозбірні, студенти-першокурсники ознайоми-

лись із історичним минулим та сьогоденням бібліотеки, читальними зала-
ми та абонементами. Особливо цікавим і змістовним стало традиційне 
знайомство з книжковими скарбами бібліотеки. 

З першокурсниками працівники бібліотеки провели інформаційні годи-
ни, під час яких нових читачів ознайомили з правилами користування ре-
сурсами бібліотеки та відповідальністю користувачів за взяті у бібліотеці 
книжки та посібники та своєчасне їх повернення. 
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Кожен відділ бібліотеки під-
готувався до візиту студентів: 
огляд книжкових виставок, лі-
тературних новинок, широкий 
асортимент періодичних ви-
дань, які допоможуть у навчан-
ні й самоосвіті.  

За період акції зі студентами 
першокурсниками було прове-
дено 7 екскурсій, під час яких 
студенти отримали інформацію 

про структуру бібліотеки, напрями діяльності, інноваційні методи обслу-
говування та можливість безкоштовно записатися до бібліотеки. 

У рамках місяця першокурсника такою можливістю скористалися 439 
студентів перших курсів. Серед них першокурсники Житомирського коле-
джу культури та мистецтв імені Івана Огієнка, Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, Поліського національного університету, 
Житомирського медичного інституту, Державного університету «Жито-
мирська політехніка», Житомирського професійного ліцею сфери послуг. 
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БІБЛІОМІСТ 
Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

13 та 14 січня 2020 року в РТЦ 
«Бібліоміст» ЖОУНБ імені О. Оль-
жича продовжила свою роботу пізна-
вально-розважальна година «Муль-
такадемія» для учнів 1-го, 2-го та 3-
го класів гімназії № 23. 

Школярі поринули у таємничий 
світ магії під час перегляду пізнава-
льного мультфільму «Астерікс і тає-
мне зілля» та з нетерпінням чекають наступної зустрічі. 

«Інформаційні технології у благотворчому суспільстві» 

18 січня 2020 року в РТЦ 
«Бібліоміст» в ЖОУНБ ім. 
О.Ольжича на платформі 
Міжнародного громадсько-
го руху «АллатРа» відбула-
ся міжнародна онлайн-
конференція – «Гра профе-
сіоналів. Інформаційні тех-
нології у благотворчому 
суспільстві». 

В ході конференції були розглянуті наступні питання: Роль інформацій-
них технологій в суспільстві та їх використання на користь людям. Що та-
ке інформація та інформаційне поле? Як вони впливають на наше життя? 
Що необхідно зробити задля того, щоб у світі інформаційних технологій 
на першому місці опинилася людина та її щастя? Взаємозв'язок дизайну та 
інформаційних технологій у Благотворчому суспільстві. Застосування 
Штучного інтелекту та Великих даних у Благотворчому суспільстві. 
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

21 січня 2020 року в РТЦ «Бібліоміст» 
ЖОУНБ імені О. Ольжича продовжила 
свою роботу пізнавально-розважальна 
година «Мультакадемія» для учнів 1-го 
класу гімназії № 23. 

Всі ми з дитинства любимо казки. Ко-
ли ще не вміли читати, нам читали мами, 
бабусі і ми поринали в цей казковий 
світ, уявляючи героїв та їхні пригоди. 
Казка вчить дітей бути добрими, пра-
цьовитими, щирими, як головна героїня 
– Попелюшка. 

Учні, переглядаючи мультфільм, поринули у чудову та чарівну казку і з 
нетерпінням чекають наступної зустрічі. 

«Комп’ютерна азбука для «третього віку»  

4 лютого 2020 р. в ЖОУНБ 
імені О.Ольжича в cекторі «Ін-
тернет-центр» стартувала чо-
тирнадцята група комп’ютерної 
грамотності «Комп’ютерна аз-
бука для «третього віку». 

На першому занятті ми розпо-
віли учасникам про поняття 
«Комп’ютер» та історію його 
виникнення. Користувачі озна-
йомились з будовою ПК, його 

головними складовими, дізналися різницю між стаціонарним та портатив-
ним комп’ютерами, що таке мишка (її функції), як вмикати та вимикати 
комп'ютер, призначення клавіатури та багатофункціональних пристроїв. 
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Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

17 та 18 лютого 2020 року в сек-
торі «Інтернет-центр» ЖОУНБ імені 
О. Ольжича продовжила свою робо-
ту пізнавально-розважальна година 
«Мультакадемія» для учнів 2-го та 
3-го класів гімназії № 23. 

Відома цитата бразильського пи-
сьменника Пауло Коельйо: «Де сер-
це, там і скарб». У кожної людини в 
середині є свій особливий скарб, не 

обов'язково бути такими як головні герої мультфільму «Дорога на Ельдо-
радо». Адже не все у світі вимірюється за допомогою золота. 

Пізнавально-розважальна година «Мультакадемія»  

24 та 25 лютого 2020 року в секторі 
«Інтернет-центр» ЖОУНБ імені О. 
Ольжича продовжила свою роботу 
пізнавально-розважальна година «Му-
«Мультакадемія» для учнів 2-го та 3-
го класів гімназії № 23. 

Всі, мабуть, чули такий вислів – 
«завжди тримай хвіст пістолетом», 
будь на поготові до будь-якої ситуації, 
адже буває різне... Герої мультфільму 
«Норм та Нестримні» готові захищати свою рідну землю від поганих лю-
дей. 

Консультативна допомога в он-лайн режимі 
сектора «Інтернет-центр» бібліотеки  

На період карантину, сектор «Інтернет-центр» бібліотеки, навіть на від-
стані, з радістю надає кожному користувачу бібліотеки та читачу сторінки 
фейсбук, консультативну допомогу з різних питань. 

• Отже, протягом квітня та на початку травня 2020 року на офіцій-
ній сторінці бібліотеки в «Facebook» 
 https://www.facebook.com/lib.zt.ua/ публікувалася така інформація: 

• надання консультацій 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3611828208858890) в онлайн 
режимі з таких питань: соціальні мережі, електронна пошта, текс-

https://www.facebook.com/lib.zt.ua/
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3611828208858890
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товий редактор Microsoft Word, створення таблиць Microsoft 
Word, пошук в Інтернеті, оплата комунальних послуг 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3617425494965828) та мобільно-
го зв’язку онлайн, урядові сайти, доставка онлайн; 

• підбірка (www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3621037971271247) он-
лайн-курсів для навчання та онлайн-сервісів 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3646108332097544) з бронюван-
ня ліків, безкоштовних () культурних сервісів, створення 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3725701554138221)  безкоштов-
ного резюме; 

• найпоширеніші хмарні сервіси та резервне копіювання даних 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3660150774026633); безкоштов-
ні програми для конвертації файлів 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3718196708222039) 

• конфіденційність даних 
(www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3710810778960632) 

• поради, (www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3667448833296827) як 
не стати жертвою інтернет-шахрайства та способи захисту від ша-
храйства та зламу в мережі Інтернет; 

Надалі сектор «Інтернет-центр» буде публікувати багато цікавої інфор-
мації, яка буде корисною для кожного. 

«Комп'ютерна азбука для «третього віку»  

01 та 03 вересня 2020 
р. в ЖОУНБ імені 
О.Ольжича в секторі 
«Інтернет-центр» стар-
тувала шістнадцята гру-
па комп'ютерної грамо-
тності «Комп'ютерна 
азбука для «третього 
віку», яка поділена на 2 
підгрупи у зв'язку з ка-

рантинними обмеженнями. 
Навчання відбувалося впродовж 2-х місяців, де учасники отримали 

знання та практичні навички з таких тем: будова комп'ютера, текстовий 
редактор Microsoft Word та флешка, Інтернет та браузери, користування 
корисними сайтами, створення облікового запису та користування елект-
ронною поштою, реєстрація та спілкування у соцмережах, Skype. 
  

http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3617425494965828
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3621037971271247
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3646108332097544
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3725701554138221
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3660150774026633
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3718196708222039
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3710810778960632
http://www.facebook.com/lib.zt.ua/posts/3667448833296827
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ВІКНО В АМЕРИКУ 
Англійська для початківців он-лайн  

Під час карантину Інформа-
ційно-ресурсний центр «Вікно в 
Америку» продовжував роботу. 
В квітні 2020 року працівниками 
Центру проводились засідання 
клубу «Англійська для початків-
ців» он-лайн. Учасники практи-
кували нові слова та фрази на 
тему «Особистість». 

 

Засідання Дискусійного клубу он-лайн  

В квітні 2020 року в ІРЦ Вікно в 
Америку засідання Дискусійного клу-
бу проводились он-лайн. Засідання 
проводила волонтер центру - Кристи-
на Верецька. Цього місяця учасники 
грали в гру Підземелля та Дракони, 
обговорювали альтернативні варіанти 
відомих всім казок та ознайомились з 
різними концепціями щастя. 

 
 

Поради для кращого вивчення англійської мови  

Щотижня, під час каранти-
ну, Оксана Горпинич, дирек-
тор ІРЦ Вікно в Америку, пу-
блікувала відео на сторінку 
центру у Фейсбук, в яких роз-
повідала про наступне:  

Як написати успішне есе 
https://www.youtube.com/watch
?v=cHFv31sPzvY&t=19s 

5 Порад для вивчення анг-

https://www.youtube.com/watch?v=cHFv31sPzvY&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=cHFv31sPzvY&t=19s
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лійської мови https://www.youtube.com/watch?v=QzA5HzAL9fs 
Future (як говорити про майбутнє) 

https://www.youtube.com/watch?v=E4geXpXqsvA&t=2s 
Найкращий ресурс для вивчення англійської мови – 
eLibraryUSA - https://www.youtube.com/watch?v=LzpA82WTyrM&t=1s 

"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
семінар "Як працюють американські бібліотеки?" 

29 вересня 2020 року відбувся 
захід до Всесвітнього дня біблі-
отек. Разом з відділом літерату-
ри іноземними мовами центр 
«Вікно в Америку» провів захід 
на тему: «Як працюють амери-
канські бібліотеки. Тенденції та 
новації». 

Присутні ознайомилися з 
принципами діяльності бібліотек США, а саме: Бібліотекою Конгресу 
США, World Digital Library, Metropolitan School District та публічною біб-
ліотекою у Клівленді. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QzA5HzAL9fs
https://www.youtube.com/watch?v=E4geXpXqsvA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LzpA82WTyrM&t=1s
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ПРОЕКТ «МОВА. КУЛЬТУРА. 
НІМЕЧЧИНА» 

Проект «Мова. Культура. Німеччина»: 
клубна діяльність  

Протягом січня місяця «Німецькомов-
ний клуб. Рівень А2» 8 разів проводив 
свої засідання. Вивчався цілий ряд розмо-
вних тем, у тому числі і тема «День наро-
дження». Члени клубу називали свої дати 
народження і говорили про організацію 
свята і саме святкування. Присутні слуха-
ли тематичний діалог та виконували про-
слуханий матеріал по ролях. 

В січні місяці члени клубу продовжу-
вали обговорювати Новий рік та Різдво, 
яке вони дуже радісно відмічали в кінці 
грудня з німецьким штолленом та ін-
шими німецькими солодощами. 

На заняттях члени  клубу виконують 
граматичні вправи та читають тематичні 
тексти “Feste feieru” («Обряди та звичаї 
Німеччини»). 

 

Німецькомовний клуб. Рівень А2  

6 лютого 2020 року на черговому засі-
данні клубу з вивчення німецької мови 
учасники святкували прийдешній День 
Святого Валентина. Залишилось не так 
багато часу до дня закоханих, а присутні 
вже зізнавалися в коханні німецькою мо-
вою і залучили до цього дійства ще й біб-
ліотекарів. Говорили про подарунки, тра-
диції святкування і створювали піднесе-

ний настрій. Обмінювалися листівками з привітаннями та побажаннями. 
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Німецькомовні клуби в режимі он-лайн 
у «Skype» та «Zoom»  

Карантин змінив не тільки 
життя українців, а й вніс змі-
ни в форми роботи бібліоте-
ки, зокрема, німецькомовні 
клуби, які функціонують у 
книгозбірні, з 17 березня 
2020 року працюють в режи-
мі он-лайн у Skype та Zoom. 
Особливостями є звертання 
більшої уваги на лексику та 
граматику, домінуюча самос-
тійна робота, збільшення кількості письмових завдань. Ресурси: Beste 
Freunde, Deutschprofis, Deutsch mit Tests, Ideen, Genial, Quizlet, Deutasche 
Welle, Canva, Google Docs, DerDieDaf. 

"Німецькомовний клуб для дорослих. Рівень А2" та "Німецькомовний 
клуб для дорослих. Рівень B1" збиралися під час карантину онлайн 17 ра-
зів. Німецькомовний клуб для дітей проводив заняття 7 разів. 

Німецькомовний дитячий майданчик – 2020 
(формат онлайн)  

Все більше заходів 
відбувається онлайн. 
Так працював і німе-
цькомовний дитячий 
майданчик з 1 по 12 
червня 2020 року. 15 
хлопчиків і дівчаток, 
поділені на дві групи, 
займалися по 4 години 
щодня онлайн у Zoom. 

Діти вивчали німецьку мову, робили зарядку, фізкультхвилинки, прово-
дили вікторини, ігри, проходили квести, відвідали парк розваг і відпочин-
ку (віртуальний тур), проходили марафони з шпрахасистентами. 

Розглянули багато тем (частини тіла, одяг, спорт, літні канікули та ін.), 
вивчили нові слова і вирази. 

Під час занять використовували ресурс Miro, який допомагає планувати 
та виконувати візуальні завдання. 
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Проект «Мова. Культура. Німеччина»: 
клубна діяльність  

З вересня місяця відновили 
свою діяльність німецькомовні 
клуби. Протягом місяця «Німе-
цькомовний клуб. Рівень А2» 9 
разів проводив свої засідання. 
Повторювали анкетні відомості 
та кількісні числівники. Вивча-
ли ступені порівняння прикме-
тників. 

Проводили гру «Постав влу-
чно питання». Читали тематичні тексти, займалися аудіюванням. 

Свято осені – свято урожаю (Herbstfeste) 
Виїзне засідання клубу 

18 жовтня 2020 року учасники 
німецькомовного клубу, який 
функціонує при відділі інозем-
них мов бібліотеки, відзначали 
Свято урожаю в німецьких тра-
диціях у Лютеранській церкві.  

У Німеччині свято вро-
жаю зазвичай відзначають у пе-
ршу неділю жовтня. Найбільш 
поширена назва свята закінчен-
ня збирання врожаю у німців 
«Erntedankfest» - свято подяки. 

До свята була підготовлена книжкова виставка і перегляд літератури. 
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Святкування дня святого Ніколауса 
– покровителя дітей  

Виїзне засідання німецькомовного клубу 

6 грудня 2020 року діти з німець-
комовного клубу святкували день 
святого Ніколауса, який завжди вва-
жався покровителем дітей у Люте-
ранській церкві. 

Дітки запалили другу свічку у ві-
ночку Адвенту, співали веселі пісе-
ньки та отримали благословення і 
подарунки від пастора. 

 

Засідання дитячого німецькомовного клубу  
Проєкт «Мова. Культура. Німеччина» 

20 грудня 2020 року у лютеранській 
церкві відбулось засідання дитячого ні-
мецькомовного клубу. Діти запалювали 
чотири свічки на віночку останнього пе-
редріздвяного Адвенту, відкривали віко-
нечка спеціального календаря лютеран-
ської традиції, який показує час, що за-
лишається до Різдва. За кожним віконеч-
ком календаря сховано сюрприз. Діти по 
черзі відкривали віконечка і отримували 

шоколадку у подарунок. Також співали веселі пісеньки і смакували пряни-
ковий будиночок і солодощі, які отримали у подарунок від Гете-Інституту. 
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ІНКЛЮЗИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
«Зігрій турботою» 

Благодійна акція до Міжнародного дня допомоги бідним 

Протягом грудня 2019 – січня 2020 
відділ «Інклюзивний читальний зал» 
проводив збір теплих речей та взуття 
для осіб, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. Акція «Зігрій 
турботою» була приурочена Міжна-
родному дню допомоги бідним та на-
цілена на допомогу одягом підопіч-

ним Міського центру обліку бездом-
них осіб, Житомирського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування та Житомирської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернат. 

Щиро дякуємо всім, хто долучився 
до акції! Без добра неможлива справ-
жня радість! 

«Основи інформаційної безпеки»  
Тренінг до Міжнародного дня захисту персональних даних 

28 січня в Центрі освіти дорослих 
відділу «Інклюзивний читальний 
зал» відбувся тренінг «Основи ін-
формаційної безпеки», приурочений 
Міжнародному дню захисту персо-
нальних даних. Для користувачів 
відділу провідний бібліотекар Пав-
ловська О. В. розповіла про шкідли-
ве програмне забезпечення. Адже 
досить часто ми, навіть не підозрю-

ючи, можемо натрапити на небезпеку заради цікавості, або здійснюючи 
веб-серфінг по Мережі без певної мети. Обговорювали також популяр-
ність і зручність соціальних мереж, електронної пошти, Skype, ризики при 
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здійсненні покупок в Інтернеті, небезпеки фішингових сайтів та кібер-
зловмисників. 

Майстер-клас з миловаріння 

5 лютого у відділі «Інклюзивний 
читальний зал» відбувся майстер-
клас з миловаріння. Цільовою ауди-
торією заходу були дівчата з інвалід-
ністю БО «Вартимей». Учасниці вті-
лювали свої фантазії, додаючи в мило 
вівсянку, кокосову стружку, каву, 
мак, гармонійно поєднували аромо-
масла, форми та кольори майбутніх 
виробів. Всі були в захваті від ре-

зультатів та налаштовані на подальшу співпрацю. 
Основна ціль подібних майстер-класів – створення умов для успішного 

професійного та особистісного самовираження молоді з інвалідністю. 
*Майстер-класи відбуваються в межах Студії декору «Steps of new 

opportunities», відкритої у вересні 2019 року спільно з БФ «Карітас-
Житомир». 

«Разом для найкращого Інтернету»  

З нагоди відзначення Дня 
безпечного Інтернету в Укра-
їні 11 лютого 2020 р. в ЖО-
УНБ імені О. Ольжича відбу-
вся цикл заходів. 

Сектор «Інклюзивний чи-
тальний зал» 6 лютого провів 
для користувачів тренінг 
«Конфіденційність в глоба-
льному просторі» та диску-
сійний відеоклуб. Для підкріплення теоретичної інформації, після тренінгу 
учасникам було запропоновано до перегляду фільм «Сноуден». 

10 та 12 лютого 2020 р. сектор «Інтернет-центр» відділу нових бібліоте-
чних технологій провів два тренінги для бібліотечних працівників та кори-
стувачів бібліотеки за темою: «Види шахрайства в Інтернеті: способи їх 
уникнення». 

У 2020 році наша бібліотека приєдналася до відзначення #ДеньБезпеч-
ногоІнтернету. 
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Слідкуйте за розвитком подій на офіційній сторінці бібліотеки в 
«Facebook» https://www.facebook.com/lib.zt.ua/ 

Майстер-клас з миловаріння  

13 лютого у Центрі освіти дорослих відділу «Інклюзивний читальний 
зал» відбувся майстер-клас з миловаріння. Цільовою аудиторією заходу 
були дівчата та хлопці з інвалідністю МБФ «Місія в Україну». Юлія Ме-
льник розповіла учасникам про етапи виготовлення мила, компоненти, які 
потрібно додавати, зокрема, скрабуючого ефекту можна досягти, додаючи 
мелену каву, вівсянку та мак. Загалом, всі отримали багато позитивних 
емоцій від самого процесу та спільного проведення часу. 

*Майстер-класи відбуваються в межах Студії декору «Steps of new 
opportunities», відкритої у вересні 2019 року спільно з БФ «Карітас-
Житомир». 

Курс «Основи жестової мови»  

17 лютого 2020 року в відділі "Ін-
клюзивний читальний зал" завершив-
ся курс "Основи жестової мови", який 
розпочався 4 листопада 2019 року та 
включав 12 занять. 

Крім аналізу теоретичного матеріа-
лу, учасники на заняттях щоразу мали 
практичні вправи, орієнтовані на пе-
реклад та розбір відео-казок, складан-
ня історій і т.п. А після успішного 
складання екзамену кожен отримав свій сертифікат щодо участі у прохо-
дженні даного курсу. 

 

https://www.facebook.com/lib.zt.ua/
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Світом рухає радість  
Розважальна година до Міжнародного дня дітей, хворих на рак 

19 лютого в онкогематологічному відділен-
ні ЖОДКЛ бібліотекарка відділу «Інклюзив-
ний читальний зал» Олександра Борисова 
провела розважальну годину «Світом рухає 
радість». Захід був приурочений до Міжнаро-
дного дня дітей, хворих на рак, та орієнтова-
ний на створення малечею масок улюблених 
тваринок. Великими помічниками для юних 
творців були матусі, які допомагали в процесі 
створення бажаного образу.  

Однак, найбільш цін-
ними були миті, коли 
кожна дитинка, одягну-
вши свою маску, тіши-

лась красою та схожістю на улюблену тваринку. Всі з 
великою радістю та завзяттям позували іншим діткам 
і медичним працівникам, бігаючи по відділенню, ді-
лячись радістю та своїми захоплюючими емоціями! 

* Заняття в онкогематологічному відділенні Жито-
мирської обласної дитячої клінічної лікарні відбува-
ються щотижня, починаючи з лютого 2019 року. 

Тренінг з надання першої медичної допомоги  

22 лютого бібліотекар відділу 
«Інклюзивний читальний зал» 
Павловська О. В. взяла участь у 
тренінгу з надання першої меди-
чної допомоги. Тренінг проводи-
ли працівники Товариства Чер-
воного Хреста за сприяння «Пла-
стового молодіжного центру» 
Житомирської міської ради. На 

заході розглядались наступні питання:  алгоритм дій у випадку виявлення 
потерпілого; принципи надання першої допомоги; правила виклику фахо-
вих служб; надання допомоги при непритомності, при непрохідності диха-
льних шляхів, при кровотечі, при травмах та ін. 

На манекенах відпрацьовували техніку непрямого масажу серця та на-
кладання підтримуючої та фіксуючої пов’язок при переломах. 
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Жестова мова online  

13 квітня 2020 року відділ «Інклюзивний читальний зал» запустив online 
курс з вивчення жестової мови. Протягом двох місяців вийшло 8 дистан-
ційних занять за наступними темами: 

«Дактиль», 
«Числа», 
«Особа. Займенник», 
«Знайомство», 
«Дні тижня», 
«Колір. Час», 
«Сім’я», 
«Питання». 
Загалом, крім вивчення жестів, учасники на online-заняттях щоразу мали 

практичні вправи, орієнтовані на закріплення отриманих знань та перевір-
ку матеріалу за попередніми темами. 

Уроки жестової мови можна переглянути на нашому youtube-каналі: 
https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В квітні та травні 2020 року від-
діл «Інклюзивний читальний зал» 
продовжив дистанційно реалізову-
вати проект «Майстерня радості». 
На базі соціального гуртожитку 
Українського товариства сліпих 
для дітей було організовано 8 
online-занять. З допомогою про-
грами Viber Юлія Мельник прово-
дила казкотерапевтичні заняття, 
флешмоби, години інформації, бе-
сіди-обговорення, що стосувалися організації навчального процесу на ка-
рантині, сімейних цінностей, здорового способу життя, комунікації та вза-
ємодії з людьми з інвалідністю. 

Основна ціль проекту: створення відкритої та творчої атмосфери в соці-
альному гуртожитку учбово-виробничого товариства «УТОС», що сприяє 
внутрішній відкритості дітей, створює психологічно комфортну атмосфе-
ру. 

https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos
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Проект реалізовувався спільно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ 
м. Житомира за фінансової підтримки Львівської освітньої фундації та БФ 
«Карітас-Київ». 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В травні відділ «Інклюзивний читальний зал» 
провів 21 online-заняття в межах проекту «Май-
стерня радості». З допомогою програми Viber на 
базі соціального гуртожитку Українського това-
риства сліпих для дітей було організовано арт-
терапевтичні заняття, майстер-класи в техніках 
«паперопластики», «скрапбукінг», «квілінг», 
медитаційні мандрівки, віртуальні екскурсії, 
практичне заняття до Дня боротьби з цькуван-
ням «Булінг: причини, види, наслідки», online-
флешмоб до Дня вишиванки, тренінг «Від мрій 
до дій», інтерактивні заняття, спортивні online-
челенджі. 

Основна ціль проекту: створення відкритої та творчої атмосфери в соці-
альному гуртожитку учбово-виробничого товариства «УТОС», що сприяє 
внутрішній відкритості дітей, створює психологічно комфортну атмосфе-
ру. 

Проект реалізовувався спільно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ 
м. Житомира за фінансової підтримки Львівської освітньої фундації та БФ 
«Карітас-Київ».  

Курс «Основи жестової мови»  

26 травня працівники бібліо-
теки, учасники курсу «Основи 
жестової мови», дистанційно 
склали іспит та отримали серти-
фікати! 

Метою даного курсу є на-
вчання бібліотечних працівників 
навичкам комунікації з глухими 
користувачами та надання їм бі-
бліотечних послуг. 

Ви також можете вивчати же-
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стову мову online, долучившись до нашого youtube-каналу за посиланням: 
https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos 

Програма «Я – індивідуальність»  

Протягом березня-червня 2020 
року у відділі "Інклюзивний чита-
льний зал" дистанційно реалізову-
вався проект "Я — індивідуаль-
ність" для дітей з порушенням слу-
ху "Житомирської спеціальної 
школи-інтернат І-ІІІ ступенів №2" 
Житомирської обласної ради. Про-
ект мав на меті сприяти пізнанню 
дитиною самої себе, навчанню ко-
ректно виражати свої почуття та 

контролювати власні емоції, аналізувати свої внутрішні ресурси, розуміти 
свої сильні та слабкіші сторони характеру, а також спонукав до розуміння 
важливості здорового способу життя. 

Програма базувалася на багатьох важливих для життя темах. Також у 
проект були включені майстер-класи для дітей молодшого шкільного віку 
у техніках ниткотерапії, арт-терапії, скрап-букінг, декупаж. 

Загалом, відбулося 4 очних та 6 дистанційних занять у програмах zoom 
та viber. 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей 

Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

В червні 2020 року відділ «Інклюзивний читаль-
ний зал» розпочав дистанційну роботу з учнями 
Житомирської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату. Загалом, було проведено 10 арт-
терапевтичних занять в межах проекту «ART-
майстерня». 

Проект реалізується спільно з Парафією св. Ва-
силія Великого УГКЦ м. Житомира за фінансової 
підтримки Львівської освітньої фундації та БФ 
«Карітас-Київ».  
  

https://www.youtube.com/channel/UCTEz_8oFXInBPST-E9gtaTw/videos
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«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей соціального гуртожитку 

УВП «УТОС» 

В червні 2020 року дистанційні заняття з дітьми со-
ціального гуртожитку продовжилися. Загалом, протя-
гом місяця відділ «Інклюзивний читальний зал» в ме-
жах проекту «ART-майстерня» провів 15 майстер-
класів в техніках «скрапбукінг», паперопластики, арт-
терапії. 

Проект реалізується спільно з Парафією св. Василія 
Великого УГКЦ м. Житомира за фінансової підтримки 
Львівської освітньої фундації та БФ «Карітас-Київ». 

 

 

Тренінг «Домедична допомога»  

17 липня 2020 року у відділі 
«Інклюзивний читальний зал» 
відбувся онлайн-тренінг «Доме-
дична допомога». В ході заняття 
провідний бібліотекар відділу 
Оксана Павловська розповіла 
учасникам про принципи надан-
ня першої домедичної допомоги 
при кровотечах, переломах, по-
рушенні дихальних шляхів, опі-

ках, травмах, діабеті, епілептичному нападі, інсульті, втраті свідомості. 

«Зміни життя – зупини насильство!»  
Тренінговий курс для молоді з інвалідністю 

Протягом 21-23 липня 2020 року 
для користувачів відділу «Інклю-
зивний читальний зал» відбулися 
дистанційні тренінги з попере-
дження та протидії насильства. За-
ходи здійснювалися в межах прое-
кту «Зміни життя – зупини насиль-
ство», що реалізовується ЖОМГО 
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«Паритет» спільно з ЖОУНБ ім. О. Ольжича за підтримки Управління у 
справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради. 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей Житомирської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

В липні 2020 року відділ «Інклюзивний чи-
тальний зал» продовжив дистанційну роботу з 
учнями Житомирської спеціальної загальноос-
вітньої школи-інтернату. Загалом, було прове-
дено 14 арт-терапевтичних занять в межах 
проекту «ART-майстерня». З допомогою про-
грами Viber для дітей було організовано майс-
тер-класи в техніках «паперопластики», «скра-
пбукінг», «квілінг». Таким чином, в колекції 
поробок наших юних учасників з'явилися де-
коративні подарункові коробочки-совушки, 
нотатники, заколки для волосся з фоамірану, 
чохли для мобільних телефонів та чашок з фе-
тру, вази, ляльковий театр з синельного дроту 
та пластиліну, ліщина з гофрованого паперу та багато інших. 

Проект реалізовується спільно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ 
м. Житомира за фінансової підтримки Львівської освітньої фундації та БФ 
«Карітас-Київ». 

Протидія булінгу в дитячому середовищі  

17 вересня завідувачка відділу «Інклюзивний читальний зал» Юлія Ме-
льник для дітей соціального гуртожитку УТОС 
провела бесіду-обговорення «Протидія булінгу в 
дитячому середовищі», де присутнім розповіла 
про види булінгу, його наслідки та відповідаль-
ність. Також було обговорено ознаки, коли дитина 
потерпає від булінгу та алгоритм поведінки під 
час подолання цього явища. Окремо розглядали 
кібербулінг та його види (знущання, наклепи, са-
мозванство, шахрайство, погрози, переслідування, 
хеппіслепінг та бойкот). 
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"БІБЛОФЕСТ" на Новому бульварі – 2020: 
майстер-класи до Всеукраїнського дня бібліотек 

29-30 вересня 2020 року у відділі 
«Інклюзивний читальний зал» відбули-
ся майстер-класи з нагоди Всеукраїнсь-
кого дня бібліотек. 

На першому, 29 вересня, учасниці та 
учасники вчилися виготовляти скетч-
буки в техніці «скрапбукінг». 

На другому майстер-класі, 30 верес-
ня, дівчата та хлопці самостійно вчили-
ся шити екоіграшки з фетру. 

Життя на продаж  

16 жовтня 2020 року в Інклюзив-
ному читальному залі відбулися 
заходи з нагоди Європейського Дня 
боротьби з торгівлею людьми. Біб-
ліотекарі відділу Ковальчук Л. А. 
та Павловська О. В. для відвідува-
чів відділу провели інформаційну 
годину, а також продемонстрували 
відеофільм «Життя на продаж». В 

ході заходу присутні ознайомилися з формами торгівлі людьми, прикла-
дами із життя та відповідальністю, відповідно Кримінального кодексу 
України, дізналися про повний спектр допомоги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми. 
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Студія декору «Steps of new opportunities»  
Майстер-класи з пошиття розвиваючої книги 

Протягом вересня-жовтня 2020 року у відділі 
«Інклюзивний читальний зал» реалізовувався про-
ект «Швейна студія дизайну «ЕкоБренд». В його 
межах для молоді з інвалідністю відбувалися майс-
тер-класи з пошиття розвиваючої книги з фетру, 
еко-іграшок, декоративних прихваток, еко-торб та 
торбинок. 

*Проект реалізовується спільно з БФ «Карітас-
Житомир» за фінансової підтримки БФ «Карітас-
Київ». 

 

«Психологія здоров'я – казкотерапія для дорослих»  
Інтерактивне заняття з елементами гри до Міжнародного дня незрячих 

13 листопада у відділі «Ін-
клюзивний читальний зал» 
відбулося дистанційне інтера-
ктивне заняття з елементами 
гри «Психологія здоров'я – 
казкотерапія для дорослих». 
Заняття було приурочене до 
Міжнародного дня незрячих 
та орієнтоване на ознайом-
лення користувачів відділу з методом казкотерапії як інструменту перет-
ворення негативних образів, емоцій в позитивні. На занятті присутні слу-
хали казку Бруно Ферреро «Чудовисько», обговорювали її зміст та ділили-
ся власним життєвим досвідом. 
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Інклюзія без ілюзій»  
Практичне заняття для студентів напряму підготовки 

«Спеціальна освіта. Логопедія» 

16 листопада завідувачка від-
ділу «Інклюзивний читальний 
зал» Юлія Мельник провела для 
студентів І курсу соціально-
психологічного факультету дис-
танційне заняття на тему «Інклю-
зія без ілюзій: досвід впрова-
дження інклюзивних практик».  

На занятті обговорювали кате-
горії користувачів, які користуються послугами інклюзивного читального 
залу, проектну діяльність відділу та основні напрямки діяльності. Зокрема, 
говорили про інтерактивні заняття з дітками в онкогематологічному відді-
ленні ЖОДКЛ, соціальному гуртожитку УТОС, Житомирській спеціальній 
школі-інтернат. 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

У листопаді 2020 року, відділ «Інклюзивний чи-
тальний зал» продовжив проводити online-заняття в 
межах проекту «Майстерня радості». З допомогою 
програми Viber на базі соціального гуртожитку 
Українського товариства сліпих для дітей було ор-
ганізовано майстер-класи з виготовлення жоржин з 
фоамірану, привітальних коробочок до Дня захис-
ника України, ліщини з гофрованого паперу, масок-
совушок з фетру, баранчиків з ватних паличок. 

Проект реалізовується спільно з Парафією св. Ва-
силія Великого УГКЦ м. Житомира за фінансової 

підтримки Львівської освітньої фундації та БФ «Карітас-Київ». 
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«Дискримінація: види та ознаки»  

10 грудня 2020 року у від-
ділі «Інклюзивний читальний 
зал» до Міжнародного дня 
прав людини відбувся диста-
нційний тренінг на тему 
«Дискримінація: види та 
ознаки». В ході заходу було 
розглянуто поняття дискри-
мінації, її види та ознаки. Та-
кож разом з учасниками об-

говорили життєві ситуації, пов'язані з дискримінацією за ознакою інвалід-
ності, в тому числі, пов'язані з архітектурними, інформаційними, економі-
чними перешкодами, інституційними бар'єрами.  

По закінченні присутні online-тренінгу долучились до активної дискусії, 
ділились своїми прикладами з життя та досвідом відстоювання прав. 

«ART-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В листопаді 2020 року відділ «Інклюзивний чи-
тальний зал» продовжив проведення дистанційних 
занять в межах проекту «Майстерня радості». З 
допомогою програми Viber на базі соціального 
гуртожитку Українського товариства сліпих для 
дітей було організовано майстер-класи з виготов-
лення аплікацій «Кленове дерево», декоративних 
гірлянд, квітів з кленового листя, подарункових 
коробочок. 

Проект реалізовується спільно з Парафією св. 
Василія Великого УГКЦ м. Житомира за фінансо-
вої підтримки Львівської освітньої фундації та БФ 
«Карітас-Київ». 
  



74 
 

«Новорічна art-майстерня»  
Дистанційні майстер-класи для дітей УВП «УТОС» 

В грудні працівники відділу «Інклюзивний 
читальний зал» на дистанційних заняттях з ді-
тьми соціального гуртожитку УТОС активно 
готувалися до новорічно-різдвяних свят. З до-
помогою програми Viber для дітей було органі-
зовано майстер-класи з виготовлення декора-
тивних підсвічників, конвертів для столових 
приборів, ялинкових прикрас з фетру, декора-
тивних годівничок, подарункових коробочок. 
Загалом, юні учасники заходів були активними 
та позитивно налаштованими, із захватом ви-
конували всі завдання! 

Заняття відбуваються в межах проекту 
«Майстерня радості», який реалізовується спі-

льно з Парафією св. Василія Великого УГКЦ м. Житомира за фінансової 
підтримки Львівської освітньої фундації та БФ «Карітас-Київ». 
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