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      В 2015 році бібліотеки  міської централізованої бібліотечної 

системи продовжували виконувати свої головні задачі і функції. 

Діяльність їх була спрямована на забезпечення інформаційних потреб 

як реальних, так і потенційних користувачів, впровадження 

інноваційних форм у роботу  бібліотек  з  використанням нових 

інформаційних технологій ,  популяризації книги та читання серед 

населення . Бібліотека є тим культурним центром, який гуртує 

навколо себе весь творчий потенціал міста , надає можливість для 

міжособистісного спілкування та організовує культурне дозвілля 

мешканцям громади міста. 

  Бібліотечно-інформаційне обслуговування населення здійснювали 

5 бібліотек міської централізованої бібліотечної системи. Ними 

обслуговано - 12940 користувачів при плані – 12910, книговидача 

становить - 252812 прим. документів при плані – 252000 прим. док., 

відвідування склало - 105348 разів при плані – 102280.  

 Книжковий фонд бібліотек на 01.01.2016 року складав - 120072 

прим. документів, надходження за рік - 1141 прим. документів (із них 

по акції «Книга в дарунок бібліотеці» - 79 прим. док.) , вибуття  -  

3742 прим. док.                            

 Сума передплати на 2015 рік склала - 11633 грн., що дало змогу 

передплатити – 65 назв періодичних видань.  

 За кошти з міського бюджету в 2015 році проведено капітальний 

ремонт ЦМБ для дорослих  на суму – 115238,99 грн. та  заміну 

склопакету у ЦМБ для дітей на суму – 780,00 грн. 

На придбання книг із місцевого бюджету виділені кошти в 

сумі --  10520,00 грн. 

Придбано: 

- закупка 1шт. вогнегасника на суму – 450,00 грн. 

- перезарядка 10 вогнегасників на суму – 443,00 грн.  

- придбання та установка нового електролічильника та 

автоматичного вимикача у філіалі №1 ЦМБ для дорослих на 

суму – 945,00 грн. 

- автоматичний вимикач у філіалі №1 ЦМБ для дітей на суму 

– 261,50грн. 

- мультимедійне обладнання у ЦМБ для дорослих – 25600,00 

грн. 
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- обігрівач NOIROT CN 1 шт. на суму  – 2215,00 грн. 

- тепловентилятор Sensor 1 шт. на суму – 890,00 грн. 

- ніжки до обігрівача NOIROT 1 шт. на суму – 395,00 грн. 

 Спонсором  у філіал №1 ЦМБ для дорослих для опалення 

приміщення подаровано 1 конвектор на суму – 950,00 грн. 

 

Робота Інтернет - центрів бібліотек 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, форм 

представлення інформації  та  забезпечення доступу до неї 

знайшли відображення в діяльності бібліотек, ще більше 

наблизивши їх до користувачів. 

Бібліотечні заклади міста мають у наявності 14 

комп’ютерів (з них 1 ноутбук), всі вони підключені до мережі 

Інтернет, парк копіювальної техніки складає 8 одиниць, у 

звітному році в користування бібліотек придбано 

мультимедійне обладнання (проектор EPSON EB-S18, 

проекційний екран Solar 1150, акустична система Mikrolab. 

SOLO-4C, радіосистема Superlux VT 96AA, ноутбук Lenovo 

G50-70G). В чотирьох бібліотеках функціонує бездротова 

локальна мережа WI-FI, доступ до якої надається 

користувачам безкоштовно. 

Працівники книгозбірень продовжують 

удосконалювати свої знання в галузі новітніх технологій та 

передавати набуті знання користувачам, активно знайомлять 

їх з можливостями і потенціалом сучасних бібліотек.  

Як результат – до бібліотек записалися нові 

користувачі . У порівнянні з 2014 роком кількість 

користувачів Інтернет-центрів бібліотек збільшилася на 219  

і становить 1118 осіб. . Кількість відвідувань становить – 

13591. Основні категорії відвідувачів – діти, пенсіонери, 

безробітні, переселенці. 

Освоєння методів пошуку інформації в Інтернет та 

роботі з комп’ютером сприяли  курси комп’ютерної 

грамотності. Навчання проводилось диференційовано: для 

користувачів–початківців та користувачів з поглибленим 

вивченням, проводились індивідуальні заняття. Загальна 



5 

 

кількість слухачів, які здобули знання на навчальних курсах 

склала 48 осіб (23 - дорослі, 25 - діти). Інженером-

програмістом  та бібліотекарями-консультантами 

систематично надавалися інформаційні  послуги: 

індивідуальне інструктування, допомога у пошуку необхідної 

інформації, роз’яснення умов пошуку інформації, 

користування електронними  базами даних тощо. 

Всього в Інтернет – центри бібліотек за 

різноманітними консультаціями звернулися 98 користувачів, 

їм надано – 130 консультацій. Знати свого користувача, — 

його запити та потреби – основа роботи бібліотеки. Запити 

користувачів обліковувалися в  «Зошиті звернень 

користувачів Інтернет-центру». Тематика інформаційних 

запитів користувачів різноманітна, зокрема, це: 

правовавласність, цивільне право,  пошук роботи як в Україні 

так і за кордоном, архітектурні пам’ятки України,  молодіжні 

організації України, страхування, книжковий магазин в 

мережі Інтернет,  електронні бібліотеки, електронні журнали, 

бази відпочинку на Чорному та Азовському морях, та інші.  

Послугами Інтернет-центру у ЦМБ для дорослих  

користувалася Алла Івахник, вона заповнювала анкету, 

відправляла її роботодавцю, проходила співбесіду за 

допомогою Skype. Валерія Азмагамбетова, переселенка із 

Донеччини, оформляла перепустку в зону АТО та замовляла 

залізничні квитки. Неодноразово користувачі замовляли 

товари в інтернет-магазинах (мобільні телефони, одяг, взуття 

та ін.), завантажували електронні книги та кінофільми  на 

планшет, реєструвалися в соціальних мережах, створювали 

електронну пошту тощо.       

Старшокласники шкіл міста  є активними 

відвідувачами розділу «Абітурієнту» на сайті ЦМБ для 

дорослих, який надає багато цікавої інформації  випускникам 

щодо планування своєї майбутньої кар’єри.  

На головній сторінці сайту ЦМБ для дорослих 

розміщено посилання  на «Інформаційний ресурс для 
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громадян, які переселяються з окупованої території АР Крим 

та районів ведення АТО до інших регіонів України». 

          Громадяни використовують можливість електронної 

реєстрації візової анкети на офіційних сайтах консульств.  

Одним із значних позитивів функціонування Інтернет-

центрів є створення веб-сайтів бібліотек та сторінок у 

Facebook, що дозволило представити бібліотеки, спектр їх 

послуг в Інтернеті, налагодити щире коло спілкування з 

колегами з інших бібліотек.  Веб-сайти бібліотек перебувають 

у регулярному оновлені, поповнюються новими розділами, 

відео презентаціями, створеними бібліотекарями. 

Колектив центральної міської бібліотеки для дорослих 

імені Бориса Антоненка-Давидовича прийняв участь у 

Конкурсі для бібліотек за проектом УБА «Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації в бібліотеках».  

Проект передбачає активну роботу бібліотек з популяризації 

знань про ЄС та європейський вибір України шляхом 

створення Пунктів Європейської інформації для надання 

інформаційно-просвітницьких послуг мешканцям місцевих 

громад . 

Сьогодні, в час позитивних змін, відбувається 

еволюція соціальної ролі бібліотек. Комунікативні зв'язки 

«бібліотека - суспільство» мають перспективу в розвитку саме 

у вигляді системи соціального партнерства. Перед 

публічними бібліотеками стоїть завдання трансформації 

напрямків діяльності відповідно до найбільш актуальних 

проблем місцевої громади.  

  Бібліотека філіал №1 ЦМБ для дорослих (мікрорайон 

Процівка) успішно позиціонує  себе в суспільстві, зміцнюючи 

свої зв'язки в галузі співробітництва з різними організаціями, 

установами міста та органами влади. Бібліотека стала 

майданчиком де збирається  актив громади мікрорайону, 

проходять засідання мобільного офісу різноманітних служб 

міста.  
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Бібліотекар,  разом з активом бібліотеки, провела 

тренінг «Ми є-громада.» У ньому  взяли участь жителі 

мікрорайону, які мають ідеї щодо покращання життя у своїх 

громадах: у дворах, на вулицях, у мікрорайонах, містах. 

Трагічні події які відбуваються на Сході нашої країни 

знайшли відгук в душі кожного українця. В бібліотеках міста    

проводяться заходи щодо героїзації осіб, які відстоюють 

незалежність України, вшановується пам'ять полеглих. 

  В центральній міській бібліотеці для дорослих ім. 

Бориса Антоненка-Давидовича відбулася  презентація книги 

нашого земляка, історика, краєзнавця, архівіста, 

громадського діяча Геннадія Іванущенка «Сумчани в 

боротьби за волю». Оскільки сам автор наразі перебуває в 

Лондоні, спілкування з ним відбувалось за допомогою Skype. 

 

                   
 

 В презентації взяли участь секретар міської ради 

Валерій Мицик, начальник відділу з питань внутрішньої 

політики Альона Павлусенко, начальник відділу культури 

Тетяна Баляба, депутати міської ради, історики, кразнавці, 

працівники Роменського краєзнавчого музею, бібліотекарі, 

просвітяни Сум та Ромен. 

 Інформаційні ресурси Інтернету широко 

використовувалися в роботі бібліотек при підготовці  

чисельних масових закладів. Зокрема створено відео 

презентації «22 квітня – Всесвітній день Землі», «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте: кіно на екрані», «70 років 
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Перемоги», «Доброта матусиного серця», «Повертайся 

живим» (присвячена учасникам АТО) , «На партизанському 

перевалі» ( до Дня партизанської слави), відео-огляд 

«Європейський Союз» (до Дня Європи) «Вишиванка 

українцям до лиця» які розміщені на сайті бібліотеки та у 

Фейсбуці.  

Працівниками ЦМБД створена  мультимедійна 

презентація «Герої книг – герої дитячих мультфільмів», яку  

протягом літніх канікул переглянула велика кількість 

маленьких шанувальників  дитячої  книги.  

 

 Соціокультурна діяльність бібліотек. Публічні заходи. 

Героїко-патріотичне виховання в бібліотеках 

 Враховуючи нові реалії суспільно-політичного життя 

в Україні після Революції Гідності, обставини, пов’язані з 

російською агресією - популяризація літератури , що сприяє 

прищепленню почуття патріотизму, висвітлює події, що 

відбуваються на сході країни, вшанування героїв-захисників – 

першочергові завдання бібліотек. 

На знак вшанування відваги, 

сили духу і стійкості 

громадян, які, захищаючи 

ідеали демократії, відстоюючи 

права і свободи людини та 

європейське майбутнє 

України, віддали своє життя 

під час Революції гідності, 

працівниками центральної 

міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса Антоненка-

Давидовича проведено патріотичний урок «Пам’яті героїв 

Майдану» для учнів 7-8-х класів ЗОШ № 3. Присутні 

переглянули документальну хроніку подій минулорічної 

давнини під супровід всім відомої пісні « Гей, пливе кача…», 

що стала своєрідним гімном Майдану, та вшанували пам'ять 

Героїв Небесної Сотні і тих, хто віддав свої життя на 

буремному Сході нашої країни хвилиною мовчання. 
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Документальні відеохроніки тих днів 

продемонстровано і для користувачів філіалу №1 центральної 

міської бібліотеки для дорослих в ході інформаційного 

репортажу «Навіки слава Україні – героям слава навіки» 
та «Небесній сотні шана й молитви…» в ЦМБ для дітей. 

  Десятки тисяч наших 

синів, братів, чоловіків, 

коханих  знаходяться на 

передовій, захищаючи 

неньку Україну. Серед них 

– наші земляки, які не 

задумуючись пішли 

боронити кордони 

держави. Про нелегкі будні бійців АТО, волонтерів, допомогу 

переселенцям із зони бойових дій розповідає газетно-

журнальна експозиція «АТО – зона особливої уваги» 

оформлена в центральній міській бібліотеці для дорослих.   

Відео-презентація "Повертайся живим" 
https://www.youtube.com/watch?v=-aTXxStE9ug&feature=share 

розміщена на  сайті бібліотеки та на сторінці у  Facebook. 

 

У травні місяці цього 

року на телеекрани 

вийшов документальний 

фільм «Аеропорт».  

Вихід документального 

фільму став значною 

резонансною подією в 

українському суспільстві.  

В бібліотеках міста 

відбулися  колективні 

перегляди та обговорення фільму - «Аеропорт Донецьк: 

точка болю і точка відліку», «Кіборги – герої», «Аеропорт – 

2014» де присутні обмінялися своїми думками про події, які 

переживає наша держава.  

https://www.youtube.com/watch?v=-aTXxStE9ug&feature=share
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День пам’яті «Зламали крила в градовій алеї»  проведено 

для молодих користувачів філіалу №1 ЦМБ для дорослих з 

метою вшанування пам’яті тих, хто мужньо захищав 

цілісність нашої держави на буремному Сході – загиблих 

воїнів АТО . Присутні ознайомились із Сумським виданням 

«Вічна пам’ять героям!» 

Жителі Ромен  не залишатися осторонь благородного 

подвижницького руху і  приймають активну участь у 

Всеукраїнській акції «Подаруй книгу воїну АТО» . До 

бібліотек приносять художню, історичну та науково-

популярну літературу, щоб разом  зробити корисну справу 

для наших захисників.  

Бібліотекар філіалу №1 ЦМБ для 

дорослих , в співпраці  з Петро-

Павлівською церквою, влаштувала 

пункт збору речей для фронту, до 

якого долучилися не тільки 

користувачі бібліотеки, а й жителі 

мікрорайону Процівка .  На 

інформаційну годину  "Ми Вас не 

забуваєм" до бібліотеки запросили 

волонтера Констянтина Куницю, 

який коротко розповів про 

волонтерську  роботу та передав 

слова подяки від воїнів АТО, які 

отримали передачі зібрані в бібліотеці. 

 Напередодні Дня захисника України в центральній 

міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненко-

Давидовича, для учнів 9 класу ЗОШ № 11 було проведено 

патріотичну годину  «За Україну, за її волю, за честь і 

славу, за народ». Сотник Роменського козацтва Коваленко 

Микола Васильович познайомив учнів школи з традиціями та 

звитягами українського козацтва. Заступник начальника 

Роменсько-Недригайлівського міського військового 

комісаріату Микола Ананьєвич Ярмак в своєму виступі 

наголосив що, події, які переживає наш народ упродовж 2013-
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2014 рр. ще раз засвідчили, 

що проголошена у 1991 р. 

державна незалежність 

потребує постійного захисту 

і глибокого розуміння, 

оцінки того, що відбувається 

навколо нас.  

«Війна - це не тільки 

бої, героїзм і подвиг, це важкі людські страждання, нелюдські 

випробування, це смерть багатьох людей!» - зазначив учасник 

АТО Голод Сергій Вітальєвич згадуючи війну на Донбасі. 

Серце стискається від болю слухаючи вірші про людське 

лихо, дитячі сльози та материнське горе у виконанні поетеси 

Людмили Грицай. Присутні мали змогу познайомитися з 

книжковою виставкою «Українці – нація героїв», та 

переглянути відео – презентацію «Повертайся живим». 

Віднедавна в українському календарі з’явився ще один 

пам’ятний день, як велике державне свято  – День гідності та 

свободи! Революція гідності 2013 року стала важким іспитом 

для України, коли українці продемонстрували свою 

європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, про це 

йшла мова на уроці гідності «Єднаймося, браття українці, 

щоб не загинуть поодинці», проведеного для учнів ЗОШ №З 

у ЦМБ для дорослих. 

«На Майдані українці довели, що ми одна велика сім’я, 

яка готова до кінця боротися за свої ідеї» , - зазначила активна 

учасниця Євромайдану, депутат обласної ради Вікторія 

Мурич. 
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 Почувши зворушливі спогади Вікторії Мурич, вірші 

учнів, переглянувши відеокадри «Небесної сотні», розумієш, 

що  українці стали першими європейцями в новітній історії,  

які за ці цінності поклали сотні життів.  

На  годину історії «Душа болить за долю України» у 

філіал №1 ЦМБ для дорослих були запрошені воїни АТО - 

Сулім Володимир ,учасник Євромайдану , захисник 

Донецького аеропорту та Гаркуша Євген, воював під Пісками, 

а також волонтери Констянтин Куниця та Олена Юракова. 

Революція Гідності та війна українського народу проти 

російської агресії – стали головною темою заходу. Всі 

розповіді супроводжувались відеопоказом про події 

Помаранчевої революції  та Революції гідності. 

 До річниці трагічних подій під Іловайськом , що 

увійшли в історію під назвою «Іловайський котел», побачив 

світ роман «Іловайськ. Розповіді про справжніх людей» 

Євгена Положія, українського письменника, журналіста, 

громадського діяча та головного редактора сумської газети 

«Панорама» .  

 

              
 

В центральній міській бібліотеці,    де зібралась 

молодь, учасники АТО, громадськість міста, відбулася зустріч 

з автором та презентація книги, яка є розповіддю про війну 

без купюр та сантиментів.  
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«Читати книгу важко і боляче, та все ж правда, яку дізнається 

суспільство, стане найкращим пам’ятником усім нашим 

загиблим хлопцям», - зазначив автор.  

70-та річниця Перемоги над нацизмом пройшла під 

новим  гаслом: “Пам'ятаємо. Перемагаємо”. Ми пам'ятаємо, 

якою страшною трагедією для українців була Друга світова 

війна.. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона — запорука 

неминучості нашої перемоги сьогодні. На  вечір спогадів 

«Спасибі за життя, солдати Перемоги»  у центральній 

міській бібліотеці для дорослих зібралися  студенти II курсу 

коледжу КНЕУ та учні 9 - го класу ЗОШ №3,   щоб згадати 

героїв-визволителів, вклонитися їх подвигу. Гіркими 

спогадами про важкі будні війни, про жахливі сторінки 

побаченого і пережитого воєнного лихоліття поділився 

ветеран війни Строй Григорій Кузьмич. На заході, як вісточки 

з фронту, пролунали проникливі пісні про війну у виконанні 

співачки Любові Усової.  

Війна за територіальну цілісність та незалежність 

продовжується і сьогодні на українському Донбасі, про що 

розповіли учасники АТО – Проценко Роман та Головко 

Роман. Саме вони і є славними нащадками наших ветеранів, 

які здолали фашизм 70 літ тому. Присутні вшанували 

хвилиною мовчання пам’ять тих, хто відстояв мир на землі. 

Загиблі герої Другої світової війни, як і воїни-захисники 

Донбасу, полягли за Україну, за наше майбутнє, за всіх нас. 

 У читальному залі центральної міської бібліотеки для 

дорослих відбулася лекція-бесіда на тему "Друга світова 

війна та російсько-українська війна 2014-2015 рр.: 

паралелі та закономірності". Захід відбувся з ініціативи 

місцевого осередку ВО "Свобода" та за організаційної 

підтримки Роменської молодіжної організації "Новий світ".  
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У ньому взяли участь Федір Мусієнко - учасник Другої 

світової війни, Олександр Бенько - учасник АТО, 

доброволець свободівської чоти "Карпатська Січ", Ігор 

Дубенко - науковий співробітник історико-культурного 

заповідника "Посулля", а також вчителі та учні  шкіл міста. 

Бесіда пройшла в теплій атмосфері, а 

по закінченню, діти 

фотографувалися з учасником 

Другої світової війни та бійцями 

АТО. 

 Презентація 30-го випуску 

літературно – історичного 

альманаху «Ромен»  відбулася в 

центральній міській бібліотеці для 

дорослих. Основна тема нового 

числа альманаху – 70 років Великої 

Перемоги над нацизмом в Європі. 

Оповідання, вірші, історичні 

розвідки, що відображені в 

альманасі торкаються історичних паралелей між війною 1941 

– 1945 років та війною за українську незалежність на Донбасі. 

          Альманах  «Ромен» один із духовних оберегів 

Роменщини, але на його сторінках публікуються і талановиті 

літератори з Бурині, Недригайлова. Альманах відображає 

драматичну й водночас героїчну історію краю, що 

увиразнюється в талановитому слові поетів, письменників, 

науковців, громадських діячів сьогодення. 
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          У філіалі №1 центральної міської бібліотеки для 

дорослих відбувся музично-історичний вечір "Жди меня, и 

я вернусь". Секретар міської Ради Книга Володимир 

Юрійович привітав присутніх зі святом, і розповів, що 

Україна розпочала  нову традицію  святкувати 8 та 9 Травня в 

європейському дусі пам'яті та примирення. Присутні на заході 

учасники та діти-війни в своїх спогадах розповіли про роки 

окупації Роменщини, про допомогу військовим, яких 

утримували в таборі для військово-полонених . Зворушливо 

звучав із вуст Данилко Віри Михайлівни вірш " Жди меня, и я 

вернусь..." .У виконанні Рудейка Миколи прозвучали пісні на 

воєнну тематику. Жителька мікрорайону Процівка Бойко 

Надія написала вірш до 70-річчя Перемоги і привітала ним 

всіх присутніх зі святом.  

Інновації в бібліотеках 

Популярною формою в останні роки стали вуличні 

флешмоби. Створення неформальної рекламної кампанії щодо 

популяризації книги і читання – це гарантія існування та 

розвитку сучасної бібліотеки, шанс знайти щось нове, змінити 

книгозбірню на краще, що зробить її необхідною для 

населення. 

Учасники флеш - мобу «Струни серця проспівали гімн»    

зібралися на площі біля пам’ятника Великому Кобзареві, 

розгорнули 15-метровий прапор 

України і всі разом виконали 

гімн України. Перехожі, які 

стали свідками цього заходу, не 

лишились осторонь, а приймали 

у ньому активну участь. 

 Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

долучилася до проведення щорічного читанкового флеш – 

мобу «Будь сучасним! Читай українське!». 
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   Учасники акції збиралися біля альтанки та пам’ятника 

Тарасу Шевченку, щоб насолодитися читанням української 

книги. 

   Флешмоб тривав одну годину, але кожен учасник заходу 

отримав порцію позитивних емоцій від спілкування, 

декламування віршів і гарного відпочинку з улюбленою 

книгою. 

"Чи знаєте Ви де знаходиться бібліотека?»" - під такою 

назвою відбулася вулична акція, організована і проведена 

бібліотекарями відділу обслуговування ЦМБ для дорослих на   

яку, разом з працівниками бібліотеки, вийшли волонтери – 

учні СЗОШ №2. Працівники книгозбірні та їх помічники, 

спілкуючись з мешканцями міста, цікавилися відповідями на 

питання: "Чи читаєте Ви книги та періодику?», "Чи знаєте Ви 

де знаходиться бібліотека?".  

 Опитували людей різного віку і приємно було почути, 

що більшість опитаних знає, де знаходиться бібліотека, а тим, 

хто забув або не знав, як пройти до книгозбірні, 

запропонували візитку бібліотеки. Перехожі активно 

цікавились послугами книгозбірні, то ж є надія , що кількість 

користувачів у бібліотеці збільшиться. 
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          Відтепер книжки, журнали та газети можна читати 

просто неба на свіжому повітрі в виїзному літньому 

читальному залі центральної міської бібліотеки для дітей під 

назвою «Бібліотека під зеленими вітрилами».                          

Тут можна переглянути не тільки періодику, а й скористатися 

безкоштовною послугою WI-FI, зокрема: почитати про 

останні новини в Україні та світі, дізнатись прогноз  погоди, 

зайти на свої сторінки у соціальних мережах, переглянути 

цікаві сайти за порадою 

працівників бібліотеки. 

   Наступною зупинкою 

виїзного літнього 

читального залу 

«Бібліотека під зеленими 

вітрилами» став міський 

парк культури та 

відпочинку імені Т. Г. 

Шевченка, який зібрав 

велику кількість читачів під відкритим небом. Переглянути 

цікаві газети та журнали із фонду центральної міської 

бібліотеки для дітей  мали змогу від найменших 

шанувальників книги до читачів поважного віку.  
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  Працівники бібліотеки 

створили яскравий, веселий, 

ігровий книжково – пізнавальний 

бібліотечний майданчик, 

запропонувавши дітям та 

батькам помандрувати у світ 

цікавого, невідомого, кумедного 

і веселого за сторінками книг, журналів. 

 

                                 
 

    Читачі  центральної міської бібліотеки для дітей були 

неабияк здивовані  новою формою популяризації  книг в 

вигляді бібліопарасольки «Книга збирає друзів» та із 

задоволенням переглядали запропоновані на ній  книжки та 

журнали. 

 Працівники філіалу №1 ЦМБ для дітей підготували 

патріотичний флеш-моб   «Квітни, рідне місто, на добро і 

злагоду», де учні 5-а класу ЗОШ №11 мали змогу поринути в 

історію тисячолітніх Ромен, в його вікові традиції та згадати 

видатних земляків. На згадку про свято діти загадали єдине 

бажання «Хай буде мир!», в честь якого пов’язали жовто-

блакитні кульки на берізку. 

Поряд з такими проблемами, як війни, тероризм, екологічні 

трагедії, існує не менш страшна та інколи трагічна- 

насильство у родинах. Працівники ЦМБ для дорослих разом з 

учнями ЗОШ №2  провели флеш-моб "Світ без 

насильства очима дітей" в рамках акції "Синя стрічка", 

присвяченої запобіганню насильства над дітьми у сім'ях. 

Синій колір (колір синців) служить нагадуванням дорослим 
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про те, що треба постійно боротися з насильством та 

захищати від нього своїх дітей. 

 

                              
 

Щоб влаштувати свято, потрібно зовсім небагато – 

цікава книжка, автор і хороший настрій. Саме за цим 

принципом і була влаштована зустріч з відомим 

письменником, видавцем, громадським діячем Віталієм 

Капрановим у  центральній міській бібліотеці для дорослих.    

Віталій Капранов презентував книги історика, дослідника, 

радянського розвідника-втікача Віктора Суворова, що 

розповідають про трагічні події ХХ століття.  

 

                                    
  

Пан Віталій також презентував присутнім власну 

книгу, написану разом з братом Дмитром Капрановим - 

«Історія української незалежності». Незабутні враження та 

позитивні емоції залишились у громадськості міста та 

користувачів бібліотеки від цікавого та змістовного 

спілкування з письменником, всі охочі купували книги, 



20 

 

отримали автографи, та фотографувалися на згадку. Не 

залишилася без подарунків і бібліотека їй було подаровано 6 

примірників книг. 

 

Робота творчих об’єднань та  клубів у бібліотеках 

 

Приємна і неординарна подія сколихнула серця 

слухачів «Університету третього віку» літературно-

мистецького факультету терцентру м. Ромни та багатьох 

роменців, що відбулася у центральній міській бібліотеці для 

дорослих. Це була справжня зустріч з юністю, ретро-бал 

«Під звуки забутої платівки…» . 

Софії Семенівні Стрельченко – викладачу на 

волонтерських засадах «Університету…» вдалося зробити те, 

чого не вдалося ще нікому: перенести, хай на деякий час, всіх 

своїх однолітків у час своєї юності. Присутні поринули у 

ретро-атмосферу, яка нікого не залишила байдужим, надала 

можливість здійснити цікаву подорож у минуле під музичні 

хіти 40- 60-х років. Музика, яка звучала в залі, перенесла 

учасників заходу в далекі часи молодості, коли танці під 

патефон були чи не єдиною розвагою. 

 І в сорокові, і в шестидесяті роки в містах була прекрасна 

традиція - на вікні однієї з 

квартир першого поверху 

виставлявся патефон і 

теплого літнього вечора 

пари танцювали просто у 

дворі. Так багато хто й 

запам'ятав той час: гучний 

та хриплуватий звук 

патефона, кружляють у 

дворі пари, діти, літні люди, закохані – всі разом. Серед 

присутніх були і ті, хто кружляючи під звуки вальсу, знайшли 

свою подружню пару з якою в мирі і злагоді прожили все 

життя.  

По закінченню вечірки присутні обрали королев балу. 
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Віночками з червоних маків нагородили Любов Шемчук та 

Ольгу Хоменко. А всі учасники отримали зворушливі 

подарунки на згадку. 

     Останнім часом спостерігається значне підвищення 

інтересу українців до своїх першовитоків, своєї історії, 

культури. Сьогодні, як і у всі часи, важливе місце в житті 

народу займає національна символіка. 

Тож не дивно, що одного лютневого дня в читальному 

залі центральної міської бібліотеки для дорослих було  людно 

- це місцеві майстрині-вишивальниці зібралися на свято 

українського рушника «На рушнику моя жіноча доля». 
Бракує слів, щоб висловити всі емоції та почуття, які 

панували на цьому святі творчості, 

ініціатором і натхненником якого 

стала місцева майстриня Софія 

Семенівна Стрельченко, яка є 

керівником гуртка «Чарівна мить» 

при відділенні соціально-побутової 

адаптації територіального центру. 

Захід був проведений у формі 

відкритого уроку, де вихованці – 

«студентки» Університету ІІІ віку , 

представляли свої роботи та 

збережені ними сімейні реліквії. 

Кожна з майстринь розповіла свою 

історію створення візерунку рушника та які сподівання і 

почуття прагнула передати. 
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 Місцева поетеса Любов Шемчук читала власні вірші 

про рушники. Всі виступи перепліталися з розповіддю 

ведучих про історію українського рушника та чарівними 

піснями «Два кольори», «Піснею про рушник» у виконанні 

Світлани Щербини та Валерія Деревського. 

Наступна зустріч зібрала у стінах 

бібліотеки шанувальників 

 літератури та мистецтва, народних 

звичаїв та традицій які взяли 

участь у літературно-мистецькій 

композиції «Ой зав’ю вінки та на 

всі святки». Український вінок є 

одним з різновидів національної 

символіки, – символ вічного 

коловороту життя. Багато квітів у 

вінку, і всі вони мають певне змістовне значення й магічну 

силу. Про це, та багато іншого з історії українського вінка 

присутні дізналися з виступу ведучих. Софія Семенівна, 

разом зі «студентками Університету ІІІ віку» представили 

вінки, виготовлені власними руками. Власні вірші читали 

місцеві поети Тетяна Лісненко, Любов Шемчук, Аделіна 

Хоменко, Тамара Молчанова. Окрасою заходу стали пісні у 

виконанні Наталії Каракулько, Світлани Щербини, Ольги 

Іваненко, Віктора Карпенка, Людмили Піскунової. 

Безліч приємних вражень подарувало присутнім свято 

вишиванки «Сорочку білу вишию шовком», що відбулося 

в центральній міській бібліотеці для дорослих, підготовлене 

спільними зусиллями бібліотекарів та членів гуртка «Чарівна 

мить» при відділенні соціально-побутової адаптації 

територіального центру обслуговування населення під 

керівництвом Софії Семенівни Стрельченко. 

    Звідки з’явилася вишиванка? Як відбувався процес 

народження сорочки? Яку чарівну силу їй приписували – про 

все це дізналися учасники заходу, полинувши у чарівний світ 

вишивки. З невимовною гордістю хизувалися вони 

старовинними вишиванками, які довелося діставати із 
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бабусиних скринь, ділилися секретами вишивання, 

демонстрували власноруч вишиті сорочки. 

Справжньою окрасою свята стали пісні про маму, про 

мамину сорочку, про вишиванку у виконанні Надії Полежай 

та її сина Станіслава, Антоніни Самченко, Ольги Іваненко, 

ансамблю «Співучі голоси» (музичний керівник Олександр 

Мовчан), Світлани Щербини та юної солістки Вікторії Токар. 

Звучали прекрасні вірші Тетяни Лісненко та Любові Шемчук.  

 

           
                        

Це свято дуже сподобалось усім присутнім. Раїса 

Салівон, яка раніше не відвідувала подібні заходи у 

бібліотеці, з піднесеним настроєм зауважила: «Дуже добре, 

що саме такі свята відбуваються у бібліотеці, адже вони 

допомагають згадати стародавні традиції народного ремесла, 

пробуджують історичну пам’ять, нагадують всім, що ми – 

велика і нескорена нація, ми - українці». 

За ініціативи очільника міста Сергія Салатуна до Дня 

вишиванки, який відзначався 21 травня, було запроваджено 

патріотичний конкурс на краще колективне фото у 

вишиванках. Для участі у ньому необхідно було розмістити 

своє фото у соціальній мережі FACEBOOK на сторінці 

«Роменська міська рада». Голосування тривало з 25 по 31 

травня. Переможцями стали автори тих фото, які набрали 

найбільше вподобань.  

 Підвівши підсумки патріотичного конкурсу на звання 

«Краще колективне фото у вишиванці»,  почесне третє місце 
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посів колектив управління пенсійного фонду, набравши 72 

вподобання, друге – Роменська центральна міська 

бібліотека для дорослих ім. Бориса Антоненка-

Давидовича, отримавши 182 «лайки». І з відривом всього у 

6 голосів перемогу здобули працівники лінійної поліклініки 

станції Ромни. Міський голова Сергій Салатун нагородив 

колективи пам'ятними відзнаками та побажав подальших 

звершень і перемог, а також висловив слова подяки всім 

роменцям, які прийняли активну участь у цьому 

патріотичному конкурсі. 

 

                  
            В центральній міській бібліотеці для дітей оформлена 

виставка-фантазія «Вишиване диво  – усміхнулось мило», 

де представлені художні вишивки виготовлені  

користувачами, як дітьми, так їх мамами та бабусями Салогуб 

Олександрою, Вощик Світланою, Іващенко Оленою, Білоус 

Валентиною, Калитою Валентиною, Лисенко Оксаною.  

 

Літературно-мистецьке життя краю 

 Читальний зал центральної міської бібліотеки для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича на деякий час 

перетворився на справжню картинну галерею. Тут зібралися 

поціновувачі прекрасного – люди котрим близьке мистецтво 

вишивки та поетичного слова на творчий вернісаж  «Поема 

життя». Присутні мали можливість ознайомитися з 

виставкою робіт чудової жінки, прекрасної людини, 

талановитої роменчанки - Віри Олександрівни Анашиної. 
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На виставці було представлено близько 30 робіт, які є 

відображенням настрою та життя вишивальниці. За свій 

недовгий творчий період вона вже має близько 70-ти картин, і 

не припиняє працювати. В колекції майстрині є квіти, 

тварини, мальовничі пейзажі, портрети, натюрморти, картини 

біблійної тематики.            

 Поряд із талантом вишивання, у Віри Олександрівни 

відкрився і талант до віршування. В її творчому доробку 

понад 50 віршів. Поетеса є членом літературного об’єднання 

«Обрії», друкувалася в літературно-історичному альманасі 

«Ромен», у книзі «Роменщина Літературна». 

 Привітати майстриню прийшли її друзі, колеги-

вишивальниці та поети. Директор Роменського краєзнавчого 

музею Оксана Голуб зауважила, що роботи Віри Анашиної 

неймовірні, вони неодноразово прикрашали музейні виставки, 

а також були представлені в художній галереї ім. 

І.П.Кавалерідзе міського будинку культури. 

 Активно і творчо продовжує свою роботу і 

літературне об’єднання «Обрії». Одне із чергових засідань 

якого   було незвичним. Адже, поети-початківці не вчилися 

римувати, писати вірші, а зібралися, щоб привітати свою 

колегу по перу Наталію Петренко (Цис) з виходом поетичної 

збірки «Мелодія душі». 
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 «Мелодія душі» - перша збірка віршів нашої землячки, 

яку вона присвятила милим з дитинства місцям, дорогим і 

рідним людям. Привітати поетесу зібралися близькі їй люди – 

друзі, місцеві літератори, діти та сестра. Слова привітань 

звучали від керівника літературного об’єднання «Обрії» 

Людмили Грицай, головного редактора літературно-

історичного альманаху «Ромен» Віктора Клєйніха, місцевих 

поетів Людмили Кранги, Петра Акімова, Володимира 

Панченка та ін. 

Щороку 21 березня відзначається Всесвітній день 

поезії. Кожен вірш — це сповідь поета, якийсь незабутній 

епізод з його життя. Переконатись в цьому мали змогу всі, хто 

завітав на засідання літературної вітальні «В душі бринить 

землі моєї голос», яке відбулося в міській центральній 

бібліотеці для дорослих. В теплому колі однодумців, поетів, 

громадськості присутні мали нагоду доторкнутися до 

творчості місцевих поетів: Андрія Кубаха, Тетяни Лісненко, 

Любові Шемчук, Катерини Лук’яненко, Віктора Клейніха, 

Надії Карпенко , членів літературної студії «Обрії». Незабутні 

враження залишив у присутніх емоційний виступ  гостя з 

Бурині - поета Віктора Осадчого. 
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Митці та літератори завжди є частими гостями 

бібліотеки. Тут вони презентують свої видання, проводять  

засідання, відзначаютиь ювілеїйні та памятні дати.   

У читальному залі центральної міської бібліотеки для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича зібралися 

шанувальники творчості місцевої поетеси, редактора 

літературно-історичного альманаху «Ромен», керівника 

літературного об’єднання «Обрії», яке працює при бібліотеці 

- Людмили Грицай на засідання літературної вітальні 

«Завжди в неспокої, у пошуках, в натхненні»,  щоб 

привітати її з 45-річним ювілеєм. 

З вітальним словом виступила начальник відділу 

культури виконавчого комітету міської ради Тетяна Баляба. 

Творчої наснаги, нових поетичних збірок Людмилі Іванівні 

бажали - її колега по перу Любов Матузок, поетеса, депутат 

міської ради Олеся Ластівка, журналіст Андрій Кубах, 

краєзнавець Григорій Діброва, головний редактор альманаху 

«Ромен» Віктор Клейніх, Заслужений учитель України, 

поетеса Тамара Марченко, художниця, член Національної 

спілки художників України Надія Полуян-Внукова,  місцева 

співачка Любов Усова, громадська діячка, депутат районної 

ради Надія Карпенко, яка передала ювілярці вітальні 

телеграми від нашого земляка депутата Верховної Ради 

Миколи Івановича Лаврика та члена Національної спілки 

письменників України Людмили Ромен.  
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Людмила Грицай є давнім другом нашої бібліотеки. 

Вона постійний гість на презентаціях книг, творчих зустрічах, 

літературних вечорах. З 2014 року очолює літературне 

об’єднання «Обрії». У творчому доробку Людмили Грицай 

дві поетичні збірки, вона неодноразово друкувалася у міськ-

районних газетах  «Вісті Роменщини», «Тандем-прес», в 

альманахах «Зерна», «Слобожанщина» та інших. 

            Крім поетичних рядків та заході лунали і пісні 

Людмили Грицай покладені на музику місцевих композиторів 

Володимира Момота та Василя Манька у  виконанні учнів 

Роменської музичної школи, сімейного дуету Світлани та 

Володимира Момотів, солістки вокального ансамблю 

«Співочі голоси» територіального центру Світлани Щербини. 

Зустріч з земляками, творчими людьми, які своєю 

працею прославляють наш край завжди подія в культурно-

мистецькому житті нашого міста.   В читальному залі 

центральної міської бібліотеки для дорослих зібралися люди 

небайдужі до чистоти духовних криниць, до натхненної 

творчої праці та наділені великою любов’ю до культурного 

розквіту нашого краю на презентацію книги 

мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України, 

члена Національної спілки журналістів та Національної 

спілки художників України, голови Роменського відділення 

Українського фонду культури України Валентини 

Єфремової «Разом по життю».  
 Книга  створена у вигляді есе і розповідає про творчі 

проекти, в яких безпосередньо брала участь Валентина 
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Олексіївна з часів проголошення незалежності України. 

Прихильники образотворчого мистецтва можуть дізнатися 

про талановитих митців із Північної Пальміри України – 

сивочолої Сумщини та цікавих художників із Києва, Волині, 

Львівщини, Донеччини. 

 

             
  

            Представники культурної громадськості міста: 

літератори, митці, музиканти, бібліотечні та музейні 

працівники дякували Валентину Олексіївну за цінні 

подарунки, творчу, громадську роботу спрямовану на 

досягнення духовного згуртування людей навколо 

прекрасного. Ї  

             У ці осінні дні Роменщина відзначила 72 річницю з 

того часу, як у далекому 1943 році вона  була звільнена  від 

нацистських окупантів. Щоб вшанувати тих, хто визволяв 

наше місто у центральній міській бібліотеці для дорослих ім. 

Бориса Антоненка-Давидовича на патріотичні читання 

«Пам’ять торкає тривожну струну…» зібралися 

представники депутатського корпусу, краєзнавці, літератори, 

члени громадської організації «Літературне об’єднання 

«ДИВОСЛОВО» керівник Тетяна Лісненко, учні ЗОШ №11.  
 З Днем визволення та Днем народження міста 

присутніх привітала начальник відділу культури Тетяна 

Баляба. Спогадами про два роки окупації нашого краю 

поділився учасник Великої Вітчизняної війни Федір Савович 

Одягайло. Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували 

пам’ять тих, хто визволяв наш край від ворогів в далекому 
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сорок третьому, а також тих героїв, які віддали свої життя, 

воюючи на Сході, відстоюючи незалежність та суверенітет 

України в наші дні. 

 Шанувальники поетичного слова – місцеві поети 

Тетяна Лісненко, Ніна Коряченко, Любов Вовк, Віктор 

Стрельченко, Тетяна Кутня, Олексій Кузьменко, юна поетеса 

учениця 5 класу ЗОШ №11 Анна Диндар, гість із 

Недригайлова – Микола Андрієнко, живуть болями власної 

держави та її народу. З їх вуст звучали поетичні рядки, які 

мають безмежну силу, окриляють та піднімають на боротьбу 

за власну гідність, свободу, незалежність рідної землі. 

 

Діяльність бібліотек  щодо підвищення правової освіти 

населення 

Розбудова громадянського суспільства, демократичної 

правової держави безпосередньо пов’язана з розвитком 

правової свідомості і правової культури населення. 

Враховуючи це, працівники міської централізованої 

бібліотечної системи намагаються формувати морально-

правову культуру користувачів, виховувати в них інтерес до 

правових знань, популяризувати закони. 

Зорієнтуватися у великому обсязі правової інформації 

користувачам бібліотек допомагають  книжкові виставки, 

перегляди літератури, тематичні полички : «Правова 

свідомість і правова культура молоді», «Закон є закон», 

«Правові знання кожному», «Я знаю свої права». 

Активно застосовуються новітні інформаційні 

технології при задоволенні запитів користувачів на правову 

інформацію . Використовуючи можливості Інтернет-центрів 

бібліотек, користувачі здійснюють пошук необхідної 

інформації на правових сайтах, а також нормативно-правові 

акти, закони, постанови, тощо. В цьому їм допомагають 

працівники книгозбірень. 

 Формуванню правової свідомості користувачів сприяє 

ряд бібліотечних заходів. Форми роботи публічних 

бібліотек, зокрема  з правового інформування населення, 
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відзначаються різноманітністю та значущістю, серед них : 

правознавчі години, правові діалоги, виховні години,  години 

правознавства, правові бесіди. 

 На правовому практикумі «Свобода чи 

вседозволеність», що відбувся у ЦМБ для дорослих,  з 

обов’язками підлітків та наслідками їхнього невиконання 

учасників заходу – учнів 9-х класів ЗОШ № 3 та №4 

ознайомив інспектор Роменського відділення поліції 

В’ячеслав Полуян. Він дав кваліфікацію різним видам 

порушень, навів практичні приклади, розповів про те, до чого 

призводить неповага до закону, дав відповідь на питання 

учнів, щодо відповідальності, яка наступає для неповнолітніх 

згідно законодавства України при різних видах 

правопорушень.  

            Головний спеціаліст центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Інна Коваленко запропонувала учням 

ситуативні завдання з питань правової відповідальності за 

різного роду правопорушення, відповіді на які засвідчили 

гарні знання юних учасників заходу питань права. Наприкінці 

заходу, підлітки переглянули документальний фільм  «Діти за 

гратами». 

Учасниками   юридичної шпаргалки «Перехрестя 

мудрого закону»  проведеної у ЦМБ для дітей , були учні  7-

А класу ЗОШ №4. Бібліотекар Ліна Коротушко розповіла 

присутнім про історію створення «Декларації прав дитини» та 

ухвалення «Конвенції про права дитини». 

З обов’язками дітей та наслідками їхнього невиконання юних 

учасників заходу ознайомив старший інспектор Роменського 

відділу поліції  Ситник Дмитро Миколайович. Він дав  

кваліфікацію різним видам порушень, навів практичні 

приклади, розповів про те, до чого призводить неповага до 

закону, та про відповідальність, яка наступає для дітей згідно 

законодавства України . 

Також з присутніми поспілкувалися представники 

Роменського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції  інспектор Олександр  Різник та  фахівець соціальної 
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роботи  Віталіна Богославська. Вони  обговорювали питання 

про права та обов’язки дітей в Україні, про право на опіку і 

піклування, на достатній життєвий рівень, на освіту та 

медичне обслуговування тощо.   Діти переглянули відеоролик  

з правової тематики  «Невигадані історії». 

Працівники ЦМБ для дітей   провели цікаву ситуаційну 

гру «З героями казок по статтям Конвенції» , де 

користувачі бібліотеки   мали змогу активно проявити себе, 

відповідаючи на каверзні запитання та здійснити подорож 

разом з казковими героями по статтях Конвенції ООН про 

права дитини. 

Правознавча година «Мову закону вивчати і знати» 
проведена для молодих користувачів філіалу №1 ЦМБ для 

дорослих з метою закріплення певних основних 

фундаментальних правових знань, що дозволить формувати 

нову генерацію свідомих громадян, які змалечку будуть 

поважати закон, мати власну думку, свою точку зору. 

На зустріч з учнями 6-А класу та 10-А класу ЗОШ №7 

у бібліотеку сімейного читання був запрошений старший 

інспектор Роменського відділу поліції  Ситник Дмитро 

Миколайович на годину кримінальної інформації «Там, де 

зачиняються залізні двері» . Він обговорив з дітьми 

законодавче та нормативно-правове забезпечення прав 

дитини в Україні, кримінальну ситуацію в підлітковому 

середовищі та основні причини вчинення неповнолітніми 

протиправних дій. 

Пізнавальна година «Життя – це скарб, тож не 

залишай його без барв»  проведена для користувачів філіалу 

№1 ЦМБ для дітей, де  їм розповіли про зростання агресивної 

поведінки підлітків, про здійснення правопорушень 

неповнолітніми та причини скоєння злочинів. Діти мали 

змогу ознайомитися з книжковою виставкою «Право в 

нашому житті» та прийняли участь у вікторині «Запитання від 

Феміди». 
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Підвищення компетентності та професійної майстерності 

бібліотекарів 

Престиж бібліотечної професії і бібліотеки в цілому 

багато в чому залежить від рівня професійної майстерності 

співробітників. У звітному році цьому питанню приділялася 

велика увага. Бібліотекарі  підвищували свою кваліфікацію, 

беручи участь у семінарах, оглядах спеціальної літератури;  

вивчаючи досвід інших бібліотек . 

  В центральній міській бібліотеці для дорослих 

відбувся семінар – тренінг «Складові успіху: PR – 

діяльність публічних бібліотек» активну участь в якому 

прийняли бібліотекарі міської централізованої бібліотечної 

системи.  

  Сьогодні у більшості бібліотечних закладів 

з’являються нові інноваційні послуги , які є очевидними та 

зрозумілими для працівників книгозбірень але мало відомі 

пересічному громадянину міста. Постає питання поширення 

інформації про нові бібліотечні послуги. Його вирішення 

полягає в активізації рекламної та PR-діяльності бібліотек. 

Як будувати ефективні відносини з журналістами? 

Навіщо це робити, а головне - як? В чому секрет успішного 

повідомлення для преси? Механізм ефективного релізу та 

анонсу, основні помилки – «як  не потрібно робити» . Ці 

питання викликали живий інтерес у бібліотекарів. А 

практичнее завдання з написання прес-анонсів та прес-релізів 

навчило їх визначати цільові аудиторії бібліотеки та готувати 

для них дієві меседжі 
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День творчого спілкування «Рецепти успішних 

бібліотечних справ» зібрав   бібліотечних працівників 

міської централізованої бібліотечної системи   щоб 

ознайомити їх з цікавим досвідом колег із  Закарпатських 

області. 

З 22 по 26 

червня 2015 року 

бібліотекар юнацького 

відділу ЦМБ для 

дорослих Людмила 

Кубатко, яка одержала 

перемогу у конкурсі 

програми «Бібліоміст» 

для публічних 

бібліотек «Програма навчальних поїздок: вивчення досвіду 

провідних бібліотек України» перебувала з професійно-

навчальним візитом у Закарпатській області, знайомлячись з 

досвідом реалізації проектів в бібліотеках Закарпаття. 

Пані Людмила познайомила  своїх колег з презентацією 

Ужгородської обласної бібліотеки «Сучасна бібліотека: 

змінюємо формат, створюємо новий образ», в якій 

відображена проектна діяльність, а саме: втілення в життя 

проекту «Майбутнє варто планувати»  разом з благодійним 

фондом «Центр громадських ініціатив» який спрямований на 

збереження репродуктивного здоров’я молоді.  

Не менш цікавий досвід має і Виноградівська ЦБС. 

Презентація «Проектна діяльність як інструмент модернізації 

бібліотек» розкрила цікавий досвід роботи з громадськими 

організаціями в підготовці проектів «Інтернет для читачів 

публічних бібліотек (LEAP-1Y)», проект Благодійного фонду 

«Іллейш олопітвань» (Угорщина), в рамках яких бібліотека 

отримала комп’ютерне обладнання, проекти «Майбутнє варто 

планувати», «Громадська взаємодія», «Громадський 

інформаційний центр» реалізуються у співпраці з 

благодійним фондом «Центр громадських ініціатив.» 
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Це було щире спілкування колег-бібліотекарів про 

роботу бібліотек, шляхи пошуку альтернативних джерел 

фінансування для розвитку  бібліотек.   

               Центральна міська бібліотека для дорослих, як 

учасник програми «Бібліоміст», долучилася до   вебінару (на 

базі Американського дому в Києві)  «Децентралізація.        

Перші підсумки та завдання на найближчу перспективу».

 Учасники відеоконференції мали можливість 

ознайомитись із презентацією від команди АМУ, обговорити 

особливості реформи децентралізації та її впливу на життя 

місцевих громад. Головними питаннями обговорення були: 

що таке децентралізація? Чи потрібна Україні така реформа? 

Чим саме відрізняється запропонована децентралізація від 

федералізації? Хто контролюватиме органи місцевого 

самоврядування? Як реформа впливатиме на місцеві громади 

та забезпечення їх ресурсами? 

 В центральній міській бібліотеці для дорослих ім. 

Бориса Антоненка-Давидовича відбувся семінар  

«Планування роботи бібліотек на 2016 рік. Сучасні 

функції і завдання бібліотеки інформаційного 

суспільства»  для працівників міської централізованої 

бібліотечної системи. 

 

На ньому говорилося про 

пріоритети розвитку 

бібліотечної справи на 

найближчі роки, які детально 

обґрунтовані у матеріалах  

стратегії розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку 

України». Бібліотекарі дізналися про  спеціальний  проект 

«Культурний ліфт» який у наступному році запроваджує 

Міністерством культури та Угоду підписану Урядом України 



36 

 

та Європейською Комісією про участь України у програмі ЄС 

«Креативна Європа». 

Як зауважила директор міської централізованої 

системи  Ніна Рослова :  «До планування роботи необхідно 

підійти ретельно і продумано, зваживши на умови сучасної 

діяльності бібліотеки та свої можливості. Планові заходи 

повинні працювати на майбутнє, формувати своєрідний, 

оригінальний та сучасний імідж бібліотеки». 

Під час семінару провідними бібліотечними 

працівниками надані консультації та методичні поради  з 

таких питань : «Героїко-патріотичне виховання як фактор 

консолідації українського суспільства», «Система довідково-

бібліографічного та інформаційного обслуговування 

користувачів як складова іміджу бібліотеки», «Сучасні 

аспекти культурно-просвітницької роботи з молоддю та 

дітьми», «Інтернет-центри в бібліотеках: нові можливості, 

нові ідеї, нова якість обслуговування». 

Основні завдання які стоять перед бібліотеками в 

патріотичному просвітництві, створення дієвого механізму 

патріотичного виховання користувачів бібліотек, 

популяризація літератури, що сприяє вихованню патріотизму 

– питання засідання лабораторії професійної творчості 

«Національно-патріотичне виховання в бібліотеці». До неї 

провідним методистом МЦБС підготовлені методичні поради 

«Національно-патріотичне виховання в бібліотеках». 

З метою перевірки стану роботи бібліотек-філіалів та 

надання їм практичної допомоги, підготовки питань на 

розгляд Ради при директорові  провідними фахівцями 

бібліотеки здійснено 10 виїздів. 

Користувачі юнацького віку , що відвідують бібліотеки 

міської централізованої бібліотечної системи, взяли участь у 

Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Ставлення 

молоді до участі у волонтерській діяльності» (всього 25   

респондентів).  

Жителі міста та бібліотечні працівники прийняли 

участь у дослідженні «Книга. Читання. Бібліотека.», 
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організованого Національною парламентською бібліотекою 

(всього 39 респондентів). 

Центральна міська бібліотека для дорослих провела 

анкетування користувачів «Ваше ставлення до сучасної 

української літератури» . 

Центральна міська бібліотека для дорослих ім. Бориса 

Антоненка-Давидовича налагодила багаторічні партнерські 

стосунки з місцевою радіостудією «Ромен», де регулярно 

виходять в ефір інформаційні хвилини, які інформують 

громаду міста про роботу бібліотек, про нові надходження до 

бібліотеки, про інноваційні послуги. У 2015 році слухачі міста 

прослухали 19 інформаційних, патріотичних хвилин . 

На сторінках міськрайонної газети «Вісті Роменщини», 

газет «Тандем-прес» та «Новий погляд Роменщини» у 2015 

році вийшло 58 публікацій про роботу бібліотек міста  

          З різноманітною інформацією та послугами бібліотек 

знайомить користувачів друкована продукція книгозбірень:  

- історичний дайджест «Історія бібліотек міста Ромни»; 

- попереджувальна довідка «Червоний мак – символ пам’яті»; 

- бібліографічний нарис «Легендарний льотчик-ас» (до 95-

річчя від дня народження Івана Кожедуба); 

- методичні рекомендації «Національно-патріотичне 

виховання в бібліотеках» 

- дайджест «Найцікавіше в бібліотеках міста» , вип.2 

- пам’ятка - присвята «Трагедія митця на тлі епохи» (до 140-

річчя від д.н. Н.Х.Онацького) 

- пам’ятка - закладка «Книжкові новинки у бібліотеці» 

Зміни, оновлення, прогрес у бібліотечній справі 

передбачають подальше вдосконалення форм і методів 

діяльності. Бібліотекам необхідно бути креативними, 

наполегливо рухатися вперед, зміцнювати позиції зберігаючи 

традиційні функції та водночас надаючи актуальні послуги, 

бути невід’ємною частиною місцевих громад. 

 

 

 


