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Інноваційність, креативність, відкритість і 

доступність для всіх – цінності, які визначали основні 

завдання бібліотек Роменської міської централізованої 

бібліотечної системи у 2019 році. Книгозбірні намагалися 

стати для членів своєї громади неформальним відкритим 

простором по  оволодінню  знаннями, формуванню 

позитивних емоцій, творчого та освітнього саморозвитку, 

спільного креативного відпочинку. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

населення міста здійснювали 5 бібліотек міської 

централізованої бібліотечної системи. Ними у 2019 році 

обслуговано – 12905  користувачів (при плані – 12880), 

книговидача становила – 252331 прим. док. ( при плані – 

251400), відвідування склало – 113203 разів, у тому числі 

звернення на вебсайти становить – 18747 разів, кількість 

відвідувань масових заходів – 6967. 

В 2019 році за кошти з міського бюджету проведені 

капітальні та поточні ремонти на суму – 213893,00 грн. На 

покращення матеріально-технічної бази бібліотек 

використано – 151109,00 грн. (з них на придбання БФП – 

5419,00грн., придбання меблів – 138400,00 грн) . 

Надходження від надання платних послуг 

користувачам становить – 9220,00 грн. 

Бібліотечні заклади міста   мають у наявності  21 

комп’ютер (з них 4 ноутбуки), 16 одиниць копіювальної 

техніки, мультимедійне обладнання, дві електронні книги.  

Робочих місць для доступу користувачів до інформаційно-

телекомунікаційних систем  – 17. Всі вони підключені до 

мережі інтернет, функціонує бездротова локальна мережа 

WI-FI, доступ до якої надається користувачам безкоштовно. 

Послугами інтернет – центрів на  01.01.2020 року 

скористалися – 766 користувачів, кількість відвідувань 

становить – 4642. 

В  обслуговуванні користувачів активно 

використовувались новітні інформаційні технології - 

здійснювався пошук необхідних документів в 

інформаційному просторі, надавався доступ до світових 
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інформаційних ресурсів,  надавались послуги запису 

необхідної інформації на електронні пристрої та інше.  

Індивідуальні консультації  з пошуку інформації в 

інтернет та користування персональним комп’ютером 

отримали  28 осіб. 

Користуються популярністю громади міста е-

послуги. Серед поширених послуг, з якими звертаються 

користувачі є: перевірка правильності даних у Державному 

реєстрі виборців, пошук необхідної навчальної інформації, 

реєстрація випускників школи для проходження ЗНО, 

пошук інформації щодо вищих навчальних закладів 

України, подача електронних заявок на вступ до ВНЗ, 

допомога у здійсненні онлайн-платежів (оплата мобільного 

зв’язку,    стаціонарного телефону, комунальні платежі) у 

бібліотеці через сервіс «Приват24», резервування та 

придбання проїзних пасажирських документів на 

залізничний транспорт через сервіс «Укрзалізниці», 

перегляд онлайн графіків руху маршрутних автобусів, 

відстеження поштових перевезень «Укрпоштою» та «Новою 

поштою», можливість придбання товарів (одяг, книги, 

косметика, посадковий матеріал та ін.) через відповідні 

онлайн-магазини, розміщення оголошень на OLX , SHAFA. 

Працівниками центральної міської бібліотеки для 

дорослих була надана допомога користувачці Кранзі 

Людмилі Іванівні у розробці логістики маршруту до міста 

Сандомір у Польщі з використанням сервісу  Google map для 

відвідування могили батька , який загинув там під час 

Другої світової війни. 

   Активно користуються можливостями інтернет-

центру центральної міської бібліотеки для дорослих 

редколегія літературно-історичного альманаху «Ромен». 

Цьогоріч ними підготовлено до друку черговий випуск 

журналу, який  присвячений роменському земляцтву  

«Роменському земляцтву – 20 років» .   

          Для підвищення іміджу та більш оперативного 

інформування користувачів про різні бібліотечні події та 

програми, обміну досвідом все активніше 

використовуються бібліотечні вебсайти, які протягом року 
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розвивалися, поповнювалися новою інформацією, фото та 

відео матеріалами.  Бібліотеки популяризують також свої 

послуги за допомогою сторінки у фейсбук.  

Діяльність бібліотек МЦБС направлена на якісні 

зміни, що відповідають потребам часу і реалізуються з 

новим змістом. Бібліотеки  стають центрами суспільного 

життя громади, що тримають в орбіті не тільки читачів, а й 

авторів, налагоджуючи між ними діалог. Так в рамках  

проекту «Письменник іде до читача», який вже декілька 

років  реалізується в центральній міській бібліотеці для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича,   відбулися  

зустрічі з багатьма сучасними українськими 

           
письменниками. Цього року мешканці міста мали змогу 

поспілкуватися  з відомою  українською письменницею 

Оленою Рижко та  мукачівською письменницею 

Валентиною Попелюшкою. Також шанувальники творчості  

Макса Кідрука , отримали можливість втретє зустрітися в 

стінах бібліотеки з улюбленим автором українських 

бестселерів, який відвідав наше місто в рамках 

Всеукраїнського туру з презентацією нового роману « Доки 

світло не загасне назавжди». 

    З метою  гідного вшанування пам’яті письменника-

земляка Бориса Антоненка-Давидовича, покращення 

благоустрою та культурної, туристичної привабливості 

міста колектив центральної міської бібліотеки для дорослих 

ім. Бориса Антоненка-Давидовича взяв участь у конкурсі 

проектів «Громадський бюджет міста Ромни на 2020 рік» 

. Назва проекту «Встановлення пам’ятника-погруддя  
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письменнику Борису Антоненку-Давидовичу на території 

біля центральної міської бібліотеки». На жаль ми не 

отримали належну кількість голосів для перемоги  в 

конкурсі. 

Центральна міська бібліотека для дорослих та 

центральна міська бібліотека для дітей взяли участь у 

написанні інфраструктурного гранту міжнародної 

співпраці «House of Europe» в номінаціі « Великий грант для 

державних і комунальних закладів культури» за темами 

«SMART-простір творчої та соціальної активності» та 

«Нове життя»  дитячої  бібліотеки – Makerspace».  

Протягом року продовжував діяти проект 

«Депутатський час» 

в центральній міській 

бібліотеці для 

дорослих. Депутат 

Сумської обласної 

ради  Вікторія Мурич 

допомагала у 

вирішенні особистих 

питань мешканців 

міста. Зокрема заявники просили перевірити правильність 

нарахування оплати за опалення у платіжках, порушували 

житлові та інші питання. З усіх порушених питань 

заявникам надано консультації та роз’яснення, по іншим 

буде скеровано звернення до відповідних служб. 

Важливе місце в роботі філіалу №1 центральної 

міської бібліотеки для дорослих займає робота з громадою. 

Тут систематично проводиться прийом громадян 

депутатами міської ради. На годині спілкування «Бібліотека 

і громада: шляхи співпраці» обговорювалися питання 

впровадження медичної реформи у нашому місті  .  

            Партнерами бібліотеки завжди були і залишаються 

освітні заклади. Інформаційна підтримка навчального 

процесу – головне завдання бібліотек.  Так бібліотекарі 
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича  організували учням старших та 

середніх класів з поглибленим вивченням англійської мови 
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СЗОШ№1 І-ІІІ ступенів ім. П. Калнишевського  вебчат з 

чемпіонкою Олімпійських ігор, чемпіонкою світу з футболу 

Алекс Морган. 

На захід було запрошено ученицю 10-го класу СЗОШ 

№1 Валерію Кружкову – переможницю конкурсу есе «Що 

футбол на полі вчить нас 

про життя поза полем». 

Валерія стала однією з п’яти 

учасниць з України 

програми, за якою 

посольство США надає 

дівчатам можливість взяти 

участь у лідерській 

програмі, відвідувачів 

«SPORTS VISITORS PROGRAM» – це двотижнева 

програма міжнародного обміну на основі спорту, яка 

знайомить учасників з американським досвідом, лідерством 

та найкращими практиками у спорті. 

 Про те, як спорт допомагає виконувати задумане й 

реалізовувати мрії підлітки дізналися, переглядаючи 

англомовний фільм «Алекс і я», а по його закінченні юні 

роменці приєдналися до тисяч своїх однолітків більш як з 80 

країн світу і взяли участь у веб-чаті зі славетною Алекс 

Морган – зіркою світового футболу.  Підлітки були в захваті 

від можливості не тільки побачити славетну зірку, але й від 

можливості почути відповідь на власні питання. Алекс 

Морган для молоді стала яскравим прикладом того, як спорт 

допомагає виконувати задумане й реалізовувати мрії. 

 У жовтні в Україні стартував XVI Мандрівний 

міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини Docudays UA. За ініціативи центральної міської 

бібліотеки для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича 

Мандрівний завітав до бібліотеки, де зібралась молодь міста 

– учні старших класів щоб мати можливість не лише 

переглянути документальні стрічки з гостросоціальних тем 

з колекції фестивалю, а й поспілкуватися з фахівцями та 

експертами з питань захисту прав людини під час 

інтерактивно-мотиваційної зустрічі. 
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Модераторами заходу 

стали координаторка 

Міжнародного 

мандрівного 

фестивалю про права 

людини Docudays UA 

у Сумській області 

Юлія Тарасенко-

Баландіна, голова ГО «Центр боротьби з корупцією та 

тіньовою економікою» Дмитро Мальцев з м. Суми, 

головний спеціаліст «Роменського бюро правової 

допомоги» Максим Волошин. 

           Під час заходу відбувся показ фільмів-переможців 

«CIVIL PITCH: фільми громадської активності». Важливою 

складовою демонстрування фільмів стало їх обговорення, 

під час якого учні обмінювалися думками та враженнями, 

спілкувалися з фахівцями та експертами, намагаючись дати 

відповіді на поставлені проблематикою фільму запитання.  
         Мистецько -  патріотична акція «Україна моя вишивана» 

вдруге в Роменській бібліотеці. Громада міста Ромни зібралася  

в читальному залі 

центральної міської 

бібліотеки для дорослих 

ім. Бориса Антоненка-

Давидовича, на 

презентацію вишитої 

карти України – результат 

праці 7206 учасників 

Всеукраїнської акції 

єднання «Україна моя вишивана». Долучилися до 

вишивання карти і 120 роменців. Під час презентації 

очільник міста Сергій Салатун вручив подяку колективові 

міської бібліотеки за активну громадянську позицію , 

вагомий внесок у патріотичне виховання  та участь у 

Всеукраїнській акції «Україна моя вишивана».                                

Найактивніші учасники  отримали подяки від голови  

ГО «Гільдія народних умільців «Перлина» Тетяни Дяківнич. 

Окрасою заходу став виступ вокального колективу 
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«Співограй» ЗОШ №11 та учнів ЗОШ №5 та №8. Протягом 

урочистостей на Skype-зв’язку знаходилась наша землячка, 

уродженка Краснопільщини, Тетяна Лазда яка очолює 

Товариство підтримки України в Латвії. 

«Родзинкою» в 

роботі центральної міської 

бібліотеки для дорослих 

стала проведена в бібліотеці  

фотосесія майбутніх 

випускників 11-го класу ЗОШ №5.  

Приємно відмітити, що учні однією з 

локацій для випускного альбому 

обрали саме нашу бібліотеку, 

підкреслюючи своїми фото, що 

читання є важливою складовою 

загального іміджу успішної молодої 

людини. 

Національно-патріотичне виховання у бібліотеці – 

процес, спрямований на формування у громадян високої 

патріотичної свідомості, почуття любові до України, тому 

бібліотеки  приділяють значну увагу цій тематиці, 

впроваджують різні форми роботи по формуванню 

патріотичної свідомості молоді, об’єднують свої зусилля з 

усіма, кому небайдужа доля Батьківщини, хто хотів би 

бачити її вільною, могутньою та процвітаючою. 

Цикл заходів проведено до 100- річчя Соборності 

України - урок єднання «Вона – наш витвір, наша мрія, 

соборна, вільна Україна»  в ЦМБ для дорослих для учнів 8 -

го класу ЗОШ №11 ; екскурс в історію «Соборність України 

під прапором волі» проведено працівниками бібліотеки 

сімейного читання у ЗОШ №7 для учнів 11-А класу; у 

філіалі №1 центральної міської бібліотеки для дітей 

проведено годину єднання «В день злуки візьмемось за руки»  

для   учнів 4-х класів ЗОШ №5 на яких учасники  дізналися 
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про історичні події, що сприяли об’єднанню Західної і 

Східної України. 

30-річчю виводу радянських військ з території 

Афганістану присвячена година вшанування «Були ми там, 

куди нас кликав час»,  яка відбулася в центральній міській 

бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.  

Під час заходу учні 9-го класу ЗОШ№11 ознайомилися з 

масштабами складних і неоднозначних подій в Афганістані, 

переглянули документальні відео кадри з фільму «Хроніка 

афганської війни», мультимедійну презентацію «1989 рік. 

Виведення радянських військ з Афганістану», а потім  

слухали розповідь безпосереднього учасника тих подій, 

воїна-афганця, офіцера запасу Ігоря Василенка.  

Щорічно 20 лютого по всій Україні відзначається 

День Героїв Небесної Сотні – знак вшанування відваги, сили 

духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час  

Революції гідності. Учні 8-9-их класів ЗОШ №6 стали 

учасниками патріотичного діалогу «Українці – нація 

героїв», за участю молодої поетеси Катерини Лук’яненко, 

чиї вірші чув Майдан, та організатора Роменської 

«волонтерської сотні» Рити Водопоєнко. 

Учні дізнались про реальні події, які відбувалися на 

Майдані та його героїв, переглядаючи презентацію 

«Небесній Сотні присвячується…».  Не залишив нікого 

байдужим відео-сюжет «Реквієм Небесній Сотні», хлопці та 

дівчата побачили, як на очах у всього світу влада 

розстрілювала свій народ, кров цих людей стала вироком 

для злочинної диктатури. 
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 Згадали героїв Небесної Сотні і учні 8-го класу 

СЗОШ №2 на  патріотичному форумі «Герої серед нас» 

який відбувся в центральній міській бібліотеці для дітей. 

Уважно діти слухали розповідь  учасника тих подій, 

волонтера Ігоря Коломійця та переглянули документальний 

фільм «Майдан очима роменця», знятий Ігорем. Присутні 

відновили хронологію подій, що відбувалися на Майдані 

Незалежності в Києві 18 – 22 лютого 2014 року, згадали 

Героїв Небесної Сотні. Наприкінці заходу діти створили 

символічну «Стрічку гідності» з паперових ангелів, 

виготовлених власноруч. 

«Герої нашого часу», саме таку назву має книга 

сумської журналістки 

Алли Акименко, 

презентація якої 

відбулася в центральній 

міській бібліотеці для 

дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича. 

Видання містить 19 

історій ветеранів АТО уродженців Сумщини, які брали 

участь у військових діях на полях неоголошеної війни у 

2014-2018 роках та повернулися до мирного життя.  

На заході був присутній один з героїв книги – ветеран 

АТО, уродженець села Дзеркалка Роменського району 

Олександр Карпенко разом з дружиною Валентиною. Він 

воював під Слов’янськом, пройшов Дебальцівський котел. 

Старшокласники ЗОШ №4 та Перехрестівської ЗОШ із 

захопленням слухали розповідь Олександра про його 

бойовий шлях. Присутні вшанували хвилиною мовчання 

пам'ять дев’ятьох синів роменської землі, які віддали своє 

життя, відстоюючи незалежність України. Поетеси 

Людмила Грицай та Тетяна Іванова прочитали власні твори, 

присвячені героям-захисникам та їх матерям. Ветеран-

афганець Ігор Василенко виконав власну пісню під 

акомпанемент гітари.  
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         На поетичні 

читання «Є 

найсвятіше слово на 

землі: одне, високе, 

світле – Україна», 

присвячені 28-й 

річниці Незалежності 

України, до 

центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича завітали місцеві поети, відвідувачі 

гуртка «Чарівна мить» територіального центру соціального 

обслуговування та користувачі бібліотеки. Ведучі нагадали 

присутнім про нелегкий, тернистий шлях України до 

омріяної незалежності. Юна учасниця заходу учениця 

СЗОШ №2 Аліна Северин розпочала поетичні читання 

віршем Тетяни Лісненко «Пробач Україно». Щире поетичне 

слово про любов до України звучало у виконанні Тетяни 

Лісненко, Людмили Кранги, Любові Шемчук, Ніни 

Правдюк, Тамари Марченко та Тетяни Мочакової.  

         Справжньою окрасою свята стала виставка-

презентація українських інтер'єрних ляльок, створених 

талановитою майстринею Софією Стрельченко, яка 

поділилася секретами їх пошиття. Залу було прикрашено 

веселковим дивом з гілочок хмелю та квітів, виготовлених 

Софією Семенівною.  

Враховуючи інтереси користувачів до історичного 

минулого, культурних традицій, літератури та мистецтва 

краю, працівники 

бібліотек працюють над 

розширенням спектру 

соціокультурних заходів, 

спрямованих на 

культурне та патріотичне 

виховання користувачів. 

Бібліотеки беруть 

активну участь в заходах по відзначенню історичних та 

культурних подій краю.  
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Зокрема з нагоди 80-річного ювілею Сумської області  в 

центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича відбувся День краєзнавства 

«Сумщина: події, особи, час». Бібліотекарі ознайомили 

учасників заходу  з історичним минулим рідного краю, його 

сьогоденням, видатними земляками, які прославили свою 

Батьківщину. Багатовікова історія Сумщини відбилася в 

численних пам’ятках матеріальної та духовної культури. 

Ознайомитися з ними діти мали змогу переглядаючи слайд-

шоу «Сім чудес Сумщини». 

 До Дня міста в центральній міській бібліотеці для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбувся День 

краєзнавства «Ода місту моєї долі». Ведучі заходу учениці 

СЗОШ №2 ім. 

академіка А. Йоффе 

Аліна Северин та 

Ліза Подрєз 

провели для 

присутніх екскурс у 

славне історичне 

минуле нашого 

міста. Захід став завершальним етапом акції «Вишиваємо 

символ міста», започаткованої у Всесвітній день вишиванки 

працівниками центральної міської бібліотеки для дорослих 

за ініціативи відділу культури виконавчого комітету міської 

ради та за підтримки членів гуртка «Чарівна мить» 

відділення денного перебування територіального центру, 

керівником якого є Софія Семенівна Стрельченко. 

Протягом літа всі бажаючі мали змогу взяти участь в 

створенні вишитого панно «Мій Ромен».  

         Панно  «Мій Ромен» та виставка  краєзнавчої 

літератури «Оспівую тебе, мій отчий краю» експонувалися 

на  святі  з нагоди Дня міста і викликали неабияку 

зацікавленість мешканців і гостей міста,  а також бажання 

сфотографуватися на їх фоні.                             

        Лекція «Скіфський спадок та розвиток туризму на 

Роменщині» професійного історика, автора проекту 

«Скіфській воїн» Сергія Червінського відбулася в 
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читальному залі центральної міської бібліотеки для 

дорослих.  На ній обговорювалися питання розвитку 

туризму на Роменщині з огляду на її багате історичне 

минуле, популяризації скіфської доби. На заході були 

присутні представники міської влади, міського відділу 

культури, вчителі історії, бібліотекарі, дослідники, учні. 

Поетеса, композиторка, громадський діяч, член  

національних Спілок України: 

Спілки майстрів народного 

мистецтва, Спілки 

письменників та Асоціації 

Діячів естрадного мистецтва 

України Людмила Ромен 

презентувала свою нову збірку 

творів «Чорнобривці на снігу» 

в центральній міській 

бібліотеці для дорослих ім. Б. 

Антоненка-Давидовича. Під час творчої зустрічі  

шанувальники таланту землячки ознайомилися з новими 

віршами та отримали справжню насолоду від виконання 

пісень на власні поезії та твори відомих українських авторів.  

        В центральній міській бібліотеці для дорослих імені 

Бориса Антоненка – Давидовича відбулася читацька 

конференція - «Борис Антоненко-Давидович. Штрихи до 

літературного та політичного портрету» присвячена 120 

- тій річниці від дня народження письменника. 

На конференцію, в честь знаного майстра слова, 

поета, письменника, дослідника української мови завітала 

доктор філологічних наук, професор Сумського державного 

педагогічного 

університету імені 

А.С. Макаренко - 

Тетяна Петрівна 

Беценко. В своєму 

виступі вона 

наголосила на 

моральній чистоті 

і безмежній, аж до самозречення відданості своєму 
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покликанню, унікальному творчому доробку письменника, 

любові до української мови та її вдосконаленню. Науковий 

співробітник Недригайлівського краєзнавчого музею, 

завідуюча музею-садиби Олекси Ющенка - Ірина Олексіївна 

Коваленко нагадала про родовід Антоненка-Давидовича з 

боку батька, який походив з Недригайлівщини, та часті 

відвідини дідуся та бабусі малим Борисом в дитячі роки, що 

мали значний вплив на духовне зростання письменника. 

Хвилюючими були спогади від особистої зустрічі з 

письменником голови громадської організації «Роменське 

земляцтво» - Надії Йосипівни Карпенко, чий батько – поет 

Йосип Дудка, мав товариські відносини з Антоненком-

Давидовичем.  

               Про долю людини, яка протистояла тоталітарному 

режиму все своє страдницьке життя, відбувши в таборах та 

на засланні 23 роки, розповів краєзнавець Григорій Діброва.  

               В творчій атмосфері вільного спілкування – міська 

громадськість, представники влади, літератори та митці 

переглянули презентацію - «Великий українець», та 

ознайомились з книжковою виставкою «Поборник 

української мови». Формат зустрічі надав можливість легко 

і невимушено поспілкуватись про особливо цікаві, 

малодосліджені, а часом і зовсім незнані факти біографії та 

творчості письменника. 

З нагоди  Дня 

матері та 

Міжнародного дня 

сім’ї у читальному 

залі центральної 

міської бібліотеки 

для дорослих ім. 

Бориса Антоненка-

Давидовича 

відбулася година 

спілкування «Сила родинного вогнища». На свято завітали 

прийомні сім’ї та представники дитячих будинків сімейного 

типу. В нашому місті на сьогоднішній день створено та 

функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких 
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виховується 20 дітей та 5 прийомних сімей, в яких 

виховується 10 дітей.  

         Директор Роменського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Валентина Жогло щиро 

дякувала прийомним батькам за їх душевне тепло, терпіння, 

любов, підтримку, якою вони щодня оточують та 

обігрівають дитячі душі.  

  Учасники заходу дізнались про історію та традиції 

святкування Дня сім'ї та Дня матері в Україні та світі. Для 

гостей свята звучали музичні номери у виконанні 

вихованців та викладачів дитячої музичної школи. Місцева 

поетеса керівник літературного об’єднання «Обрії» 

Людмила Грицай читала власні вірші «Побудь іще зі мною, 

мамо!» та «Летіть у вирій, соколята!», її син Артем, 

розвеселив гостей дотепним гумором. 

На годину спілкування «Її подвиг у добро перероста» 

у читальній залі центральної міської бібліотеки для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича зібралися 

представники родини Деревських, щоб згадати теплими 

словами найріднішу для них людину – Олександру 

Аврамівну Деревську, материнським подвигом якої 

захоплюється весь світ.  

Щирі і прості слова дітей та онуків Деревських 

особливо підкреслили, наскільки дорогий їм вчинок матері 

- Олександри Аврамівни, як хочуть, щоб їх підтримали 

люди й держава, та допомогли зберегти пам`ять про 

унікальну жінку. Онук О.А. Деревської Андрій Сербін 

розповів про особливу нагороду для волонтерів, які 

зберігають пам’ять про подвиг людяності, орден і пам’ятний 

знак «Мати-героїня Олександра Аврамівна Деревська» та 

вручив Подяки від громадської організації «Меморіал 

Подвигу Роменської Мадонни» за вагомий внесок у 

збереження незгасаючої пам’яті й увічнення безсмертного 

подвигу Матері-героїні  директору міської централізованої 

бібліотечної системи Ніні Рословій та завідуючій відділом 

обслуговування центральної міської бібліотеки для 

дорослих  Ларисі Пасєвіній. 
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Слова поваги і захоплення мужньою жінкою, 

«Роменською Мадонною» звучали із вуст Тетани Лісненко, 

Надіїї Карпенко, Світлани Шурхало, Григорія Діброви, 

Анатолія Зідіна. 

 
 Приємним сюрпризом для родини стали сувеніри, 

виготовлені і подаровані власноруч народною майстринею 

Софією Семенівною Стрельченко, а також музичний 

подарунок від викладача Бобрицької музичної школи 

Тетяни Мочакової, яка виконала авторську пісню про 

Олександру Деревську.  

З метою згуртування громади навколо бібліотеки, 

об’єднання людей різного віку і професій, розширення  

кругозору, а також для організації їхнього дозвілля в 

книгозбірнях міської централізованої бібліотечної системи 

працює 9  клубів та гуртків за інтересами.  Організатори 

об’єднань постійно в творчих пошуках і завжди раді новим 

членам та знайомству з неординарними особистостями.  

Продовжує роботу клуб «Надвечір’я»   в центральній 

міській бібліотеці для дорослих імені Бориса Антоненка-

Давидовича. Тут відбувся помідорний фестиваль «Сеньйор-

помідор». В бібліотеці панувало незабутнє колоритне 

дійство, тепла і 

затишна атмосфера 

багата враженнями, 

новими вміннями, 

обміном рецептами 

приготування 

смачних страв із 

томатів. Учасники 
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помідорного фестивалю отримали дипломи від 

«Міністерства розваг України» з рук голови журі – 

директора бібліотеки Ніни Рослової за вміння та натхнення 

позитивно жити й відпочивати.  

 Креативні посиденьки «Чорнобривцеве диво» 

наповнили читальний зал бібліотеки терпким ароматом 

найпоширеніших квітів на теренах України – чорнобривців. 

Бібліотекарі розповіли присутнім про те, звідки походять ці 

квіти, як вони потрапили в Україну, про їх лікувальні 

властивості, використання в кулінарії та прочитали народні 

легенди про чорнобривці. Поетеси Наталія Петренко та 

Тамара Марченко декламували власні поезії, де оспівується 

ця чарівна рослина.  

             Гості свята мали можливість скуштувати страви, де 

в якості приправ використовувалися чорнобривці. 

Музичним супроводом до заходу стала пісня композитора 

В. Верменича на слова М. Сингаївського «Чорнобривців 

насіяла мати». 

Найкращим подарунком для рідних, близьких та 

друзів стане подарунок виготовлений власними руками. 

Народна майстриня 

Софія Семенівна 

Стрельченко на майстер-

класі «Виготовляємо 

символ року» поділилася 

секретами виготовлення 

м’яких іграшок щурів – 

символу прийдешнього нового року. Користувачі та 

працівники бібліотеки з задоволенням вчилися 

конструювати вироби з тканини, фетру та інших матеріалів 

і виготовили сувеніри до свята. 

На  відділі обслуговування центральної міської 

бібліотеки для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича  

діє юнацький клуб «Молоді серця» , як спільний проект учнів 

старших класів ЗОШ №4 та бібліотеки,  організований з 

метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань 

про все, що хвилює сучасну молодь.  
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Вже стало гарною традицією проведення в бібліотеці 

спільних інтерактивних заходів з Роменською 

міськрайонною філією Сумського обласного центру 

зайнятості, на яких відбувається відверта розмова зі 

старшокласниками на 

дуже важливі теми: як 

не помилитися у 

виборі майбутнього 

фаху, як відчути своє 

професійне 

покликання і не стати 

заручником розхожих 

штампів про 

престижність та "зірковість" обраної стезі. 

Щоб уникнути помилок при виборі професії, не 

витратити дорогоцінні роки на навчання не за тим 

напрямком учні 9-го «А» класу ЗОШ №4 взяли участь в 

цікавій квест-грі «Калейдоскоп-професій». В захоплюючій 

подорожі до міста Професій учасників команд «Майстри» і 

«Професіонали» супроводжували майстри своєї справи: 

заступник начальника відділу активної підтримки 

безробітних Роменської міськрайонної філії Сумського 

обласного центру зайнятості Анна Шумакова та головний 

спеціаліст Роменського бюро правової допомоги Максим 

Волошин.   Підлітки з цікавістю включилися до гри та 

успішно впоралися з непростими завданнями. Мандруючи 

від станції до станції учні взяли участь в профорієнтаційних 

іграх та конкурсах, продемонстрували свою кмітливість, 

винахідливість, навички з пантоміми, інтелектуальні 

здібності, дотепність та обізнаність про світ професій.   

Головним підсумком проведеної квест - гри є допомога 

учням визначитися: ким бути, як далі будувати свою 

освітню траєкторію, щоб майбутня професія приносила 

радість та натхнення. 

З метою спонукання молоді до самовдосконалення, 

роботи над своїм іміджем, світосприйняттям відбулася 

зустріч – діалог з елементами тренінгу «Пізнай 

себе…Повір у себе» . 
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З учнями 9- А 

класу ЗОШ № 4 

тренінг провела 

практичний психолог 

ДПТНЗ «Роменське 

ВПУ» Надія Радчук.  

Діти мали можливість 

переглянути 

презентацію «Пізнай 

самого себе», з запалом, притаманному молоді, 

поспілкуватися з психологом та взяти активну участь у 

кількох цікавих вправах. Також вони ознайомилися з 

добіркою книг, які дали б можливість докладніше вивчити 

тему заходу. 

          У профілактиці противоправної  поведінки важливу 

роль відіграє просвітницько-профілактична діяльність, що 

спрямована саме на попередження негативних явищ через 

формування у дітей та підлітків знань, умінь та навичок, які 

сприяють відповідальній, адаптивній, безпечній поведінці. 

Саме таку мету мало чергове засідання клубу «Поліція 

+молодь: довіра через діалог», на якому з учнями 

спілкувався старший інспектор ювенальної превенції 

Роменського відділу поліції, майор поліції Дмитро Ситник. 

Між правоохоронцем та дітьми відбувся відвертий діалог 

про реформу поліції, безпеку, права людини, зброю та інше 

– про все, що турбує обидві сторони. Наприкінці зустрічі 

присутні переглянули серію анімаційних фільмів «Ти і 

поліція». 

В центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича відбулася презентація третьої 

колективної збірки «Живи, поезіє, живи!» на засіданні 

літературного об'єднання «Обрії».  Книга об’єднала творчі 

доробки 33 поетів і прозаїків Роменщини, які є членами 

літературного обєднання.  Видання вміщує твори як поетів, 

які вже здобули творче визнання так і поетів-початківців. Ця 

книга – ювілейна, бо об’єднанню «Обрії», яке діє при 

бібліотеці, виповнилося 5 років. Тож у читальному залі 

бібліотеки зібралися поети, творча студентська й учнівська 



 

20 

молодь, батьки, вчителі. Це було справжнє свято поезії. 

Літератори читали власні поетичні твори. 

              З ювілеєм колектив «Обріїв» вітав міський голова 

Сергій Салатун. 

Теплих емоцій до 

атмосфери заходу 

додав виступ 

начальника 

відділу культури 

міськвиконкому 

Тетяни Баляби, 

яка нагородила актив об’єднання грамотами. На 

завершення, директор бібліотеки Ніна Рослова привітала 

обрійчан з новим творчим здобутком та щиро подякувала за 

презентацію збірки. Захід вдало доповнювали музичні 

номери у виконанні Петра Акімова та молодіжного гурту 

«Eminor». 

           Творчий вечір «Віктор Клєйніх: краєзнавець, 

літератор, романтик» з нагоди 65-річного ювілею 

головного редактора літературно-історичного альманаху 

«Ромен» Віктора Івановича Клєйніха відбувся на засіданні 

літературної вітальні в центральній міській бібліотеці для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича. 

 
 Понад п'ятнадцять років ювіляр очолює редколегію 

альманаху, на сторінках якого публікуються поети та 

прозаїки Роменщини, піднімаються суспільно важливі 

питання, висвітлюється історичне минуле краю. Віктор 

Іванович також опікується проєктами по відродженню 
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пам’яті про людей, що залишили помітний слід в історії 

нашого краю, таких як Почесні громадяни міста Ромни Г. 

Навроцький та О. Терновець, краєзнавець та літописець І. 

Курилов.  

Міський голова Сергій Салатун у вітальному слові 

відзначив заслуги Віктора Івановича перед громадою міста 

та вручив йому пам’ятну адресу. Ювіляра вітали начальник 

відділу культури міськвиконкому Тетяна Баляба, начальник 

відділу культури РДА Світлана Момот, директор МЦБС 

Ніна Рослова, директор районної бібліотеки Наталія 

Рибачок, виконавчий директор ГО «Роменське земляцтво» 

Надія Карпенко, друзі, колеги, шанувальники творчості. 

2019- й рік оголошений роком Китаю в Україні. 

Відповідно до цього, бібліотекарі філіалу бібліотека 

сімейного читання одне із засідань клубу «Родинна 

світлиця» вирішили провести у формі чайної церемонії під 

назвою «Гарячий чай та таємниці китайської кухні». Члени 

клубу прослухали розповідь про історичні особливості 

Китаю, цікаві факти з життя країни, ознайомилися   з 

легендою про одне  найпопулярніше відкриття  світу – чай. 

Також було розкрито основні таємниці китайської кухні, 

приготування страв, способів їх подачі. Кожен бажаючий 

міг переглянути рецепти традиційних страв , притаманних 

кожному регіону. Атмосфера зустрічі була веселою, 

присутні охоче обговорювали почуте, ділилися власними 

думками. 

Активних бабусь та їх онуків, членів клубу «Родинна 

світлиця», а також просто всіх охочих бібліотекарі філіалу 

БСЧ запросили на 

книгомандри «Бабуся 

читає – онуча гарно 

сприймає».  

Наймолодші та 

найстарші читачі 

розповідали про свої 

улюблені книги, 

знайомились з новинками і просто насолоджувались 

читанням творів сучасних авторів.    Молодим батькам 
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радили, як прищепити дітям любов до читання. Найменшим 

користувачам було запропоновано розповісти про улюблені 

книги чи казки, які вони читали разом з бабусями, і 

доповнити свої розповіді власними ілюстраціями до книг, а 

бабусям -  відгадати малюнок своїх онуків. 

     Екомандрівку  здійснили члени клубу «Еко 

краєзнавець» та учні пришкільного табору ЗОШ №5, яку для 

них організували працівники філіалу №1 центральної 

міської бібліотеки для дітей. Діти відвідали гідрологічну 

пам’ятку природи місцевого значення, святе джерело – 

«Криниця в Редьчиному яру». 

        Гідом подорожі  став громадський еколог, краєзнавець 

– Володимир Литовка. Використовуючи різні види 

аналізаторів (прохолода від води, тепло від сонця, 

дзюркотіння джерела, аромати трав на долині тощо) 

школярі ознайомились з місцевою мальовничою 

екосистемою та почастувалися свіжою джерельною водою.  

 

  Для залучення дітей та 

молоді до книги, посилення 

мотивації до читання 

працівники центральної 

міської бібліотеки для 

дорослих  організували PR-

акцію «Літо й книжка – 

модна фішка» у міському 

парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Учасники акції  швидко 

знайшли місце локації, адже йшли вони на зустріч з книгою 

за спеціальними вказівниками: настрою, позитиву, 

натхнення, радості тощо. В ході акції всі бажаючі мали 

змогу ознайомитися з захопливими та сучасними книгами  

відкрити для себе безліч цікавих письменників, дізнатися 

про ті можливості, які на сьогоднішній день має сучасна 

книгозбірня, що цікавого може запропонувати вимогливому 

користувачеві, отримавши візитку бібліотеки. 

Другий рік поспіль центральна міська бібліотека для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича втілює проект 
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«Літо в місті, де читають».  Працівники відділу 

обслуговування організували вуличну рекламну акцію 

«Книга в пошуках читача» з метою популяризація послуг 

бібліотеки та залучення мешканців міста до читання. 

                       
 Бібліотекарі ознайомили перехожих з книжками 

сучасних українських авторів та світових класиків, з 

періодичними виданнями, які отримує 

бібліотека, поговорили про новинки 

літератури, про відомих письменників та 

роздали флаєри з інформацією про 

послуги бібліотеки.  Більшість людей 

пообіцяли обов’язково стати 

користувачами книгозбірні. 

На літню мандрівку «Перехрестя 

веселих забав книголюбів» на майданчик 

перед бібліотекою сімейного читання 

зібралися батьки із дітьми, щоб взяти 

участь у захопливому квесті у форматі 

Піратської вечірки. Бібліотекар Ольга Черняєва, в образі 

пірата, вела малюків та їх батьків стежками де на них чекали 

складні завдання: казкова пантоніма, спортивні, поетичні, 

ребусні, музичні, художні та інші. Атмосфера всього дійства 

була неймовірною. Діти з неабияким захопленням шукали 

наступні підказки, які так ретельно заховав пірат, 

виконували всі завдання. А остання танцювальна станція не 

залишила осторонь нікого : до своїх дітей приєдналися 

батьки і спільний флешмоб під пісню Чунга-Чанга був 
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просто неймовірним. У кінці дійства всі підказки привели 

учасників до бібліотеки, де на них чекав найбільший скарб 

– гарний настрій, весело проведений час разом з батьками і 

звичайно солодкі подарунки і дипломи справжніх піратів! 

Конкурсом малюнків на асфальті «Ми почнемо малюнок з 

сонця» розпочалася «Літня мандрівка Книголюбів» в  

центральній міській бібліотеці для дітей. На асфальтовому 

вернісажі можна було побачити літні мрії маленьких 

художників – учнів молодших класів ЗОШ №2: це тепле 

сонечко, квіти, казкові герої. Бібліотечні працівники 

провели вікторини «Подорож у книжкове царство», «Літо з 

книгою», літературний круїз «Коли береш до рук ти книгу, 

то відкриваєш цілий світ». Продовженням літніх розваг 

стали жваві конкурси «Намалюй з зав’язаними очима», 

«Чарівний капелюшок», які дали змогу перетворити 

читання у радість, задоволення, в справжнє свято 

книжкових відкриттів та отримати позитивні емоціїї від 

зустрічі. 

        Відомо, що на сучасному етапі роль і місце 

бібліотек змінюється. Вони беруть на себе роль 

інформаційних центрів 

і забезпечують доступ 

користувачів до 

глобальної мережі 

Інтернет та всесвітніх 

електронних ресурсів. 

Але робота 

інформаційних центрів 

може бути ефективною лише за наявності обізнаного та 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078370859218018&set=pcb.1078375005884270&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAvurn5Qy6GICAZW--3HSZXAOO3b3UfNI6z6Y850EuCTvx1nel4clxICCkz2iBtW24JOqbJYPVFY590
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078370925884678&set=pcb.1078375005884270&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAkfG-orpidY7Y16rQeRSbdTZyyGHRZ5uIV6s8FtalX7pR3nU5YMnV4lOOKaLM4XUD9ENCA-NsjK8JY
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компетентного персоналу. Протягом листопада бібліотекарі 

Роменської МЦБС Пасєвіна Лариса, Кубатко Людмила, 

Салогуб Валентина, Петрова Людмила та Коротушко Ліна 

пройшли дистанційне навчання в Центрі неперервної 

культурно-мистецької освіти Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв за програмою 

«Технології Веб 2.0 для бібліотекарів та користувачів: нові 

можливості розвитку бібліотечного середовища». Цей 

курс призначений для самоосвітньої діяльності працівників 

бібліотек, формування знань про розвиток Інтернет-

технологій, ресурсів та їх значення для бібліотечно-

інформаційної сфери. По закінченні курсу бібліотекарі 

отримали Свідоцтва про проходження дистанційного 

навчання. В наступному році планується продовжити 

навчання за іншими програмами. 

Бібліотекарі юнацького відділу брали участь в 

обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Успішні 

бібліотечні програми для молоді» (проєкт «Герої нашого 

часу») який проводила Державна бібліотека України для 

юнацтва. Бібліотекар Кубатко Людмила отримала диплом 

Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки за 

участь у конкурсі. 

 Фахівці міської централізованої бібліотечної 

системи взяли участь у семінарі «Бібліотека – осередок 

туристичного краєзнавства» який відбувся в центральній 

міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-

Давидовича. Мета семінару – впровадження бібліотечного 

туризму, як інноваційного напрямку в роботі бібліотечних 

працівників з 

громадою. Відкрила 

семінар директор 

МЦБС Рослова Ніна 

Миколаївна, 

зупинившись на 

питанні «Публічна 

бібліотека: сучасні 

виклики та 

орієнтири розвитку». Гість заходу, організатор туристичних 
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маршрутів Шкуліпа М.М., презентував власну програму 

автобусних турів Україною та Сумщиною, звернув увагу на 

родзинки кожного маршруту.  

Провідний методист Олена Дудка вказала на основні 

напрямки діяльності бібліотек з популяризації краєзнавчого 

туризму та ознайомила присутніх з досвідом роботи 

бібліотек України. Консультацію « Інформаційно-рекламна 

діяльність бібліотеки щодо промоції туристичного 

потенціалу краю» надала провідний бібліограф Валентина 

Салогуб. Бібліотекарям продемонстровано відео ролики 

«Сумщина туристична» та «Роменщина – земля давньої 

історії та яскравої культури». 

Як популяризувати краєзнавчий туризм, 

використовуючи сучасні методи роботи, проводити 

інтерактивні заходи – екскурс-мандрівки, краєзнавчі квести, 

віртуальні подорожі розповіла заступник директора по 

роботі з дітьми Божко Ольга Василівна. 

Учасники семінару вивчали, ділилися знаннями, 

інформацією, досвідом з популяризації туристичного 

краєзнавства.  

Фахівці дитячих бібліотек міста взяли участь в 

обласному вебінарі «Бібліотечно-краєзнавчий туризм», 

який провели фахівці СОДБ з метою підвищення фахового 

рівня бібліотечних працівників, удосконалення краєзнавчої 

діяльності дитячих бібліотек області. 

 На базі центральної міської бібліотеки для дорослих 

ім. Бориса Антоненка-Давидовича проведено професійний 

майданчик « Сучасна бібліотека для дітей: рухаємось 

вперед», учасники якого – фахівці міської централізованої 

бібліотечної системи. Про набутий досвід від участі у 

семінарі «Бібліотеки Сумщини в світлі інноваційних змін» 

проведений Сумською обласною науковою бібліотекою 

розповіла директор МЦБС Рослова Ніна Миколаївна.  

Заступник директора по роботі з дітьми Божко Ольга 

Василівна докладно зупинилася на питаннях, які турбують 

працівників дитячих бібліотек і обговорювалися на 

обласному флеш-семінарі «3D в бібліотеці: документи, 

досвід, діалог» на базі Сумської обласної бібліотеки для 
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дітей. А саме: сучасні критерії оцінювання діяльності 

бібліотек, складові ефективності бібліотечних послуг для 

дітей; місце бібліотек для дітей в житті громади, тощо. 

Змістовні 

рекомендації 

«Дитяча книга як 

орієнтир для 

читання влітку», 

«Віртуальний 

простір як місце 

проведення 

масових заходів», 

«Бібліотечні клуби: об’єднують, вчать і виховують», надані 

спеціалістами бібліотек міста, навчать як зробити літнє 

дозвілля користувачів яскравим, наповненим і змістовним.  

Інженер-програміст центральної міської бібліотеки 

для дорослих ознайомив присутніх з відео уроком «Секрети 

Photoshop», надав консультацію із його використання в 

роботі бібліотек. 

Про цікаві інноваційні знахідки бібліотек говорилося 

під час професійного спілкування «Пропонуємо досвід: 

традиції та інновації». 

Під час пленарного засідання колегії управління 

культури ОДА яке проходило в центральній міській 

бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича, 

розглядалися основні моменти діяльності бібліотек області 

з питань національно-патріотичного виховання населення. З 

доповіддю  « Про роботу бібліотечних закладів міста з 

питань національно-патріотичного виховання різних 

категорій населення»  виступила директор МЦБС Рослова 

Ніна Миколаївна. 

  У фойє бібліотеки для учасників засідання була 

організована виставка сувенірів традиційного народного 

мистецтва - вироби керівника гуртка «Чарівна мить» Софії 

Стрельченко та підопічних  територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міської ради. 
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Працівники дитячих бібліотек брали участь в онлайн-

вебінарах «Вчимося! Вміємо! Застосовуємо!», «Шкільні 

канікули – активний час для творчого виховання та 

змістовного дозвілля користувачів», «Читання – справа 

сімейна: бібліотеки для дітей як центри                підтримки 

сім’ї та читання» організовані Сумською обласною дитячою 

бібліотекою.    Зустрічаючись у віртуальному просторі зі 

своїми колегами, провідні фахівці обласної бібліотеки для 

дітей надали змістовні рекомендації щодо того, як зробити 

літнє дозвілля користувачів яскравим, наповненим і 

змістовним.  

На семінарі  «Планування – 2020: радимо, 

обговорюємо, звітуємо»  обговорювалися  напрями роботи 

бібліотек мають бути пріоритетними для сучасного 

працівника книгозбірні в 2020 році. Фахові консультації 

провідних спеціалістів бібліотеки: «Популяризація 

краєзнавчих ресурсів бібліотек, довідково-бібліографічна та 

інформаційна робота», «Бібліотека і молодь: в пошуках 

нових ідей і рішень», «Робота з користувачами – дітьми: 

реалії та інновації», «Бібліотечний фонд: оновлення, 

вивчення, зберігання» надали ряд практичних рекомендацій 

щодо втілення у життя  ідей бібліотеки у інтеграції в 

сучасний інформаційний простір. 

            Бібліоклас для новопризначеного працівника  філіалу 

№1 центральної міської бібліотеки для дорослих провели 

фахівці центральної міської бібліотеки. На ньому надані 

консультації: основні процеси бібліотечної роботи, облік 

книжкового фонду бібліотеки, надання платних послуг 

користувачам та інше. 

На уроці фахівця «Клуби за інтересами: час нових 

підходів» розглядалися питання осучаснення роботи 

клубних об’єднань в бібліотеках які  вносять помітну 

різноманітність в життя читачів бібліотеки, створюють 

додаткові можливості для розвитку фантазії, сприяють 

розкриттю внутрішнього світу і таланту його членів.  

Інформаційне забезпечення професійної діяльності 

здійснювалося через огляди  статей з професійної 
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періодики, які регулярно проводяться під час проведення 

заходів з підвищення професійного рівня бібліотекарів. 

З метою надання консультаційної допомоги 

бібліотекарям організовуються виїзди на місця провідних 

фахівців. За підсумками виїздів складаються аналітичні 

довідки, проблемні питання заслуховуються на Раді при 

директорові. 

Індивідуальне консультування бібліотечних фахівців 

велося з найбільш актуальних питань бібліотечної 

практики: використання соціальних мереж для 

популяризації роботи бібліотек, організація дозвілля людей 

похилого віку, оновлення та трансформація бібліотечної 

роботи та інші. 

Підготовлено 20 інформаційних довідок для відділу 

культури. 

Працівники юнацького відділу центральної міської 

бібліотеки для дорослих взяли участь у Всеукраїнському 

анкетуванні «Українська молодь: політичні кумири та 

ідеали»  яке проводила Державна бібліотека України для 

юнацтва. Ними опитано 20 респондентів, результати 

анкетування відправлені до Сумської ОУНБ. 

Заходи з підвищення професійного рівня 

бібліотечних працівників покликані розвивати творчу 

активність, гнучкість та нестандартність мислення, що 

позитивно позначиться на якості обслуговування 

користувачів та підвищить авторитет бібліотеки в 

місцевому співтоваристві. 

Необхідною складовою діяльності книгозбірні є 

активна співпраця із засобами масової інформації з метою 

популяризації документних та інформаційних ресурсів, 

інформування користувачів щодо бібліотечних послуг. 

Однією з найбільш ефективних форм масового 

інформування громади міста про діяльність бібліотек 

являються виступи по місцевому радіомовленню. Вже 

багато років центральна міська бібліотека для дорослих ім. 

Бориса Антоненка-Давидовича співпрацює з місцевою 

радіостудією «Ромен». У 2019 році в ефір вийшло 16 

інформаційних хвилин . 
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Бібліотечними закладами міста  налагоджені тісні 

партнерські стосунки з місцевими ЗМІ – газетами «Вісті 

Роменщини», «Тандем-прес», «Новий погляд Роменщини», 

«Говоримо вголос». У 2019 році на сторінках місцевої преси 

надруковано 60 публікацій про роботу бібліотек міста . 

На сайт виконавчого комітету міської ради  

систематично надається інформація про кращі заходи, які 

проводяться в бібліотеках міста. За звітний період 

розміщено 19 повідомлень. 

Для залучення віртуальних користувачів, створення 

позитивного іміджу бібліотекаря та бібліотеки, 

популяризації фондів книгозбірні широко використовують 

аккаунти у соцмережах та власні вебсайти.  

Працівники центральної міської бібліотеки для 

дорослих та центральної міської бібліотеки для дітей 

розмістили дописи про свої бібліотеки в онлайн-

енциклопедії «Вікіпедія»:  

- «Роменська центральна міська бібліотека для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича» 

https://uk.wikipedia.org/wiki; 

- «  Центральна міська бібліотека для дітей (Ромни)» 

Важливе місце в інформуванні читачів належить 

бібліографічним посібникам, які окрім друкованого 

варіанту, в електронному вигляді доступні на сайті 

бібліотеки. У 2019 році методико-бібліографічним відділом 

було випущено таку видавничу продукцію: 

- пам’ятка «Лауреати Шевченківської премії – 2019»; 

- краєзнавча розвідка «Роменщина – земля героїв. 

Діячі Української революції 1917 – 1921 року, 

уродженці Роменщини»; 

- буклет «Палкий захисник українського слова» (до 

120-річчя від дня народження Б. Антоненка-

Давидовича); 

- рекомендаційний анотований список літератури 

«Макс Кідрук – той, хто вміє лякати»; 

- краєзнавча пам’ятка «Геніальний перекладач 

Микола Лукаш» (до 100-річчя від дня народження); 

https://uk.wikipedia.org/wiki
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- пам’ятка «Нобелівська премія з літератури 2018 – 

1919 роки»; 

- дайджест «Найцікавіше в бібліотеках міста» , 

випуск №5; 

- інформ-реліз «Об’єднуємося за покликом душі»        ( 

кращий досвід роботи клубів за інтересами в 

бібліотеках). 

 

Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи 

залишалися однією із складових культурної, освітньої та 

інформаційної структури міста, найважливішим 

інструментом у формуванні громадянського суспільства. 

 

 


