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У звітному 2018 році бібліотеки міської централізованої
бібліотечної системи продовжували працювати на добробут
громади, надаючи можливість мешканцям отримати доступ до
наявних різноманітних ресурсів, комунікаційних технологій,
допомагаючи людям у підвищенні свого освітнього потенціалу,
реалізації творчих можливостей.

Бібліотечно-інформаційне осбуговування населення міста
здійснювали 5 бібліотек міської централізованої бібліотечної
системи. Ними у звітному році обслуговано 12893
користувача, книговидача становила - 252162 прим. док.,
відвідування склало -117049 разів, у тому числі звернення на
веб-сайти бібліотек становить - 22044, кількість відвідувань
масових заходів - 7657 .
Надходження до книжкового фонду за рік слало – 2263
прим. док., (із них за бюджетні кошти 498 прим на суму 40000,
00 грн.), вибуття – 4715 прим. док. Книжковий фонд бібліотек
на 01.01.2019 налічував – 116321 прим. док.
В 2018 році за кошти з міського бюджету проведено
капітальні та поточні ремонти на суму – 209968,00 грн., на
покращення матеріально-технічної бази бібліотек використано –
90209,00 грн.
Діяльність бібліотек міста спрямована на створення умов
вільного, рівноправного і комфортного доступу користувачів до
інформації. Книгозбірні міської централізованої бібліотечної
системи продовжують надавати
своїм відвідувачам
безкоштовний онлайн-доступ до широкого спектру електронних
послуг, водночас здійснюючи професійну консультативну
допомогу.
Бібліотечні заклади міста мають у наявності 21
комп’ютер (з них 4 ноутбуки), для обслуговування користувачів
– 17; копіювальної техніки – 15 одиниць , мультимедійне
обладнання, 2 електронні книги. В усіх бібліотеках міської
централізованої бібліотечної системи працюють Інтернет –
центри підключені до мережі Інтернет, функціонує бездротова
локальна мережа WI-FI, доступ до якої надається користувачам
безкоштовно.
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Послугами ІЦ
в 2018 році
скористалося – 972
користувача , кількість відвідувань становить – 6906 .
Інтернет -центри постійно надають консультації та
практичну допомогу в пошуку необхідної інформації в
Інтернет-мережі, виконують пошукові роботи з певних тем.
Вже не один рік поспіль члени редколегії
літературно-історичного альманаху «Ромен» користуються
послугами Інтернет-центру центральної міської бібліотеки
для дорослих, отримуючи консультаційну допомогу
біліотекарів. Цього року ними підготовлено до друку два
номери журналу - ювілейний , присвячений 20-ти річчю
виходу з друку першого номеру альманаху, та до 100-річчя
відкриття пам’ятника Трасу Шевченку в місті Ромни.
Перелік послуг, які сьогодні надають бібліотеки,
постійно розширюється. Серед найпопулярніших є:
надання індивідуальних консультацій з вдосконалення
навичок роботи з необхідними програмами та Інтернетом ,
правові та юридичні консультації, реєстрація особистого
кабінету на сайті Пенсійного фонду України , замовлення
квитків на літак, потяг, автобус, оплата комунальних
послуг, поповнення мобільного рахунку та грошовий
переказ через «Приват24», подача електронних заявок на
вступ до ВНЗ через єдину державну електронну базу з
питань освіти, користувачі замовляли товари в інтернетмагазинах (мобільні телефони, аксесуари до них, одяг,
взуття, запчастини до скутерів та велосипедів та ін.)
Продовжують свою роботу створені в бібліотеках
«Пункти доступу громадян до інформації органів
державної влади»,
які надають можливість кожному
відвідувачу бібліотек ознайомитися зі змістом потрібного
закону чи постанови, одержати інформацію про діяльність
державних установ, вирішити життєво необхідні питання
безпосередньо в бібліотеці та «Пункт європейської
інформації» який
забезпечує вільний доступ до
інформаційних ресурсів про Європейський союз та
євроінтеграцію України.
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Активно
розвивається
бібліотечний
сайт
центральної міської бібліотеки для дорослих http://romnybibl.edukit.sumy.ua/
який
постійно
поповнюється
посиланнями на інтернет-ресурси, що можуть стати в
пригоді користувачам, систематично оновлюються і
поповнюються його розділи. Бібліотеки популяризують
також свої послуги за допомогою сторінки у Facebook.
Фахівці бібліотек постійно проводять цікаві
соціокультурні заходи, що згуртовують мешканців громад.
Колектив центральної міської бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича спільно з депутатом
Сумської обласної ради Вікторією Мурич взяли участь у
конкурсі проектів «Громадський бюджет міста Ромни на
2019 рік» і стали одними із переможців за проект
«Облаштування зеленої зони біля бібліотеки по вулиці
Коржівська, 94. На реалізацію проекту виділяється сума
100000,00 грн.
У Всесвітній день вишиванки в читальному залі
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича виставку власних вишитих виборів
«Мальовничий світ вишиванки» презентували молоді
вишивальниці Вікторія Мурич та Оксана Мицик. Також
центральна міська бібліотека для дорослих, єдина в нашій
області, долучилася до Всеукраїнської акції єднання
«Україна моя вишивана». Представники влади, депутати,
громадські діячі, всі бажаючі мали змогу прийняти участь в
цій акції – вишиванні імпровізованої карти держави. За
підтримку акції єднання «Україна моя вишивана»,
громадську активність і патріотизм, вагомий внесок в
культурне життя українців користувачі та працівники
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Б.
Антоненка-Давидовича отримали Подяку від громадської
організації «Гільдія народних умільців «Перлина». Ця
акція мала широке висвітлення в засобах масової
інформації:
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З
метою
формування
культури
читання,
популяризації книги та спонукання молоді до читання
кращих творів сучасної української художньої літератури,
працівники юнацького відділу ЦМБ для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича втілюють в життя проект
«Книга в житті та на екрані». Бібліотекарі зустрічаються
з учнями шкіл та пропонують їм літературний відео-огляд
сучасної української книги. Учні не лише знайомляться з
книгами наживо, а дізнаються про нову технологію
популяризації книг –буктрейлери, що сподіваємося
наблизить книгу до молодих користувачів.
Продовжується
робота
в
рамках
проекту
«Письменник іде до читача» . Так в центральній міській
бібліотеці ім. Бориса
АнтоненкаДавидовича відбулася
чергова
зустріч
з
відомим українським
письменником
Максом
Кідруком,
який
презентував
шанувальникам своєї творчості новий роман «Де немає
Бога». Присутні були у захваті від розповіді про новий
роман, яка супроводжувалася цікавою відео-презентацією
та буктрейлером до книжки. Всі бажаючі мали можливість
отримати автограф від автора та сфотографуватися на
згадку. Макс Кідрук та менеджер туру Елла Яцута
пообіцяли наступної осені знову завітати до бібліотеки вже
з новою книгою.
Не залишила байдужими
громаду міста і зустріч з
відомою
дитячою
письменницею,
громадською
діячкою,
педагогом Ларисою Ніцой.
Ініціатором зустрічі була
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депутат Сумської обласної ради Вікторія Мурич. Лариса
Миколаївна, спілкуючись із присутніми, багато говорила
про історію, про українську мову, а також презентувала
свою творчість.
Кілька годин спілкування з письменницею минули
наче одна мить, роменці відзначали, що, слухаючи Ларису
Ніцой, ніби живої води напилися і вкотре переконалися:
доки є такі люди – наша нація непереможна.
Центральна міська бібліотека для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича розпочала новий проект
«Депутатський час».
В рамках проекту в
читальному
залі
бібліотеки відбувся
прийом громадян з
особистих
питань
депутатом Сумської
обласної
ради
Вікторією Мурич. Ці зустрічі проводилися систематично,
раз на квартал протягом року.
Для громади мікрорайону Процівка, у співпраці
бібліотекаря та депутата міської ради Данилко Віри
Михайлівни, організовані громадські обговорення «Влада і
громада: працюємо разом» та зустріч-порада "Питання
відновлення земельних ділянок".
Працівники центральної міської бібліотеки для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича долучилися до
доброї справи. Дві коробки книжок для жителів села
Миколаївка Покровського району Донецької області
зібрали працівники та користувачі бібліотеки і передали,
разом із щирими вітаннями та побажаннями, волонтерам,
які вирушили на Схід. Тож бібліотека с.Миколаївка, яка
вкрай потребує книжок українською мовою, поповнилася
творами українських та зарубіжних класиків, книжками
історичної тематики, збірками роменських авторів, казками
для дітей, тощо.
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Важливе місце серед заходів патріотичної
тематики
займають патріотичні години, зустрічі з
військовослужбовцями,
презентації
сучасних
книг
відповідної тематики. Відзначаючи одне з найважливіших
державних свят – День Соборності України, у центральній
міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича
проведено
поетичний
ланцюг
«Об’єднаймося ж, брати
мої», де звучали патріотичні
вірші відомих українських
поетів у виконанні учнів
Роменського
відділення
гімназії-інтернату
для
талановитих та творчо обдарованих дітей», а також
громадсько-патріотична поезія місцевих авторів. Учасники
заходу переглянули відео-презентацію «Великі українці –
поборники ідеї Соборності» та взяли участь в акції «Вогні
Соборності єднають Україну!», запаливши десятки свічок,
з яких виклали карту та герб України.
З нагоди 100-річчя бою
під
Крутами,
в
бібліотеках
міста
відбулася низка заходів.
В
актовій
залі
Роменського відділення
КЗСОР «Сумська обласна
гімназія-інтернат
для
талановитих та творчо
обдарованих дітей» працівники відділу обслуговування
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича провели годину пам’яті «Стогнали
Крути і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди»
присвячену героям, які полягли в страшному бою під
Крутами. Захід розпочався з перегляду фрагменту
відеофільму «Героям Крут присвячується…», ведучі та
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гімназисти декламували вірші та розповідали про подвиг
українських юнаків під Крутами, познайомилися з кадрами
кінохроніки документальної стрічки «Недооцінений урок
історії».
Година історії «Герої Крут – взірець для нащадків»
проведена для користувачів центральної міської бібліотеки
для дітей. «Пам’ятай про Крути» історична година
розповіла користувачам філіалу №1 ЦМБ для дорослих про
подвиг українських юнаків під Крутами. Учасники заходу
читали патріотичні твори, присвячені героям Крут. Під час
заходу пам’ять полеглих Героїв вшанували хвилиною
мовчання.
Напередодні Дня Державного прапора та річниці
Незалежності України в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича проведено
майстер-клас
«Створюємо
синьо-жовтий
оберіг».
Користувачі та працівники бібліотеки під керівництвом
майстрині Софії Семенівни Стрельченко виготовили
бутоньєрки-обереги у кольорах стягу нашої держави, які
передані через волонтерів нашим землякам, що воюють на
сході України.
З метою виховання патріотизму, шанобливого
ставлення до рідної
країни,
гордості
за
наших захисників у
філіалі
бібліотека
сімейного читання для
учнів 9-х класів ЗОШ
№7 проведено урок
патріотичного
виховання
«Україна
славить своїх героїв». На зустріч був запрошений голова
ГО «Учасники АТО Роменщини» Косенко Дмитро
Вікторович, який був одним із тих, хто першими став на
захист кордонів нашої держави. Він щиро подякував за те,
що таку необхідну моральну підтримку солдати отримують
9

з дитячих малюнків та листівок, зберігають їх як обереги.
До Дня захисника України в центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Б.Антоненка-Давидовича
відбулася зустріч-діалог «Захисники України: гордість і
душа держави, її надія й оберіг» з учнями 9-го та 10-го
класів СЗОШ №2 за участю голови громадської організації
«Серця
кіборгів»
Анатолія Свирида.
Мужній кіборг на псевдо «Спартанець» в складі 81-ої
бригади тримав оборону Донецького аеропорту,
неодноразово був поранений, місяць знаходився в полоні у
бойовиків, потрапив в групу на обмін. Після повернення з
полону Анатолій Свирид зайнявся активною громадською
роботою, допомагає учасникам бойових дій на Донбасі і
родинам загиблих учасників АТО.
Зустріч завершилася спільним фотом з бойовим
прапором, який до останнього зберігав на собі в
Донецькому аеропорту мужній захисник України –
Анатолій Свирид.
Роменська земля багата на талановитих, творчих
людей. Саме до таких належить поетеса Людмила Іванівна
Грицай – людина, яка не лише має великий життєвий
досвід, а ділиться ним, налаштовує на добро, на гармонію,
випромінює позитивну енергію.
В читальному залі
центральної міської бібліотеки для дорослих відбулася
зустріч-презентація книги поетеси «Життя безмежні
береги», що зібрала шанувальників творчості, друзів, колег
по перу, учнів шкіл та рідних Людмили Іванівни.
Нова книжка авторки довгоочікуваний
об'ємний
творчий плід її багаторічної
роботи
над
поетичним
словом.
У
книзі
представлене
жанрове
розмаїття:
патріотична,
філософська, духовна та
інтимна лірика, вірші для
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дітей та гумор.
Міський голова Сергій Салатун та начальник відділу
культури Тетяна Баляба вітаючи поетесу з виходом нової
книги бажали не зупинятись на досягнутому і підкорювати
нові вершини творчості. Збірка поетеси побачила світ
завдячуючи фінансовій підтримці небайдужих людей:
Тетяні Головко - заступнику голови Сумської обласної
ради, Іванові Рішняку - голові Сумського земляцтва в місті
Києві та голові Роменської районної ради - Вікторові
Переварусі.
В центральній міській бібліотеці для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича відбулася презентація
другої колективної збірки літературного об'єднання

«Обрії» «Українонька в нас одна». Збірка «Українонька в
нас одна» – це колективна праця 21 творчої людини, поетів
та прозаїків Роменщини, плід їхнього таланту і натхнення.
На заході були присутні представники культурномистецької громади міста, вчителі, шкільні бібліотекарі,
друзі та близькі поетів. Людмила Грицай розповіла про, те
як створювалась збірка. Поети прочитали власні твори.
Всіх присутніх з виходом нової збірки привітала начальник
відділу культури міськвиконкому Тетяна Баляба та
нагородила актив об'єднання грамотами та подяками. До
привітань приєдналися голова громадської організації
«Літературне об'єднання «Дивослово» Тетяна Лісненко,
поетеса Наталія Петренко, головний редактор літературно11

історичного альманаху «Ромен» Віктор Клєйніх, поетгуморист Андрій Будаков та інші.
Напередодні Дня гумору в центральній міській
бібліотеці
для
дорослих
імені
Бориса Антоненка–
Давидовича
в
емоційно теплій й
дружній
атмосфері
відбувся вечір гумору
«Майстри сатири та
гумору», за участю творчої інтелігенції міста. Роменські
поети, гумористи читали вірші, жартували й кепкували,
розважали присутніх дотепним, добрим гумором.
Справжньою окрасою свята став виступ арт-квартету
«Елегія», по весняному чуттєвими та грайливими
виявилися жартівливі пісні музичного колективу. Захід
пройшов у атмосфері гумору, жартів, розваг, цікавого та
приємного відпочинку.
Роменці одні з перших мали можливість
ознайомитися з новим виданням – поетичною збіркою
інтимної лірики «Лови/love» поета-земляка Миколи
Гриценка. Автор завітав до
центральної
міської
бібліотеки для дорослих ім.
Бориса
АнтоненкаДавидовича, де зустрівся із
шанувальниками
своєї
творчості.
Поет презентував свою
десяту книгу. Вона про
любов, симпатію, перше кохання та більш зрілі стосунки. У
збірку «Лови/love» ввійшли найінтимніші вірші написані
протягом всього життя. Присутні із захопленням слухали
вірші у виконанні автора, майже дві години зустрічі
пролетіли як одна мить. Вихованці Роменської дитячої
12

музичної школи Крістіна Шубна, Роман Стукало та ВІА
«Мікс» у складі Дмитра Цимбала та Аліни Іванченко
подарували присутнім чудові музичні номери.
Творчий вечір Тетяни Лісненко «Моя душа всього
лиш осінь…» з нагоди виходу нової книжки «Лелечі
світанки» присвячену 140-й річниці з дня народження О.
Олеся, відбувся в центральній міській бібліотеці ім. Бориса
Антоненка-Давидовича. В читальному залі бібліотеки
зібралися друзі, колеги по перу, шанувальники творчості
поетеси. Привітати авторку з виходом нової книги
прийшли міський голова Сергій Салатун, начальник
відділу культури виконавчого комітету міської ради Тетяна
Баляба.
Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач
нового покоління, з його запитами, потребами та
проблемами. Тому забезпечення соціального становлення і
розвитку молоді – одне із першочергових завдань
бібліотек.
З метою формування в учнів відповідального
відношення до вибору професії, усвідомлення відмінностей
між бажаннями та можливостями, врахування вимог
соціального середовища в Роменській міській центральній
бібліотеці для дорослих імені Бориса АнтоненкаДавидовича відбувся квест «Вибір професії – вибір
майбутнього» для учнів 8-В класу ЗОШ №4.
Квест - подорож до міста Професій в чудовій ігровій
формі провела головний спеціаліст відділу активної
підтримки безробітних міськрайонного центру зайнятості
Анна Шумакова. Учасники двох команд: «Професіонали»
та «Майстри» подорожували вулицями, провулками та
бульварами міста Професій, брали участь в конкурсах,
виконували різні завдання, дізнавалися багато нового про
світ професій, змагаючись між собою. Члени журі:
головний спеціаліст Роменського бюро правової допомоги
Максим Волошин та інспектор сектору реагування
патрульної поліції - капітан поліції Олена Тендіт
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оцінювали рівень знань та підготовки юних «фахівців» в
світі професій, побажали учням зробити вірний вибір
майбутньої професії, яка б приносила їм задоволення і
натхнення.
«Кмітливі, вмілі, креативні – знання з права мають
міцні та правомірні» під таким гаслом відбувся правовий
КВК "Знаємо свої права – виконуємо свої обов’язки" між
учнями 8- 9 -х класів ЗОШ №4 в центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.
Юні правознавці з команд «Юристи» та
«Праволюби» мали можливість проявити усі свої знання та
кмітливість розгадуючи юридичні анаграми, шаради,
побували в ролі юридичних консультантів, розв'язуючи
правові ситуації, уболівальники команд розгадували
правові загадки та згадували прислів’я з права, додаючи
сил та енергії всім учасникам змагань.
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До Міжнародного дня толерантності в читальному
залі центральної міської бібліотеки для дорослих імені
Бориса Антоненка-Давидовича відбулася зустріч з
практичним психологом та головним спеціалістом
Роменського бюро правової допомоги на тему
«Конфлікти: причини
виникнення та шляхи
розв’язання».
Учні
9-го
класу ЗОШ №11
розглянули позитивні
та негативні сторони
конфлікту, отримали
уявлення про різні
види конфліктних ситуацій та методи вирішення
конфліктів. Тренінг та презентація практичного психолога
ДПТНЗ Роменського ВПУ Надії Радчук допоможе учням
розвивати
комунікативні
навички,
терпимість,
толерантність у ставленні до людей, надасть можливість
учасникам відпрацювати навички аналізу конфліктних
ситуацій, знаходження конструктивних способів їх
вирішення. Головний спеціаліст Роменського бюро
правової допомоги Максим Волошин проінформував учнів
про їхні права та правила реагування в разі проявів булінгу
в школі, розповів про правове регулювання майбутнього
закону про запобігання жорсткого цькування та знущання
у школі. Презентація та відео-ролики представлені гостями
під час заходу допоможе учням виробити правильну лінію
поведінки для запобігання конфлікту та виходу з нього.
В рамках Всеукраїнського тижня права у філіалі
бібліотека сімейного читання відбувся інформаційноправовий майданчик «Закон на сторожі дитинства»,
учасниками якого стали учні 9-гокласу ЗОШ №7. На
зустріч з учнями був запрошений старший інспектор з
ювенальної привенції сектору привенції Роменського
відділу поліції майор Ситник Дмитро Миколайович. Під
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час спілкування Дмитро Миколайович ознайомив учнів з
кримінальною та адміністративною відповідальністю осіб,
які не досягли повноліття; також було обговорено низку
питань, що стосувалися прав дитини про цінності
людського життя, про поведінку в школі, вдома,
громадських місцях. Діти ставили дуже багато різних
запитань, на які отримали вичерпні відповіді.
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.
На відділі обслуговування організований юнацький
клуб «Молоді серця» , як спільний проект учнів старших
класів ЗОШ №4 та бібліотеки, з метою спілкування,
обміну інформацією, розширення знань про все, що хвилює
сучасну молодь. На засіданнях клубу проведено тренінг з
першої невідкладної допомоги «Абетка порятунку, або як
зберегти життя іншому», інтерактивний майданчик «Real профі на варті твоєї безпеки», спорт-час «Спортсменами не
народжуються» , де підлітки зустрічалися з фахівцями
різних галузей та отримали практичні, фахові рекомендації.

З давніх давен в Україні були популярними вишиті
ікони. Створювали їх у монастирях, майстернях і просто
народні умільці. Символічно, що саме напередодні
найсвітлішого свята - Великодня - вишиті ікони стали
основною темою засідання клубу «Родинна світлиця» «Ікони - символ благості, краси та добра». Для всіх членів
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клубу майстринями вишивки Мішечкіною Н.М. та
Бондаренко Г.І. були продемонтстровані ікони та пасхальні
рушники. Присутні дуже уважно слухали майстринь і
також поділилися своїми розповідями про те, як у їхніх
родинах цінують та передають з покоління в покоління
вишиті пасхальні рушники. Загальна атмосфера пасхальної
зустрічі була дуже світлою і залишила у всіх присутніх
приємний настрій для підготовки до Великодня!
В центральній міській бібліотеці для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича відбулася творча зустріч
«Святий обов’язок народу, майстрів
шанувати від роду до роду»
з
нагоди відзначення 70-річчя від дня
народження місцевої майстрині
Софії Семенівни Стрельченко на
черговому
засіданні
клубу
«Надвечіря» Софія Семенівна –
надзвичайно талановита людина,

керівник
гуртка
«Чарівна
мить»
Університету ІІІ віку
при
відділенні
соціально-побутової
адаптації
Роменського
терцентру.
Вона
автор
неперевершених рукотворних шедеврів, якими милуються
й роменці, і чи не вся Сумщина. Креативність і творчість
ювілярки були продемонстровані в оформленні залу
бібліотеки, який нагадував казковий сад та викликав
неабияке захоплення у гостей заходу.
Свою подяку і привітання майстрині за її
неоціненний внесок у розвиток традиційної ручної
вишивки, активну життєву позицію висловили очільник
міста Сергій Салатун, начальник відділу культури
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міськвиконкому Тетяна Баляба, директор територіального
центру соціального обслуговування Олена Шкромида,
директор міської централізованої бібліотечної системи
Ніна Рослова. Привітати Софію Семенівну прийшли її
друзі – поети Людмила Грицай, Людмила Кранга, Наталія
Петренко, Любов Шемчук, Віктор Тогобіцький, Тетяна
Іванова, Валентина Бородько, які підготували оригінальні
віршовані поздоровлення. Гумористичну танцювальну
композицію виконали члени гуртка «Чрівна мить».
В читальному залі бібліотеки відбулося чергове
засідання клубу - академія креативу «Дивовижні хобі
пенсіонерів». Члени гуртка «Чарівна мить» територіального
центру разом із Софією Семенівною Стрельченко
викладачем «Університету ІІІ віку» на волонтерських
засадах оформили виставку власноруч виготовлених
виробів, розповіли про свої хобі та захоплення, а також
разом із хлопцями-студентами Роменського ВПУ
презентували 12 чоловічих вишитих сорочок, які вони
виготовили для навчального закладу. Григорій Степанович
Стрельченко познайомив присутніх зі своїми двома новими
виданнями
«Медицина
Роменщини»
та
«Жінки
Роменщини», а також розповів про роботу над своєю
новою книгою. Пенсіонерка, педагог, поетеса, член
літературних
об’єднань
«Обрії» та
«Дивослово»
Олександра Калениківна Тарасенко презентувала свою
дванадцяту збірку поезій «Летять літа». Власні вірші
читали поети Людмила Кранга, Тамара Марченко, Віктор
Тогобіцький. Надія Карпенко подякувала за змістовно
проведений час та зауважила, що подібні зустрічі роблять
життя людей похилого віку активним і насиченим.
На засіданні читацького об’єднання «Імпульс» у
філіалі №1 ЦМБ для дорослих проведено коучинг «Як
подолати негативні емоції?»
з метою формування
психологічної культури, здобуття знань про те, як
правильно знімати емоційне напруження, розвивати
самосвідомість, піднімати власну самооцінку. Особливу
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цікавість присутніх викликали рольові вправи по темі
заходу, проведені Панченком Олександром. Бібліотекар
провела тест «Дізнайся більше про себе! Інтроверт чи
екстраверт?». Дві команди учасників «Калина» та
«Любисток» пригощали всіх чаями з цілющих трав та
квітів.
Краєзнавча діяльність – одна із пріоритетних сфер
роботи бібліотек. Вона направлена на сприяння
соціальному та культурному розвитку регіону, вихованню
патріотизму, національної свідомості, поваги до історії,
традицій краю.
З
нагоди
100-річчя виходу
першого номеру
газети
«Вісті
Роменщини»
в
центральній
міській бібліотеці
для дорослих ім.
Бориса АнтоненкаДавидовича відбувся ювілейний вечір «Головний часопис
Роменщини». Народившись в бурхливі часи революційних
потрясінь, газета пройшла великий і тернистий шлях.
Поздоровити
ювілярів
прийшли
друзі
та
поціновувачі, ветерани журналістської справи, колеги.
Теплі слова привітання на адресу ювілярів висловили
заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко,
міський голова Сергій Салатун, голови Роменської
районної державної адміністрації Валерій Білоха та
районної ради Віктор Переваруха, начальник відділу
культури міськвиконкому Тетяна Баляба, начальник
відділу культури райдержадміністрації Світлана Момот,
редактор Липоводолинської газети «Наш край» Наталія
Шутько, редактор газети з Недригайліщини «Голос
Посулля» Ігор Скрипченкота інші шановані гості. У своїх
виступах присутні вітали журналістів з поважним ювілеєм
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часопису, наголошуючи на величезному внеску газети в
розвиток інформаційного простору Роменщини.
Ювілейна двадцята зустріч родини Деревських
«Хай сяє сонцем в серці слово мати!» з користувачами
відбулася в центральній
міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича .
На заході були присутні
краєзнавці, літератори та
всі, кому не байдужа
історія нашого міста.
Щирі і прості слова Деревських особливо підкреслили,
який дорогий їм вчинок Олександри Аврамівни, як хочуть,
щоб їх підтримали люди й держава та зберегли пам`ять про
унікальну жінку, про її самопожертву, яка буквально
підбирала дітей у жахливі воєнні роки, забирала до себе
най-безнадійніших та оточувала їх материнською любов’ю
та турботою.
Вечір пам’яті поета, прозаїка, журналіста,
публіциста, історика і еколога Данила Кулиняка «Життя,
як спалах блискавки, і вічне…», від дня народження якого у
квітні минуло 70 років відбувся в центральній міській
бібліотеці ім. Бориса Антоненка-Давидовича.
Щоб вшанувати пам'ять цього палкого патріота
України,
колишнього
співробітника
Роменського
краєзнавчого музею, який повернув світові ім’я останнього
кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в
бібліотеці
зібралися
історики,
краєзнавці,
культурна інтелігенція Роменщини, представники громад
сіл Пустовійтівка та Сміле. Присутні поділилися спогадами
про зустрічі з Кулиняком, читали його патріотичні та
ліричні твори. Голова сільської ради села Пустовійтівка
Вячеслав Оврамець розповів про те, що на батьківщині
Калнишевського шанують пам'ять Данила Кулиняка.
Музичним оформленням вечора пам’яті стали відеозаписи
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покладених на музику поезій Данила Івановича у
виконанні українського співака Теодора Кукурузи.
Ініціатором проведення заходу виступив голова Роменської
міськрайонна організація Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка Григорій Діброва.
Вивчаючи літературу рідного краю, зокрема
творчість Бориса Антоненка-Давидовича, учні ЗОШ №4
відвідали заклад, який носить ім’я славетного земляка –
центральну міську бібліотеку для дорослих. Провідний
бібліограф Валентина Салогуб провела для учнів екскурсію
бібліотекою, ознайомила з відділами, зробила огляд
літератури біля краєзнавчого куточка та більш детально
познайомила гостей бібліотеки з творами Б. АнтоненкаДавидовича, які розміщені у фонді книгозбірні. Діти із
захопленням слухали розповідь про життєвий шлях нашого
земляка біля стенду «Незламний українець», який
розміщений у фойє бібліотеки.
З нагоди 100-річчя встановлення пам’ятника
Тарасові Шевченку в Ромнах в бібліотеках міста проведено
цілий ряд заходів : краєзнавча година «Не відданий
забуттю» у філіалі №1 ЦМБ для дітей, Дні краєнавства
«Монумент духовного безсмертя» у бібліотеці сімейного
читання та «Роменська перлина» в централіьній міській
бібліотеці для дорослих. На них користувачі ознайомилися
з історичною довідкою про створення пам’ятника Кобзарю
та переглянули відео презентацію «Стає твій образ наче
промінь» підготовлену працівниками центральної міської
бібліотеки для дітей.
Головний редактор літературноісторичного
альманаху «Ромен» Віктор
Клєйніх
презентував новий випуск журналу, приурочений цій події.
Працівниками центральної міської бібліотеки для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича здійснювався
пошук та підготовка матеріалів в рамках Всеукраїнського
науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту
«Місця пам'яті Української революції 1917-1921р.р.» .
Підготовлено 5 інформаційних повідомлень.
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Бібліотеки міської централізованої бібліотечної
системи розширюють
свій простір. Все частіше
бібліотекарів можна побачити за їх межами - в парку
відпочинку, на пришкільних майданчиках, біля річки, у
дворах.
Темі здорового способу
життя
у
нашому
місті
присвячується немало заходів.
Працівниками
відділу
обслуговування
центральної
міської бібліотки для дорослих був
проведений флешмоб "Молодь за
здоровий спосіб життя". Учні 7-го
класу ЗОШ №2 у спортивному
одязі та з літерами, прикріпленими
на спини курток, з яких складався
вислів "Нумо з нами!" пробігли
вулицею міста та стадіоном. В руках вони тримали плакати
з закликами зберігати та зміцнювати здоров'я.
Центральна
міська
бібліотека
для
дітей
започаткувала проект «Бібліодвір: у літній день читать не
лінь». Бібліотекарі завітали на прибудинкову територію
по вулиці Шевченка і запропонували дітям та їх батькам
цікаво провести час та отримати позитивні емоції .
Розпочався захід з веселої розминки на знання казок,
віршів, загадок. Місцева поетеса Наталія Петренко
представила на розсуд слухачів свою нову дитячу збірку
«Країна дитинства», яка побачила світ у цьому році.
Бурхливими оплесками супроводжували кожний віршик,
адже, це було так цікаво! Діти охоче приймали участь у
виставі «Колобок-супермен» лялькового театру «Веселка».
Калейдоскоп зелених див "Послухай музику землі,
пізнай навколишню природу" проведений працівниками
філіалу №1 ЦМБ для дітей спільно з класними керівниками
та учнями пришкільного майданчика ЗОШ №11. Вони
відвідали «Ландшафтний заказник Овлаші», гідом
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подорожі був громадський еколог, краєзнавець – Литовка
Володимир Вікторович. Почалася екскурсія зі знайомства з
деревом , що росте поблизу
школи №5 і носить назву
Коркове
–
єдине
на
Ромещині. В мальовничому
«Заказнику»
Володимир
Вікторович розповів та
показав рідкісні рослини та
птахів, які занесені до
Червоної книги України.
Школярі побачили квітучі лучні орхідеї та роздивилися у
бінокль на дуже красивих птахів бджолоїдок. Бібліотекар
Богомаз Юлія провела роз’яснювальну та інформаційнопізнавальну роботу «Хвилини добрих екосправ» щодо
необхідності охорони природи. Насолоджуючись чудовими
краєвидами діти зробили перерву та влаштували пікнік на
свіжому повітрі.
Центральною міською бібліотекою для дітей на
території міського парку
відпочинку
ім.
Т.
Шевченка (біля альтанки)
проведена вулична акція
«Міняю кульку на віршик»,
яку
успішно
розпочав
міський голова Сергій
Салатун
декламуванням
вірша зі свого дитинства.
Кожен учасник цієї акції
розповів
дитячий
віршик,
отримуючи
у
подарунок
різнокольорові кульки. Малеча
ознайомилися
з
яскравою
книжковою виставкою «Радість
дзвінкого дитинства». Щасливі,
радісні, задоволені обличчя
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дітей, горді батьки – це результат проведеного заходу.
В рамках проекту «Літо в місті де читають» на
дитячому майданчику у парку відпочинку ім. Т. Г.
Шевченка відбувся бібліовояж «Починаємо життя з книг:
для молодих тат і мам». Мета - виховання інтересу до
читання у дітей, прищеплення любові до книг, заохочення
батьків знаходити час і можливість для сімейного читання
та відвідування книгозбірні. Працівники бібліотеки
запропонували
молодим
батькам
та
їх
діткам
познайомитися з яскравими новинками дитячої літератури,
книгами, що стосуються психології та виховання дитини,
розвитку креативного, самостійного мислення. Батьки
отримали візитну картку бібліотеки, а маленькі потенційні
читачі – книжечку в подарунок та яскраву кульку. Діти
були у захваті від книжок та подарунків з книжкової
валізи, а батьки зацікавились діяльністю бібліотеки.
Також проведено нон-стоп у міському сквері «З
книжкою на лавці». Мета заходу – ознайомити мешканців
міста з новинками української та зарубіжної літератури, з
періодичними виданнями, які передплачує бібліотека, а
також пробудити цікавість до читання. Новими книжками
цікавилися як постійні читачі, так і ті, хто ще не став
відвідувачем бібліотеки. Бібліотекарі говорили з
перехожими про книжки, письменників, бібліотеку тощо.
Працівники
центральної
міської
бібліотеки
для
дітей
«висадились десантом» на
сонячній
галявині
дошкільного
дитячого
закладу №1 «Чайка».
Їх поява була незвичайна,
адже,
бібліодесант
«приземлився» на повітряних кульках, чим викликав
захоплення у маленьких вихованців. Бібліотекарі
підготували для дітвори цікаву літню програму. Разом з
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веселим Зайцем та добрим Вовком були проведені ігри
«Знайди морквинки», естафета «Хто перший збере
шишки?». Всім дуже сподобалась цікава та пізнавальна
подорож в бібліотечне царство, де на них чекали яскраві
книжечки. Діти відгадували загадки, співали, танцювали.
Підвищення кваліфікації та професійний розвиток
бібліотекарів
є пріоритетним напрямком методичної
роботи. Протягом року на отримання знань з актуальних
питань професійної діяльності були спрямовані ряд
заходів: семінари, дні та години фахівця, практикуми,
консультації, покликані вчити бібліотекарів мислити та
діяти професійно, шукати нетрадиційні підходи у
вирішенні питань, розвивати творчу ініціативу.
Пріоритети діяльності у взаємодії бібліотек із

суспільством обговорювалися на семінарі працівників
міської централізованої бібліотечної системи «Ресурси і
послуги сучасної бібліотеки у відповідь до потреб
громади», який відбувся в центральній міській бібліотеці
для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.
Як стати цікавою громаді, будувати партнерські
стосунки з різними державними установами, громадськими
об’єднаннями, творчими спілками, робити акцент на
надання послуг, необхідних партнерам - основні питання,
які розглядалися на семінарі.
На дні фахівця «Комплексний підхід до системи
збереження фондів» бібліотекарів ознайомили з порядком
списання документів, загублених користувачами, оцінкою
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та обліком документів, прийнятих від користувачів взамін
загублених та іншими питаннями по роботі з фондами
бібліотек.
Година фахових порад « Бібліотечна блогосфера, як
засіб професійного спілкування та обміну досвідом» та
практикум «Лайфхаки для бібліотекарів з пошуку
інформації в мережі Інтернет» допомогли бібліотекарям
ознайомитися з найбільш популярними бібліотечними
блогами, краще орієнтуватися в пошуку інформації з
мережі Інтернет.
Семінар для бібліотечних працівників міської
централізованої бібліотечної системи «Планування роботи
бібліотек на 2019 рік: пріоритети діяльності в роботі з
громадою». Обговорювалися питання основних вимог та
напрямків діяльності, звернули увагу на удосконалення
вже існуючих та запровадження інноваційних послуг
бібліотек, які покликані зробити бібліотеку «третім
місцем» поза домом і поза роботою, де зустрічаються люди
і втілюються ідеї.
Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я
маю право!» та безоплатну правову допомогу на
Роменщині розповів головний спеціаліст Роменського
бюро правової допомоги Максим Волошин.
Провідний методист МЦБС Олена Дудка зауважила на те,
що плануючи діяльність, кожна бібліотека повинна чітко
відчувати
та
реагувати в своїй
роботі
на
нові
потреби суспільства,
позиціонувати себе,
як
громадський
центр,
формувати
образ
відкритого
закладу культури, що надає не лише інформаційні послуги,
але й сприяє інтелектуальному, творчому розвитку
особистості, організації змістовного дозвілля.
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Консультацію про використання краєзнавчих
ресурсів та їх популяризації серед мешканців громад
надала провідний бібліограф МЦБС Валентина Салогуб,
акцентувавши увагу на співпраці бібліотек і музею,
місцевими краєзнавцями, звернула увагу на джерела в
мережі Інтернет, які містять корисну інформацію. З
основними напрямками роботи з дітьми в 2019 році
ознайомила присутніх заступник директора по роботі з
дітьми Ольга Божко. Консультацію «Робота з фондом:
комплектування, збереження, списання» надала провідний
бібліотекар Кондратенко Тетяна Іванівна.
З метою підвищення фахового рівня працівники
дитячих книгозбірень міста взяли участь у вебінарі
«Бібліотерапія, що допомагає жити» . Спеціалісти
обласної бібліотеки для дітей надали консультації на теми:
«Бібліотерапія в бібліотеках для дітей: від теорії до
практики», «Через казку до реальності: роль бібліотеки у
розвитку дитини», «До серця дитини через казку» .
Приємно було почути, що Роменська ЦМБ для дітей була
названа серед кращих дитячих бібліотек області, яка в
своїй роботі використовує елементи бібліотерапії.
На обласній онлайн-школі «Бібліотека у соціальних
мережах: кроки до успіху», яку підготували фахівці
обласної бібліотеки для дітей, розглядалися практичні
питання бібліотечної діяльності: презентації, буктрейлери,
мультимедійні
виставки,
як
фактор
підвищення
професійної майстерності бібліотекарів і сучасний засіб
популяризації книги.
Провідний бібліограф центральної міської
бібліотеки для дорослих взяла участь у круглому столі
«Співпраця бібліотек і музеїв Сумщини як ресурс розвитку
громади» (Сумська ОУНБ), заступник директора по роботі
з дітьми у фокус-семінарі «Сучасна бібоіотека: формула
успіху» (СОДБ).
Працівники
бібліотек
брали
участь
у
Всеукраїнському анкетуванні «Користувач бібліотеки –
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2018» яке проводила Державна бібліотека України для
юнацтва.
Протягом 2018 року на раду при директорові
виносилися питання: про результати діяльності за 2017 рік
та визначення ключових позицій розвитку МЦБС на 2018
рік; про результати комплексного обстеження філіалу №1
ЦМБ для дітей; бібліотечний потенціал та його можливості
щодо задоволення потреб громади; традиційні та
інноваційні послуги бібліотеки.
Підготовлено 25 інформаційних довідок для відділу
культури.
Бібліотеки МЦБС активно співпрацюють з
місцевими засобами масової інформації, поширюють
інформацію про свою діяльність на друкованих носіях та у
мережі Інтернет.
Однією з найбільш ефективних форм масового
інформування громади міста являються виступи по
місцевому радіомовленню. Вже багато років центральна
міська бібліотека для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича співпрацює з місцевою радіостудією «Ромен».
У 2018 році в ефір вийшло 18 інформаційних хвилин.
Бібліотечними закладами міста налагоджені тісні
партнерські стосунки з місцевими ЗМІ - газетами «Вісті
Роменщини», «Тандем-прес», «Новий погляд Роменщини»,
«Говоримо вголос» . У 2018 році на сторінках місцевої
преси надруковано 66 публікацій про роботу бібліотек
міста ). 14 публікацій розміщено в електронних виданнях.
На офіційний сайт міста Ромни в розділ «Новини
культури» систематично надається інформація про кращі
заходи, які проводять бібліотеки міста. За звітний період
розміщено 47 повідомлень.
Важливе місце в інформуванні читачів належить
бібліографічним посібникам, які окрім друкованого
варіанту, в електронному вигляді доступні на сайті
бібліотеки. У 2018 році методико-бібліографічним відділом
було випущено таку видавничу продукцію:
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попереджувальна довідка «Просвіта» та її роль у
культурному
процесі»
:
до
150-річчя
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г.
Шевченка;
- біобібліографічна
розвідка
«Талановитий
педагог Тетяна Бугайко» : до 120-річчя від дня
народження;
- пам’ятка «Шевченківська премія – 2018»;
- біобібліографічний покажчик «Феодосій Сахно:
«Я щасливий, бо пізнав історію свого народу» :
до 100-річчя від дня народження;
- краєзнавча історична розвідка «Століття зрілості
пера. Роменській міськрайонній газеті «Вісті
Роменщини – 100»;
- історична довідка «… І оживу, і думу вольную
на волю із домовини воззову» : до 100-річчя
відкриття памятника Т. Г. Шевченку в Ромнах.
- дайджест «Найцікавіше в бібліотеках міста».
Випуск,4
Підготовлені та розміщені на сайті центральної міської
біблітеки для дорослих:
- відео-огляд "Топ-15 українських книг про
Майдан"
- віртуальна виставка «Нові надходження до
бібліотеки у І кварталі 2018 року»
- віртуальна виставка «Книжкові новинки осені»
- інтерактивна гра «Славні імена Роменщини»
-

Бібліотеки пристосовуються до умов, що
постійно змінюються, пропонують членам своїх
громад ті форми обслуговування, які б
відповідали їх очікуванням, потребам і запитам.
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