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В 2014 році бібліотеки міської централізованої бібліотечної
системи продовжували виконувати свої головні задачі і функції.
Діяльність їх була спрямована на підтримання позитивного іміджу
сучасних бібліотек, співпрацю з закладами культури та освіти,
здійснення оперативного, повного і комфортного обслуговування
користувачів, проведення просвітницької діяльності шляхом
популяризації вітчизняної та світової культури і літератури,
впровадження нових форм роботи та сучасних інформаційних
технологій, постійне підвищення професійного рівня бібліотечного
персоналу.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування населення здійснювали
5 бібліотек міської централізованої бібліотечної системи. Ними
обслуговано - 12991 користувача при плані – 12980, книговидача
становить - 254786 прим. документів при плані – 253500 прим. док.,
відвідування склало - 104493 разів при плані – 102280.
Книжковий фонд бібліотек на 01.01.2015 року складав - 122673
прим. документів, надходження за рік - 1181 прим. документів (із
них по акції «Читайте книгу. Даруйте книгу» - 267 прим. док. ),
вибуття - 2680 прим. док.
Сума передплати на 2014 рік склала - 9181 грн., що дало змогу
передплатити – 40 назв періодичних видань.
За кошти з міського бюджету в 2014 році проведено капітальний
ремонт фасаду Центральної міської бібліотеки для дітей по вул.
Луценко,1 ( освоєно з бюджету розвитку міста 54,6 тис. грн.). На
придбання книг із місцевого бюджету виділені кошти в сумі – 6000
грн.
За кошти спонсорів у бібліотеки МЦБС придбано: ЦМБ для
дорослих - принтер «Canon» - 520,00 грн.
ЦМБ для дітей - принтер «Canon» - 720,00 грн.
Філіал №1 ЦМБ для дорослих - ноутбук – 820,00грн, конвектор
«Термія» - 400,00 грн., столи для комп’ютерів – 2 шт. х 450,00
=900,00 грн.
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Станом на 01.01.2015 року матеріально-технічна база бібліотек
міста поліпшилась на загальну суму – 63960 грн.
Робота Інтернет – центрів бібліотек
Бібліотечні заклади міста мають у наявності 14 комп’ютерів та 1
ноутбук, всі вони підключені до мережі Інтернет, парк
копіювальної техніки складає 8 одиниць, мультимедійне
обладнання відсутнє. В чотирьох бібліотеках функціонує
бездротова локальна мережа WI-FI, доступ до якої надається
користувачам безкоштовно.
В 4-х бібліотеках міської централізованої бібліотечної системи
працюють Інтернет - центри, послугами яких в 2014 році
скористалося – 899 користувачів . Кількість відвідувань
становить – 16340. Основні категорії відвідувачів – діти,
пенсіонери, безробітні.
Провідне місце в задоволенні інформаційних потреб користувачів
бібліотеками Роменщини займають послуги, спрямовані на
вирішення соціальних потреб громадян у різних галузях
життєдіяльності. Зокрема:
- Задоволення потреб у сфері освіти
Бібліотеки міста надають відкритий доступ до освітніх послуг,
професійних знань, сприяють самоосвіті громадян. Бібліотекарі
здійснюють навчання користувачів роботі на комп’ютері.
Найактивнішими користувачами цієї послуги є соціально
незахищені верстви населення, люди пенсійного віку. Всього – 18
чоловік.
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.
- Задоволення потреб у сфері правового захисту громадян та
доступу до офіційної інформації
Сьогодні бібліотеки спрямовують свою діяльність у напрямку
забезпечення правових можливостей громадян, захисту їх інтересів.
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Бібліотеки МЦБС приєдналися до мережі пунктів доступу громадян
(ПДГ) до публічної інформації , що дало змогу громадянам
отримати інформацію про діяльність органів державної влади,
знайомитися з місцевою та урядовою офіційною інформацією,
планами та програмами.
На звернення користувачів бібліотекар надає допомогу в пошуку
юридичної інформації
та оформленні документів (друк,
сканування).
На головній сторінці сайту ЦМБ для дорослих розміщена
інформація для тимчасово переміщених осіб «Інформаційний
ресурс для 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.
Книгозбірня в мікрорайоні Процівка , завдяки налагодженим
тісним зв’язкам з головами квартальних комітетів, стала
майданчиком для спілкування громади і влади. Бібліотека взяла на
себе функцію своєрідного координаційного центру, з’єднуючи
ланки між різноманітними комунальними, соціальними службами і
жителями мікрорайону. Тут проводять свої засідання мобільні
офіси, на яких представники соціальних служб міста надають
консультації мешканцям мікрорайону з різних питань.
- Інтерактивне спілкування користувача і бібліотеки
Бібліотечні сайти :
http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/ (ЦМБ для дорослих)
http :// romny - dytbibl 2. edukit . sumy . ua (філ.№1 ЦМБ для дітей)
http://romny-dytbibl.edukit.sumy.ua (ЦМБ для дітей)
http://r1biblioteka.at.ua (ЦМБ для дорослих)
та спілкування «користувач-бібліотека» у соціальних мережах («В
Контакте», «Фейсбук») є найбільш зручним способом взаємодії з
читачем у віртуальному середовищі. Аудиторії цих мереж
достатньо чисельні, і це дозволяє спілкуватися з реальними
користувачами бібліотек та залучати потенційних. Через соціальні
мережі книгозбірні популяризують ресурси і послуги, привертають
увагу громади до бібліотеки, книги, читання. Веб-сайти бібліотек
перебувають у регулярному оновлені, поповнюються новими
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розділами, відео презентаціями, створеними бібліотекарями. За
звітний період на сервісі You Tube та на Веб-сайтах були
розміщені відео презентації : «Минуле та сьогодення міста Ромни»,
«Т.Шевченко – майстер слова і пензля» (до 200-річчя від дня
народження Т.Шевченка), «Майстер карбованого слова» ( до 115річниці від дня народження Б.Антоненка –Давидовича), презентація
роботи клубу «Червона шапочка» у ЦМБ для дітей та «Портфоліо
центральної міської бібліотеки для дітей».
- Задоволення потреб у сфері соціально-культурної, професійної
та економічної діяльності
Доступ до мережі Інтернет дозволяє придбавати різноманітні
товари та послуги: товари домашнього вжитку, для присадибних
господарств, отримувати відомості про нові сорти різних культур,
знаходити інформацію, переглядати відео-уроки та майстер-класи
для своїх хобі ( вишивка, квілінг, орігамі, в’язання, догляд за
квітами).
Бібліотекарі пропонують свої послуги в оформленні резюме для
влаштування на роботу та пошуку вакансій. Допомагають
користувачам оформити електронні квитки на потяги.
- Задоволення потреб у сфері комунікації
Попитом серед відвідувачів бібліотек міста користуються послуги ,
що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу. Книгозбірні
забезпечують
можливість
безкоштовного спілкування за
допомогою Скайп - зв’язку, та електронної пошти.
Завдяки появі сучасних Інтернет-центрів на новий ступінь
піднялася якість заходів, що тут проводяться. Тепер бібліотекарі
мають змогу доповнювати кожен захід аудіо- та відеоматеріалами,
а
користувачі
безкоштовно
користуватися
безмежними
можливостями, які надає мережа Інтернет.
На базі Інтернет-центру ЦМБ для дорослих продовжила свою
роботу «Бібліоклініка» . На протязі року проведено 7 консультацій
«Запитайте у лікаря», а саме: методи профілактики та боротьби з
лихом нашого часу — виразковою хворобою шлунка та
дванадцятипалої кишки озвучив лікар загальної практики та
сімейної медицини Бондаренко О.Є, про запобігання, профілактику,
лікування системи органів дихання йшла розмова з завідуючою
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відділенням сімейної медицини Роменської районної лікарні –
сімейним лікарем Шило В.А, як убезпечити себе від гострих
респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), а в разі хвороби — як
ефективно її побороти- на зустрічі з лікарем-інфекціоністом
Роменської ЦРЛ Курпіль А. М. Що таке основи здорового
харчування? На ці та інші питання відвідувачів "Бібліоклініки"
відповіла лікар-ендокринолог Заканавська О. І. та побажала завжди
пам'ятати, що споживаємо їжу ми для того, щоб жити, а не навпаки.

Колектив редколегії альманаху «Ромен» при підготовці чергового
випуску журналу завжди користується послугами Інтернет-центру
ЦМБ для дорослих – знаходить потрібну інформацію в мережі
«Інтернет», редагує тексти, підбирає художнє оформлення .
Центральна міська бібліотека для дітей прийняла участь
віртуальному скайп-бібліовізиті «Банк бібліотечних ідей», в
рамках якого розглядалися питання
організації дозвілля користувачів-дітей під
час літніх канікул.
Завідуюча бібліотекою Божко Ольга
Василівна поділилася планами організації
літнього відпочинку користувачів-дітей та
інноваційними формами популяризації
книги і читання.
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Філіал №1 ЦМБ для дорослих в добу важливих суспільних перемін
залишається традиційним центром культури , знань і духовності,
яка покликана не тільки зберігати надбання віків, але й окреслити
контури інформаційної цивілізації 21 століття. На зустріч із
спеціалістами "Соціальний захист - вимоги сьогодення"
зібралася
громада
мікрорайону
Процівка.
На запитання присутніх відповідали спеціалісти: начальник
пенсійного фонду міськвиконкому Біленко Алла, начальник
управління соціального захисту населення Панченко Ярослав,
виконуючий обов'язки начальника центру зайнятості Бабенко
Юрій, представник управління міського господарства Хуторний
Григорій, представник відділу допомоги соціального захисту
населення Мусійко Світлана, начальник відділу інвалідів
управління соціального захисту населення Подоляка Людмила.
Бібліотекар розповіла присутнім про альтернативні методи
спілкування, які нам відкриваються за допомогою Інтернет
технологій, а саме зв'язок через Skype, який здійснюється у дні
прийомів зі спеціалістами міста.
Соціокультурна діяльність бібліотек
Публічні заходи
Бібліотека – це не тільки книжковий фонд, але це і величезна
кропітка щоденна праця великого колективу: виставки, робота
клубів за інтересами, творчість наших користувачів і все
багатогранне життя нашого краю. Любов до рідного краю, до землі,
до людей, що її заселяють, є спільною турботою про те, щоб він був
багатим, красивішим, культурним. Тому одним із пріоритетних
напрямків роботи бібліотек є краєзнавство.
З нагоди 75-річчя утворення Сумської області для користувачів
філіалу №1 ЦМБ для дорослих проведений день краєзнавства
«Мій край, моя земля – Сумщина» де мова йшла про багатовікову
історію міст і сіл Сумщини, користувачі взяли участь у краєзнавчій
вікторині «Їх надихала рідна земля», проведений огляд літератури
«Сумщина від давнини до сьогодення».
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Про наш край, його людей, подвиги і славу, історію і сучасність
говорилося в інформаційній хвилині «Сумській області – 75»,
яка прозвучала на радіостудії «Ромен».
Учні 7-го класу ЗОШ №11 вирушили у віртуальну мандрівку
«Мій край – це серця рідна пристань», переглянули відео сюжет
«Ромни – моє рідне місто» та фото з видами міста «Ромни – забуте
минуле» в Інтернет – читальні філіалу №1 ЦМБ для дітей.
На сайті Роменської міської бібліотеки для дорослих розміщено
відео презентацію «Пишаймося рідним краєм».
На вшанування 115-ї річниці від дня народження Бориса
Антоненка-Давидовича, ім’я якого має честь носити центральна
міська бібліотека для дорослих в читальному залі було проведено
краєзнавчу годину «Ув’язнений, замовчуваний, але не
забутий».
В теплій, невимушеній атмосфері відбулася щира розмова
представників місцевої громадськості, творчих людей про долю
людини, яка протистояла тоталітарному режиму все своє
страдницьке життя, відбувши в таборах та на засланні 23 роки,
вистоявши не зважаючи на всі трагічні сторінки життя і
залишившись людиною з великої літери. З вітальним словом до
присутніх звернулась начальник відділу культури Тетяна Баляба.
Про життєвий шлях поета розповів краєзнавець Григорій Діброва.
Стежками
літературної
спадщини поета провели місцеві
поетеси - голова літературного
об’єднання „Обрії” Людмила
Грицай та голова міської
громадської
організації
„Літературне
об’єднання
„ДИВОСЛОВО”
Тетяна
Лісненко.
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Присутні мали змогу отримати насолоду від прослуховування
українських народних пісень у виконанні музичного колективу
«Співочі голоси» територіального центру соціально – побутової
адаптації, а книжкова виставка
« Майстер карбованого слова»
ознайомила з літературою про важку долю письменника.
Ювілейний вечір «Тетяна Лісненко: шляхетність щедрої душі»
відбувся 15 серпня 2014 року в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.
Тетяна Лісненко – автор девяти прозово-поетичних збірок, твори
якої сповнені натхнення, щирості, любові до свого славного міста
Ромен, до природи, до українського слова, до всих людей. З-під
пера пані Тетяни вийшли у світ поетичні збірки «Сповідь»,
«Вересневий зорепад», «На полиновім вістрі», «Крок до осені»,
«Золоті мальви», «Гойдають соняшники небо», «І вишита душі моєї
лиштва», «Кобзареве слово невмируще», «І долі в слові
поєднались».
«Найголовніше з моїх достоїнств – незмірна, невиліковна і
безмежна любов до рідного слова. Володар слова – найвищий
титул, найвище звання , найбільше багатство, що я маю…», зізнається поетеса - член Всеукраїнського товариства «Просвіта»
імені Т.Г.Шевченка, голова міської громадської організації
«Літературне об’єднання «Дивослово», депутат міської ради трьох
скликань.
З ювілейною датою Тетяну Лісненко привітали та вручили Грамоту
виконавчого комітету Роменської міської ради заступник міського
голови Ігор Тетірко і керуюча справами виконкому Лариса
Сосненко. За активну громадську позицію та вагомий особистий
внесок в літературну спадщину нашого міста від відділу культури
виконкому міської ради головним спеціалістом Світланою Сухан
було оголошено та вручено Подяку.
Громадськість
міста,
представники
влади,
творча
інтелігенція з захопленням слухали
вірші у виконанні ювілярки, мали
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приємність ознайомитись з творчим становленням Тетяни
Лісненко. Поети декламували власну поезію у подарунок пані
Тетяні. Задушевний настрій в атмосферу вечора внесли пісні у
виконанні учениці Роменської дитячої музичної школи Юлії
Бердник ( викладач Віра Булим). Відвідувачі свята мали змогу
поспілкуватися з письменницею, придбати її книги та отримати на
пам’ять автограф.
«Бібліотека надала чудову можливість для зустрічі читачів з
поетесою, де кожен зміг ознайомитися зі своєрідним поетичним
щоденником авторки. Роздуми письменниці про літературу, її
розуміння таких понять, як духовність, інтелігентність, освіченість
зробили цю зустріч неповторною, змістовною, цікавою для
користувачів» - зауважує директор бібліотеки Рослова Ніна.
Ромни… Прадавня українська земля, мальовничий Посульський
край зі славетною тисячолітньою історією, віковими традиціями,
талановитими і працьовитими людьми. Особливе місце в цій плеяді
талантів займає видатний український лірик, талановитий байкар,
журналіст, краєзнавець Павло Юхимович Ключина до 100- річчя
від дня народження якого
в
центральній
міській
бібліотеці для дорослих
проведено
краєзнавчу
годину «Невтомний сіяч
на ниві українського
слова».
Вшановуючи
пам'ять
нашого земляка, заступник
міського
голови
з
гуманітарних питань Ігор
Тетірко зауважив, що кращі вірші
громадянського звучання Ключини будили сумління українців в
час їх написання, а також зберегли свою актуальність і в наші дні, а
начальник відділу культури виконавчого комітету міської ради
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Тетяна Баляба додала, що в українську літературу він увійшов як
оригінальний і обдарований письменник, твори якого мали і мають
великий успіх у читача. Серед присутніх в залі були й найрідніші
люди Павла Ключини – це його син Едуард Павлович, невістка
Любов Максимівна та онук Павло Едуардович, який, продовжуючи
справу свого діда, працює журналістом.
Представники громадськості міста, літератори, краєзнавці,
прихильники творчості поета відгукувалися про Павла Юхимовича,
як талановиту неординарну людину. Своїми думками про творчість
Павла Ключини поділилися поет, журналіст Андрій Кубах та
краєзнавець Григорій Діброва. Згадувала про зустрічі з Павлом
Юхимовичем Надія Карпенко (донька Йосипа Дудки), яка була
особисто знайома з ним. Про Ключину-краєзнавця, музейного
працівника розповіла завідувач науково-експозиційним відділом
Роменського краєзнавчого музею Надія Савченко. З особливою
насолодою присутні слухали ліричні твори автора у виконанні
десятикласників ЗОШ № 4 та байки, які читали відвідувачі
відділення соціально-побутової адаптації територіального центру.
В центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича пройшла презентація нової збірки поезій
Анатолія Васильовича Холявко «За літами літа…».
На презентації були присутні місцеві поети та письменники, творча
інтелігенція, рідні та друзі поета, які обмінялися своїми роздумами
про поезію Анатолія Васильовича, спогадами про минуле та
прочитали власні твори.
В центральній міській бібліотеці для
дітей відбулася зустріч учнів 6-х
класів ЗОШ № 4 з місцевою
поетесою
Людмилою
Грицай
«Поклик душі». Під час теплої,
дружньої розмови Людмила Грицай
розповіла багато цікавого про себе та
свою творчість. Більше години поетеса з пам’яті, декламувала свої
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вірші та гуморески, що дуже зворушило учасників заходу.
Працівники бібліотеки подякували поетесі за таку теплу, дружню
зустріч і наголосили, що подібні заходи дуже корисні, як для юних
користувачів, так і для талановитих творців слова.
Враховуючи зростаючий інтерес молоді до історичної тематики,
особливо до вивчення історії України, бібліотекарі приділяють
велику увагу формуванню національної свідомості юнаків і дівчат,
патріотичному вихованню.
15 лютого минуло 25 років з часу виведення радянських військ із
Афганістану. На підтримку ініціативи ветеранської громадськості
Указом Президента України 2014-й рік оголошений Роком
учасників бойових дій на території інших держав.
Правда
про
афганську
війну…Різна вона, і спогади
різні. І звучали вони із вуст
воїнів-інтернаціоналістів
в
центральній міській бібліотеці
для дітей на годині пам’яті
«Відлуння минулих боїв».
Шебедя Сергій Миколайович та
Чикиш Юрій Іванович - живі
свідки воєнних подій в Афганістані. Вони служать прикладом
дітям, які є майбутнім нашої країни. Учні 8-А та 8-Б класів СЗОШ
№2, затамувавши подих, слухали розповідь воїнів-афганців про
страшні роки війни, про молодих юнаків, які гинули на мінах та від
рук душманів, про жаркий клімат , який виснажував бійців, про
цинкові гроби, які щодня відправляли на батьківщину безутішним
батькам, дружинам.
Як вони раділи, коли ця війна для них
скінчилася, коли останній солдат покинув територію Афганістану.
Юрій Іванович з гордістю згадував, що він був в тій колоні, яка
останньою залишила афганську землю. Під час проведення заходу
звучали вірші у виконанні учнів 8-А класу Яременко Нелі,
Щербакової Ангеліни, Губар Юлії, Карпенко Олександри, які
доповнювалися документальною кінохронікою.
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На урок мужності: «Гіркої пам’яті ковток» проведений для
учнів 1 курсу ВПТУ-14 в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича були запрошені гості –
воїни – афганці Бринчак Василь
Михайлович
та
Тарасов
Ігор
Володимирович.
Вони
ділилися
спогадами про час служби в
Афганістані,
згадали
тих,
хто
пройшов з ними воєнний шлях, важкі
будні тієї жахливої війни. Учні
дізналися про події, які донедавна були маловідомі, ознайомилися з
книжковою виставкою «Війна… Чужа. Неждана. Непотрібна.» та
переглянули документальний фільм про війну в Афганістан.
Будь-яка війна несе смерть, каліцтво, «вдягає» в журбу тисячі
материнських сердець. У війни холодні очі, у неї свій рахунок, своя
безжальна арифметика. В нашому місті шість
матерів не
дочекалися своїх синів. Болем і щемом у серці відгукнулась
розповідь Уманця Оленсандра Сергійовича та Божко Галини
Степанівни - батьків загиблих воїнів, які прийшли на зустріч з
жителями мікрорайону Процівка у філіал №1 центральної міської
бібліотеки для дорослих на
вечір-зустріч «Крізь пекло
афганської війни». Їх надію обірвав «чорний тюльпан» із
вантажем «200» - домовинами загиблих синів Уманця Анатолія та
Божка Олега. Віддати шану загиблим та привітати присутніх на
заході воїнів – афганців Шебедю Сергія, Карася Анатолія,
Самойленка Олександра, Дудченка Юрія, Гуртовенко Івана,
Василенка Ігора прибули міський голова Калашник Микола
Кирилович та керуюча справами міськвиконкому Проценко Олена
Володимирівна.
Спогади воїнів-афганців, пісні про Афганістан залишаться в душах
та серцях тих, хто прийшов на захід назавжди. Як сказали ведучі
заходу Кулецьких Оксана та Пертраш Віта: «Ця пам’ять належить
не тільки воїнам, які пройшли через криваве пекло Афганістану,
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вона повинна нагадувати всім, що війна не потрібна людям.
Молоде покоління має знати, що серед нас живуть герої, які в 20 30 років стали свідками і учасниками бойових подій і нагороджені
орденами і медалями.»
Ділячись своїми спогадами з учнями 10 класу ЗОШ №11 у філіал
№1 центральної міської бібліотеки для дітей на уроці патріотизму
«І знов мені Афган наснився» воїн-афганець Іванов Олексанр
Іванович сказав: «Вихований на ідеалах радянської доби, я щиро
вірив, що виконую свій інтернаціональний обов'язок, роблю добру
справу, захищаю афганський народ та допомагаю дружній країні.
Я добре розумів, що таке військова присяга, обов'язок перед
народом і Батьківщиною, і служив з честю та гідністю. В моїй
пам'яті назавжди залишиться бойова дружба, взаємодопомога і
підтримка, а ще болючі спогади про тих, хто вже ніколи не
повернеться на рідну землю».
Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і
велика трагедія нашого народу - його битва, його перемога над
фашистами. Через окопи і партизанські ліси, через підпілля і
застінки гестапо, через смерть і безсмертя вона все ж таки до нас
прийшла – Перемога!
В читальному залі центральної міської бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка – Давидовича відбувся вечір вшанування:
«Діалог поколінь: пам’ять заради майбутнього», в ході якого
звучали спогади про страшну війну, яка спіткала наш народ в 19411945 роках, учні 11-го класу ЗОШ №3 співали пісні та читали вірші
на воєнну тематику. Справжнім подарунком всім присутнім був
святковий концерт вокального ансамблю «Співучі голоси»
територіального центру соціально-побутової адаптації. Книжковоілюстрована виставка: «Подвиг безсмертний – пам’ять нетлінна»
представлена в читальному залі, ознайомила всіх бажаючих з
трагічними сторінками воєнного лихоліття.
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8 травня у філіалі №1 ЦМБ для дорослих була проведена
поетично-історична година "Подвиг народу - пам'ять
поколінь". Були присутні учасники війни, діти війни та жителі
мікрорайону Процівка. Привітали їх
голова ради ветеранів Шамрай Борис
Федорович,
голова
Всеукраїнської
організації радянських офіцерів Лисенко
Петро Матвійович, заступник міського
голови, керуюча справами виконкому
Бурмака Тетяна Іванівна, а також
виконуючий обов'язки міського голови
Губарь В'ячеслав Олександрович, який
поздоровив учасників та дітей війни.
Голови квартальних комітетів Данилко
Віра Михайлівна та Шішібарова Олена
Володимирівна вручили грамоти з подякою учасникакм трудового
фротну війни. Розповіді учасників та дітей війни присутні
прослухали зі сльозами на очах; кожен зміг донести інформацію
про страшні дні окупації фашистами України. Зворушливо була
виконана пісня "Майский вальс" у виконанні Стукало Романа.
Учитель Роменської школи №3 Кулєцких Оксана розповіла про
страшну битву під Ржевом, а Локтев Дмитро прочитав вірш
присвячений цій битві. Поздоровлення прийняли також від
жительки мікрорайону Процівки, яка написала вірш для привітання
ветеранів війни. Кульмінаційним моментом стало виконання
гостями та ансамблем "Любисток" військової пісні "Катюша". Були
покладені квіти до пам'ятника визволителів Ромен, який
знаходиться в парку мікрорайону Процівка. Свято Перемоги
закінчилося куштуванням солдатської каші.
В центральні міській бібліотеці для дітей під час проведення
години-зустрічі «Немеркнуче світло великого подвигу»
можливість послухати розповідь ветеранів Великої Вітчизняної
війни Савченка Івана Опанасовича та Сіромахи Григорія
Павловича мали учні 5-х класів ЗОШ №4. Ветерани розповідали
про злочини фашистських окупантів, про мужність радянських
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людей у боротьбі за свободу Вітчизни, свій бойовий та трудовий
шлях. Під час проведення заходу звучали рядки поезії у виконанні
учнів, пісні воєнних років, демонструвалися документальні
фільми.
З нагоди 71-ї річниці
звільнення Ромен від фашистських
загарбників у філіалі №1 ЦМБ для дорослих проведена історичнокраєзнавча година «Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не
дамо». На захід була запрошена
Ващенко Тетяна Іванівна очевидець подій 1941-1943 років, жителька мікрорайону Процівка,
яка розповіла про варварство фашистів в роки окупації міста
Ромни, про те, як звільняли місто від фашистсько-німецьких
загарбників. Були прочитані вірші на воєнну тематику та покладені
квіти до пам’ятника визволителям Ромен.
Виховна діяльність бібліотек мала місце в усі часи, вона
залишається актуальною і зараз. Бібліотекарі покликані впливати на
читачів, прищеплювати їм любов до книги, виховувати культуру
читання, такі загальнолюдські якості, як чесність, сумлінність,
правдивість, порядність, високу моральність, духовність.
Безсмертне ім’я великого українського поета і художника Т. Г.
Шевченка відоме скрізь як ім’я людини, що віддала своє життя
боротьбі за свободу українського народу. Саме тому вся світова
громадськість у березні 2014 року з особливим почуттям відзначає
200-річчя з дня народження Великого Кобзаря.
Увібравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич і
красу на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ. Про це
особливо було наголошено під час вечора-присвяти « І голос
твій, і пензель твій, і слово…» , який відбувся в читальному залі
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича. Під час заходу звучали вірші та пісні на слова Тараса
Шевченка у виконанні відвідувачів відділення соціально-побутової
адаптації територіального центру міста.
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На завершення
вечора-присвяти були підведені підсумки
загальноміського конкурсу знавців життя і творчості Тараса
Шевченка «Живи, поете, в пам’яті людській» . Роботи на
конкурс представили 24 учасники. Приємно відзначити активність
учнівської молоді, а також не байдужих до творчості Шевченка
мешканців міста та району, серед яких люди різних професій,
уподобань .
Підводячи підсумки конкурсу , начальник відділу культури
виконавчого комітету міської ради Тетяна Баляба, підкреслила:
«Конкурс – це справжнє свято Кобзаря, його вічної, нев’янучої
творчості, полум’яного слова. Коли нам важко, коли смуток гризе
душу, ми звертаємося спраглими устами до його цілющого
джерела, щоб знову відчути силу жити для рідного народу».

Переможці конкурсу Дудка Едуард (1 місце), Паляничка Оксана
( 2 місце), Миколенко Марина ( 3 місце) отримали дипломи та
цінні подарунки, а саме твори безсмертного Кобзаря. Решті
учасників на згадку про участь в конкурсі Людмила Грицай,
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місцева поетеса, голова літературного об’єднання «Обрії» , яке з
лютого 2014 року розпочало свою роботу при центральній міській
бібліотеці
для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича,
вручила збірки письменника-земляка О.Ющенка. Наостанок всі
учасники заходу хором виконали пісню «Реве та стогне Дніпр
широкий» .
У рамках святкування 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка
бібліотекарі відділу обслуговування центральної міської бібліотеки
для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича спільно з учнями і
вчителями ЗОШ №3 провели біля пам’ятника Великому Кобзарю в
центрі міста флешмоб «Слово поета до кожного серця».
«Акція має на меті популяризувати творчість Великого Кобзаря
серед молоді. Митець народився на українській землі, під
українським небом, він належить до тих людей-світочів, що в
пошані всього людства знаходять своє безсмертя. Флешмоб
спрямований на те, щоб донести частинку творчості Великого
Кобзаря до свідомості кожного роменця», - зазначила завідуюча
відділом обслуговування Роменської ЦМБ для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича Лариса Пасєвіна.
Учнівська молодь декламувала поетичні твори Тараса Шевченка.
«Заповіт», «Думка», «І мертвим, і живим…», «Сон» та інші лунали
з уст учасників і цим вони приємно дивували перехожих. А дехто з
старших людей, навіть, не міг стримати сліз, дивлячись як сучасна
молодь любить і знає творчість Великого Кобзаря.

Доторкнутися душею до полум'яних Шевченкових рядків змогли
присутні під час проведення у філіалі №1 ЦМБ для дорослих
літературної години"Вічне і живе Шевченкове слово". На заході
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декламували вірші Кобзаря, демонстрували інсценізований уривок
з поеми «Катерина». Запрошена на літературну годину жителька
мікрорайону Процівка Бойко Надія Миколаївна прочитала свої
вірші присвячені Т.Г.Шевченку. Зворушливо була виконана пісня
«Думка» у виконанні Шишабарової Олени. Книжкова виставка
"Невмируща слава генія Шевченка"доповнена картинами
вишитими Стетюхою Ларисою.

«Кетяги калини у вінок Великому Кобзареві» - під такою назвою
відбувся вечір-вшанування у бібліотеці сімейного читання для
учнів 8-7-х класів ЗОШ№7. В ошатному залі бібліотеки,
прикрашеному вишитим портретом Тараса Шевченка, діти з
цікавістю слухали розповідь ведучих про творчість письменника,
бо саме на таких теплих, можна сказати родинних зустрічах, діти
перегортають сторінки його життя, відкривають до цього невідомі
грані його таланту. Працівники бібліотеки підготували книжкову
виставку «Шляхами Тараса» та організували виставку дитячих
малюнків по його творчості.
Літературно-музична композиція «Ім’я таке просте - Тарас, а
велич і душа глибинна», підготовлена центральною міською
бібліотекою для дітей , зібрала любителів поезії Т.Г.Шевченка в
затишному
приміщенні
центру
реабілітації дітей-інвалідів.
Поезія і
мелодіями,

проза
перепліталася
покладеними на твори
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Т.Шевченка. Прозвучали вірші у виконанні вихованців центру
реабілітації, які яскраво зуміли представити свої виступи.
Прикрасою свята став виступ учасників учнівського театру юного
глядача ЗОШ №3, які підготували сценки «Тарас з мамою» та
«Шевченко в дитинстві». Свято завершилось
«Молитвою»
Д.Павличка у виконанні учнів ЗОШ №3 Лещак Насті, Коваленко
Дениса та презентацією «Іду з дитинства до Тараса»
,підготовленою працівниками ЦМБ для дітей.
Центральна міська бібліотека для дітей приєдналася до участі в
проведенні обласного конкурсу літературно-мистецького проекту
«Дитяча Шевченкіана до ювілею Кобзаря», в рамках Року Тараса
Шевченка в Україні.
35
учасників
Проекту
творчо,
оригінально, нестандартно представили
роботи
про
життя
і
творчість
Т.Г.Шевченка в трьох номінаціях.
Переможцями 1-го туру стали:
В номінації «Кращий малюнок до творів Кобзаря»
Клименко Олександр «Портрет Шевченка»– 7 клас
Мартиненко Каріна «Садок вишневий коло хати» - 6 клас
Божко Марина «На Великдень на соломі…»
В номінації «Краща вишивка»
Станкевич Валерія «Садок вишневий коло хати» - 6 клас
В номінації «Кращий літературний твір про Кобзаря»
Карлаш Ілона «Не забувай нашу рідну Україну» - 6клас.
Їх роботи були відправлені до обласної дитячої бібліотеки ім.
М.Островського для участі в 2-му підсумковому турі, де Карлаш
Ілона отримала І місце (за кращий літературний твір), Станкевич
Валерія ІІІ місце (краща вишиванка).
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Що таке поезія. Поезія - це сум, чарівність, музика, дотик до душі,
струни якої ще довго будуть
бриніти. Саме такі почуття
панували у всіх присутніх на
черговому засіданні літературної
вітальні «Нова хвиля: поезія
молодих», яке відбулося в
читальному залі центральної
міської бібліотеки для дорослих
ім.
Бориса
АнтоненкаДавидовича
напередодні
Всесвітнього дня поезії.
Як відомо, поети – люди, які особливо гостро відчувають переломні
події в історії держави, пропускають їх через своє серце. Такі події
як Майдан, трагедія Небесної сотні не залишили байдужими всіх
учасників засідання літературної вітальні. Слухаючи поезії молодих
поетів: Лук'яненко Катерини, учнів СЗОШ №2 ім. Академіка
Йоффе Гончаренко Валерії та Штирбу Катерини, учениці ЗОШ №7
Беркут Вікторії, учня ЗОШ №4 Радчук Владислава, студентів РК
КНЕУ Заєць Дарини, Карпець Олени та Дремової Катерини
присутні були захоплені справжнім патріотизмом, любов'ю до
України. Як зазначив головний редактор літературно-історичного
альманаху «Ромен» Віктор Клєйніх: «Коли ми чуємо такі
патріотичні поезії з уст молодого покоління поетів, то стає
зрозумілим, що у незалежної держави Україна є велике майбутнє.
Події, що відбуваються в нашій країні останнім часом формують
націю справжніх патріотів, які всім серцем вболівають за майбутнє
України».
За активну участь у громадському та культурному житті міста,
формування у молодого покоління творчих здібностей та
поетичного смаку грамотами виконавчого комітету міської ради
були нагороджені: поетеса, голова міської громадської організації
22

«Літературне об'єднання «ДИВОСЛОВО» Тетяна Лісненко та
поетеса, керівник літературного об’єднання «Обрії», яке працює
при центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича Людмила Грицай.
Кажуть, що поезія – це голос істини, голос правди. Той, хто його
чує, здатний піднятися на вершину духу, згуртувати націю,
об’єднати людство. І це чудово розуміють поети та шанувальники
поезії, які зібралися на патріотичних читання «Патріотичні
мотиви в творах поетів рідного краю» в центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича, адже
поезія має безмежну силу, окриляє та піднімає на боротьбу за
власну гідність, свободу, незалежність рідної землі.

Саме зараз, захищаючи Україну, ми отримуємо свою справжню
незалежність. Через кров, через страждання та боротьбу
народжується непереможна нація - нація патріотів. Майдан, війна
на сході держави, здетонували зболеними поетичними рядками в
серцях місцевих поетів: Людмили Грицай, Валентини Бородько,
Віри Анашиної, Любові Матузок, Олесі Ластівки, Катерини
Лук’яненко, редактора літературно-історичного альманаху «Ромен»
Віктора Клейніха та особливо в серцях молодих та юних поетів,
учнів
шкіл
та
студентів
місцевих
коледжів.
З одного боку, сьогоднішні події – трагічні, а з другого героїчні,
адже формується нова нація українських громадян. Про це сказав
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народний депутат України, музикант, поет Едуард Леонов,
познайомивши присутніх зі своїми віршами
Заходи народознавчої тематики завжди в центрі уваги бібліотечний
працівників, із задоволенням їх відвідують і користувачі бібліотек.
До центральної міської бібліотеки для
дорослих завітали юні щедрувальники
Роменської загальноосвітньої школиінтернату ім. Олександри Деревської.
Вдягнені в українські національні
костюми, виступали з оригінальною
програмою,
основаною
на
традиційному варіанті, але адаптовану до реалій сьогодення.
Глядачі дуже тепло приймали і вітали учасників дійства, адже теплі
слова і пісні дарували глядачам особливу любов.
Бібліотечно-новорічні посиденьки "Щедрий Вечір, добрий
Вечір" відбулися у філіалі №1 ЦМБ для дорослих. На них
зібралися жителі мікрорайону Процівка. Присутніх поздоровили
голови квартальних комітетів Данилко Віра Михайлівна та
Шішібарова Олена Володимирівна, які вручили грамоти активним
учасникам квартального комітету. Ведучі Панченко Олександр та
Петраш Віта розповіли історію новорічних свят та обрядові звичаї
українського народу. Бібліотекар провела конкурс на кращу
щедрівку. Свято Щедрого Вечора перейшло у свято Василя Старого Нового року де гостей пригощали гарячими пирогами,
варениками та ковбасою .
Правильний вибір професії – один з головних кроків в житті
молодої людини. Щоб правильно орієнтуватися в просторі вибору
професій, треба, щоб хтось міг надати об’єктивну і своєчасну
інформацію про цей простір. Тож всі, хто планує власну кар’єру,
хоче ознайомитися з навчальними закладами міста Ромни та
України, дізнатися, чи можна безкоштовно навчатися за кордоном –
зібралися 9 квітня в Роменській центральній міській бібліотеці ім.
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Бориса Антоненка-Давидовича на «ПрофіСтарт у бібліотеці:
дізнайся про професію більше» .
Старшокласники школи №7 розширили свої знання про світ
професій, затребуваних на ринку праці Сумської області,
ознайомились з учбовими закладами міста – коледжем Київського
національного
економічного університету ім. В. Гетьмана,
коледжем Сумського національного аграрного університету,
Роменським вищим профтехнічним училищем.

Підвищити рівень профінформування школярів, навчити їх
аналізувати світ професій, показати, як використовувати ресурси
бібліотеки для професійного самовизначення, - така мета цього
заходу.
«Для того, щоб подальше навчання на певній спеціальності потім
не стало "помилкою життя" слід визначитися з уподобаннями ще у
школі, окреслити цікаві професії, зважено підійти до оцінки
власних сил та здібностей, дізнатися якнайбільше про ринок
необхідних, затребуваних спеціальностей. Тому ми сьогодні в
бібліотеці, яка допомагає випускникам шкіл зорієнтуватися,
зважено вибрати з надзвичайної кількості професій лише одну, ту,
яка визначить подальшу долю», - зазначає вчитель ЗОШ №7
Наталія Герасько.
Бібліотека як центр інформації задовольняє будь-які інформаційні
запити, в тому числі з питань освіти, професійного самовизначення.
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«Я був приємно здивований, що на сайті бібліотеки є такий розділ
«Абітурієнту». Я мрію навчатися за кордоном. Тож там я знайшов
інформацію про освіту в різних країнах, і тепер мені буде легше
визначити, де саме я буду навчатися», - сказав учень школи №7
Сергій Сколота.
Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти. Та чи знає наша
молодь дорогу до бібліотеки, чи читає вона книжки? Про це
працівники центральної міської бібліотеки для дорослих
намагалися дізнатися в День молоді провівши молодіжну акцію
«Як пройти до бібліотеки?». І були приємно вражені, адже майже
всі опитані на вулиці молоді люди
знають дорогу до бібліотеки. Для всіх опитаних, хто знайомий з
місцем знаходження бібліотеки та для тих хто вперше дізнався про
її адресу були запропоновані буклети "Знайомтеся: сучасна
бібліотека", які вміщують інформацію про історію та сучасні
послуги бібліотеки.
2014
рік
ООН
проголосила
Міжнародним роком сім'ї. З цієї
нагоди у центральній міській бібліотеці
для дітей пройшло свято сім'ї «Читає
тато… Читає мама… Читаю я…» на
яке завітали родини в яких ніколи не
згасає тепло приязних стосунків, а
талановитими
дітьми,
здається,
милується сам ангел-хранитель. Старші
й молодші Боженки, Матюшенки,
Тарасови, Руденки, Давиденки, Зиблі, Вощики разом читають і
осмислюють книги, відкриваючи безмежні простори для нових тем
спілкування. Під час свята звучали вірші та пісні про батьків у
виконанні дітей, виконувалися танцювальні номери, всі дружно
приймали участь у конкурсах, іграх та вікторинах.
Вже стало доброю традицією Міжнародний день сім'ї відмічати у
бібліотеці сімейного читання разом з користувачами. На сімейний
вогник «Родино, дорога родино! Що може бути краще в світі
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цім?» завітали постійні члени клубу «Родинна світлиця». Велась
довірлива розмова про роль сім'ї в житті людини, сімейний
затишок, мудре батьківське слово. Проведений конкурс читців «У
колі дружньої сім'ї», огляд літератури біля книжкової виставки
«Будинок щасливих сімей».
В центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича відбувся день інформації «Життєвий
орієнтир українців – сім’я» для старшокласників ЗОШ № 3.
Користувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися з виставкою порадою «Сімейна гармонія – баланс почуттів та розуму».
Чудової літньої пори не залишилися поза увагою бібліотекарів
користувачі дитячих бібліотек. Цілий ряд різноманітних заходів
чекав на них в стінах книгозбірень та за її межами. Для дітей з
оздоровчого профілакторію при ЦРЛ, які завітали до центральної
міської бібліотеки для дітей,
була проведена екскурсія по
бібліотеці. Дітям було цікаво познайомитися з виставкою
«Творчість не має меж» , побачити роботи користувачів бібліотеки,
задати запитання «Як зробити ляльку - мотанку?» Їм розповіли про
чудову квітку, яка прикрашає двори і городи українських осель –
соняшник. Діти зацікавлено слухали, а потім для них була
проведена гра «Вірю – не вірю». Всі сиділи півколом, в центрі
знаходилась дитина-соняшник, яка розповідала правдиві і
неймовірні історії зі свого «соняшникового» життя.
Голосні читання «Літо на 12 балів» проведені для дітей з
оздоровчого профілакторію при ЦРЛ в центральній міській
бібліотеці для дітей. Їм розповіли про нові книги, які надійшли до
бібліотеки цікаві для їх віку - це казки, вірші, оповідання. В
інтернет - вітальні діти багато цікавого дізналися про співочих
птахів нашого краю, розв’язали кросворд «Віконечко у світ птахів»,
з задоволенням відповіли на запитання та загадки про птахів.
Працівники філіалу №1 ЦМБ для дітей здійснили бібліотечний
десант «Якщо ви не читаєте ми йдемо до вас» в дитячий табір
відпочинку «Вогник» з метою в ігровій формі залучити дітей до
читання, навчити їх цікаво проводити дозвілля, отримувати
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задоволення від спілкування з однолітками, а бібліотекарі ЦМБ для
дітей провели для них урок – подорож «Подорож до країни
Журналії» . Діти переглядали дитячі журнали, приймали участь у
цікавих конкурсах, вікторинах, смішних забавах для кмітливих і
розумних.
Літературна галявина «В країні Читалії» - це одна із форм роботи
безпосередньо за стінами бібліотеки . На свіжому повітрі на
галявинці учнів 2-Б класу СЗОШ №4 разом з казковим Папужкою
та Левенятком зустрічали працівники бібліотеки, щоб поринути в
чарівний світ, який відкривають нам книги.

Діти вітали Книгу віршами та піснями, відгадували загадки, далеко
лунали їх дзвінкі голоси та сміх.
Протягом 2014 року в бібліотеках міста проведено цілий ряд
заходів по формуванню правової свідомості користувачів .
Серед них : правознавчі години, правові діалоги, виховні години,
години правознавства, правові бесіди.
Правознавчий діалог «Молодь у правовому полі» проведено в
ЦМБ для дорослих для учнів 9-х класів СЗОШ №2 з метою
популяризації правових знань, виховання у підлітків поваги до
закону , формування у них необхідності жити по правовим нормам.
Працівник юридичного відділу міськвиконкому Верчик Ірина
Іванівна ознайомила учнів з правами та обов’язками молоді згідно
чинного законодавства, відбувся відкритий діалог між учнями та
фахівцем.
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Година права «Немає прав без обов’язків» проведена для
користувачів філіалу №1 ЦМБ для дорослих. За конкретними
прикладами
життєвих ситуацій бібліотекар розповіла
користувачам про найбільш поширені правопорушення та міри
покарання , ознайомила з правовою літературою. Правовий лікбез
«Віртуальний світ права» проведено для користувачів ЦМБ для
дорослих з метою надання можливості познайомитися з роботою
державних органів влади, дізнатися яким чином можна долучитись
та впливати на законодавчий процес, користувачі Інтернет – центру
познайомилися з Пунктом доступу громадян до публічної
інформації, з веб – ресурсами, які розміщено на сайті Програми
сприяння Парламенту www.pdp.org.ua, отримали консультації у
пошуку інформації про діяльність органів державної влади,
місцевого самоврядування.
Бесіда-дискусія «Право на життя – право на щасливе
дитинство» проведена в ЦМБ для дітей з відвідувачами Інтернетвітальні яких ознайомили з основними правами визначеними
Конвенцією про права дитини, пояснили їм у чому відмінність прав
та обов’язків дорослих від прав та обов’язків дітей.
Перегляд літератури «Казкові герої в країні прав і обов’язків»
проведено для користувачів філіалу №1 ЦМБ для дітей з метою
свідомого засвоєння дітьми правових знань будь-якого
літературного твору в якому були захищені або порушені права
героїв.
На головній сторінці сайту ЦМБ для дорослих розміщена
інформація для тимчасово переміщених осіб «Інформаційний
ресурс для громадян, які переселяються з окупованої території АР
Крим та районів ведення АТО до інших регіонів України». Для
користувачів ЦМБ для дорослих оформлена папка-досьє «Правова
допомога учасникам АТО та переселенцям».
Про причини скоєння правопорушень, та як не стати на хибний
шлях злочину йшлося під час відвертої розмови «Закон один для
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всіх» оперуповноваженого сектору кримінальної міліції у справах
дітей Роменського МВ УМВС України в Сумській області Орла О.
В. з учнями 10-тих класів ЗОШ №4, що відбулась в рамках тижня
правових
знань.
Саме
боротьба
зі
злочинністю
та
правопорушеннями серед неповнолітніх і молоді є найважливіший
напрям у діяльності правоохоронних органів, зазначив
оперуповноважений. В тісній співпраці з правоохоронними
органами працюють фахівці центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. З метою підвищити рівень правосвідомості молоді,
навчити розуміти право та діяти згідно його вимог директор центру
Жогло В. О. було запропоновано учням вирішити ситуативні
завдання з питань правової відповідальності за різного роду
правопорушення.
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек на центральній вулиці міста
Ромни відбувся флеш-моб «Хочеш бути продвинутим? Приходь
до
бібліотеки»,
організований
бібліотекарями
відділу
обслуговування центральної міської бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича разом із учнями СЗОШ № 2 ім.
Академіка Йоффе та ЗОШ №3. Діти з книгами та кульками в руках
пройшли центральними вулицями міста. Пропонували перехожим
долучитися до читання книг та завітати до бібліотеки, роздаючи
листівки.
Таким флеш-мобом бібліотекарі вирішили привернути увагу
роменців та гостей міста до важливості читання та залучити нових
відвідувачів.
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Робота літературних об’єднань, клубів за інтересами
Всього в
бібліотеках функціонує 9 клубів та об’єднань за
інтересами, які дають читачам можливість для об’єднання й
спілкування однодумців, сприяють всебічному й гармонійному
розвитку особистостей, а бібліотечним працівникам надають добру
можливість для залучення до систематичного читання широких
мас населення та задоволення читацьких запитів відповідно до їх
інтересів та захоплень.
На базі центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича з лютого 2014 року працює літературне
об’єднання «Обрії». Керівником якого є місцева поетеса, педагог
Людмила Грицай. Мета об’єднання виховувати любов до
прекрасного, навчити розуміти і сприймати справжню поезію,
ознайомити з поетичними правилами та законами, розкрити творчі
здібності, підтримувати та популяризувати твори талановитих
поетів-початківців нашого краю. Засідання, під час яких
відбуваються літературні диспути, майстер-класи, покликані
підвищити рівень письменницької майстерності, проходять
щонеділі в читальному залі бібліотеки.
На одне із засідань об’єднання
завітали
начальник
відділу
культури виконавчого комітету
міської ради Тетяна Баляба,
почесний
громадянин
міста
Микола
Лаврик,
місцеві
літератори, користувачі бібліотеки,
поціновувачі поетичного слова.
Члени літературного об’єднання Петро Акімов, Віра Анашина,
Людмила Кранга, Олександра Тарасенко, Марина Бобкова, Наталія
Петренко, Валентина Бородько, Валерія Правдюк поділилися
своїми знаннями, вміннями з написання віршів та представили свої
кращі поезії.
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Атмосферу справжнього свята душі створили пісні на слова
Людмили Грицай музику до яких написали Наталія Гречана та
Володимир Момот у виконанні учениці Бобрицької ЗОШ Ельвіри
Янголь, сімейного дуету Світлани та Володимира Момот та
п'ятирічного Артема Грицай. Підводячи підсумки засідання
літературного об’єднання «Обрії», начальник відділу культури
Тетяна Баляба зауважила, що поезія має незвичайну силу, вона
покликана хвилювати, давати насолоду, плекати високі почуття,
збагачувати духовність кожної небайдужої людини. Своїми
враженнями від почутого поділилися депутат міської ради, поетеса
Зоя Солярик, місцева співачка, поетеса Любов Усова, користувач
бібліотеки Анатолій Зідін.
В грудні на засіданні літературної вітальні в центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбувся
творчий вечір «Все, що душа довірила словам» з нагоди 60-ліття
знаного у місті та районі літератора, головного редактора
літературно-історичного альманаху «Ромен» Віктора Івановича
Клейніха. Віктор Клейніх за фахом – вчитель, за станом душі –
лірик. До свого ювілею поет, письменник прийшов з двома
збірками віршів «Храм на острие» та «По холсту жизни», які
вийшли в 2001 та 2008 роках, кількома оповіданнями, зокрема на
мисливську тему та публікацій в місцевій пресі. Представники
громадськості, друзі, шанувальники творчості поета мали
приємність зустрітися, поспілкуватися, поринути у світ поезії
Віктора Клейніха, світ витончений, елегантний, чуттєвий. 60 літ,
яка це невловима мить – порівняно з вічністю і який багатий досвід
– стосовно людського життя. Та життя наше вимірюється не літами,
а тим, що ми за цей час встигли зробити, а встигає Віктор Іванович
дуже багато. Йому притаманна енергійна життєва позиція, він
займається відродженням пам’яті про невдячно забутих відомих
людей, які зробили особливий внесок в розвиток промислового,
культурного потенціалу Роменщини, таких як знаний меценат,
промисловець Навроцький, родинний склеп якого відбудовує разом
з однодумцями.
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Колеги по перу, всі присутні побажали ювіляру і надалі бути в
тісному
колі
однодумців
сповненому
нових
задумів,
щонайшвидшої реалізації яких, як і міцного здоров’я на довгі
щасливі літа.
«Ідеали юних. Які вони?» такою була тема засідання клубу
«Діалог», члени якого намагалися знайти відповідь на питання: Як
знайти себе в цьому світі?, які ціннісні орієнтири молоді?, чи
непозбавлена молодь культурних та моральних цінностей?
Увага до формування цінностей і ціннісних орієнтацій має важливе
значення, адже вони визначають в першу чергу життєві орієнтири
сучасної молоді, а як наслідок - позиції, займані в суспільстві
молодими людьми.
Чи складно бути людиною, яка
вільно мислить, відкрита,
толерантна особистість, здатна до усвідомленого морального
вибору в світі різноманітних культурних цінностей, духовноморального самовдосконалення і творчого саморозвитку, що
володіє розвиненим почуттям розуміння і поваги інших культур,
вмінням жити в мирі та злагоді з людьми різних національностей,
рас, вірувань. Ці питання постали перед молоддю на засіданні
клубу «Діалог» в ході диспуту «Вчимося жити у мирі та злагоді».
Напередодні Дня українського козацтва відбулося засідання клубу
«Надвечір'я». На літературно-музичне свято «В прекрасній
пісні доля наша» зібралися відвідувачі відділення соціальнопобутової адаптації територіального центру.
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У виконанні учасників ансамблю «Співочі голоси» відділення
соціально-побутової адаптації прозвучали пісні «Ой на горі та й
женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Їхав козак за Дунай» та
інші. Всім присутнім додали настрою гуморески, які читали
подружжя Микола і Наталія Карпенки, Анна Ганзіна, Лідія
Скрипаль та Світлана Щербина.
Є скарби, заховані в землю, а є такі, що розташовані на поверхні і
передаються з покоління в покоління, чаруючи людську душу. До
таких скарбів належить пам’ять роду, його звичаї, традиції: мамина
пісня, батьківська хата, дідусева казка, бабусина скринька.
Така казкова скринька відкрила свої скарби членам клубу «Червона
шапочка»(учням 3-Б класу СЗОШ №2) під час проведення дивомандрівки «Казкові дивинки з бабусиної скриньки».

Підвищення компетентності та професійної майстерності
бібліотекарів
Імідж кожної бібліотеки створюється її кадрами, головними
якостями яких повинні бути не тільки професіоналізм та інтелект,
але й креативність, працездатність, винахідливість, невпинний
пошук нових ідей. Від їх життєвої та професійної позиції напряму
залежить успіх та престиж бібліотеки.
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10-12 квітня працівники центральної
міської бібліотеки для дорослих взяли
участь у тренінгу «Фандрейзинг для
публічних бібліотек» на базі Сумської
обласної наукової бібліотеки. Як писати
проект, щоб отримати грант? Як
правильно обрати цільову групу?
Формула успішної команди, мистецтво індивідуальних переговорів.
Як лаконічно та ємко писати прес-анонси та прес-релізи про
сучасні послуги бібліотек та розсилати в електронні засоби масової
інформації. Усім цим навичкам вчили бібліотекарів на тренінгу.
Учасники Сумського PR-офісу, куди входить і центральна міська
бібліотека для дорослих, були запрошені на підсумковий семінар
для обміну досвідом за проектом регіональних PR-офісів
сучасних бібліотек, який відбувся 4-5 червня 2014 року у м. Київ.
Аналізували роботу регіональних піар-офісів, які працювали з
лютого по квітень 2014 року, обсяг висвітлень в медіа, обмінялися
досвідом. За участь у проекті всі учасники були нагороджені
сертифікатами, футболками справжніх піарників та книгами з медіа
грамотності.
Директор міської централізованої системи взяла участь в
обласному майстер-класі «Публічна бібліотека: модернізація
діяльності в контексті часу», а заступник директора по роботі з
дітьми
в
обласному
проблемно-цільовому
навчанні
«Інноваційний пошук – основа розвитку бібліотек».
У своїй роботі ми намагаємося використовувати різноманітні
засоби для формування і розширення професійного світогляду
бібліотечних працівників. Бібліотекарі підвищують свою
кваліфікацію, беручи участь у семінарах, оглядах спеціальної
літератури; вивчають досвід інших бібліотек.
Однією з найбільш розповсюджених традиційних форм
підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно
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висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності
є семінари.
18 лютого 2014 року в центральній міській бібліотеці для дорослих
ім. Бориса Антоненка-Давидовича зібралися працівники міської
централізованої бібліотечної системи на семінар – практикум
«Сучасна бібліотека: репертуар традиційних та інноваційних
послуг для громади» .
На ньому розглядались нові нетрадиційні підходи до організації
діяльності бібліотек, обговорювалось велике коло питань з теорії і
практики інноваційної діяльності. У межах семінару проведений
тренінг-клас „Використання соціальних мереж та веб-сайту
для реклами послуг бібліотеки» де теоретичні консультації
супроводжувалися
трансляцією цікавих
практичних
доробок. Розглядалися питання розвитку міських бібліотек у
контексті сучасних проблем і перспектив, можливості бібліотек
щодо задоволення інформаційних та дозвіллєвих інтересів читачів,
інноваційні форми і методи роботи серед користувачів. Під час
дискусії «Спілкуємося. Вчимося. Працюємо по-новому»
виникла цікава жвава розмова, обмін думками, досвідом з питань
функціонування сьогоднішньої публічної бібліотеки .
Підводячи підсумок семінару директор міської централізованої
бібліотечної системи Рослова Ніна Миколаївна сказала: «Завдяки
професійному навчанню працівники книгозбірень набувають
якостей сучасного фахівця, а це перш за все компетентність,
здатність до організації роботи та її якісного планування,
спрямованість на співпрацю, вміння своєчасно вносити корективи у
свою діяльність. Бібліотечні фахівці поступово оволодівають
комп’ютерною технікою, інноваційною культурою. Проявляють
спроможність сприймати нові ідеї, творчо опановувати та
використовувати у своїй роботі цікавий досвід колег».
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Майстер-клас

«Складові
успіху:
професіоналізм
та
креативність»
спрямований
на
підвищення
професійного
рівня
працівників міської централізованої
бібліотечної системи проведений 20
серпня 2014 року в центральній міській
бібліотеці для дітей.
Спробувати зробити собі ім’я, відмінне
від інших, вирізнятися, запам’ятатися,
привернути увагу – ось основні напрямки, за якими йдуть до успіху
сучасні бібліотеки. Якісно нові і різноманітні послуги, що
пропонують бібліотеки своїм користувачам вимагають підвищення
рівня знань та навичок роботи у сучасному інформаційному
просторі.
Що сьогодні визначає успішну бібліотеку, в якій високий рівень
бібліотечного обслуговування? Як використовуючи інформаційний
потенціал та різноманітність послуг по новому відкрити бібліотеку
громаді, довести свою значимість, необхідність – основні питання
які обговорювали бібліотекарі на майстер-класі.
«Мати позитивний імідж означає – бути першим, бути найкращим,
бути не таким, як інші. Розуміючи важливість створення сучасного
образу бібліотеки, працівники по новому організовують свою
роботу. З використанням інформаційних технологій зазнали
суттєвої модернізації заходи бібліотек, при проведенні яких
використовуються скап-конференції, мультимедійні презентації,
відео подорожі, віртуальні екскурсії, тощо, - зазначила в своєму
виступі заступник директора по роботі з дітьми Ольга Божко.
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24 листопада в центральній міській бібліотеці для дорослих
проведено семінар працівників міської централізованої бібліотечної
системи «Планування роботи бібліотек на 2015 рік та звітності
за 2014 рік». Нові реалії України, пов’язані зі зміною державного
устрою, економіки, як відомо, спричинили серйозні зміни в
суспільстві, що вносить певні корективи в бібліотечну роботу.
Розглядалися основні складники діяльності : визначалися цілі,
основні функції та напрямки роботи, окреслювалися послуги,
найбільш необхідні населенню.
Мета заходу – навчити
бібліотекарів мислити та діяти професійно, шукати нетрадиційні
підходи у вирішенні питань, розвивати творчу ініціативу. Адже
річний план публічної бібліотеки – це своєрідна «візитка»
установи, яка відображає її місію – бути центром місцевої громади,
активним учасником усіх значних загальноміських заходів,
осередком суспільної та культурної
інформації, джерелом
безперервної освіти та навчання.
На уроці фахівця «Мультимедійна презентація в бібліотеці»
працівники бібліотек отримали практичні поради по створенню
презентацій, ознайомилися з презентаціями підготовленими
центральною міською бібліотекю для дітей та центральною
міською бібліотекою для дорослих.
Провідним методистом МЦБС підготовлені методичні поради «Як
оформити портфоліо бібліотеки?», що допомогло бібліотекарям
при створенні портфоліо своїх бібліотек. Всі вони взяли участь у
конкурсі «Цей дивоствіт – бібліотека» на краще портфоліо чи
мультимедійну
презентацію
бібліотеки.
Ознайомитися
з
результатом їхньої роботи можливо на сайтах бібліотек.
Систематично проводяться "Методичні дні", під час яких
бібліотечні працівники міста знайомилися з методичними
рекомендаціями, цікавими публікаціями з професійної преси,
матеріалами Інтернет - ресурсів з питань бібліотечної роботи.
Користувачі юнацького віку Роменської МЦБС було взяли участь у
Всеукраїнському опитуванні присвяченому 200-річчю від дня
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народження Т.Г.Шевченка (всього 25 респондентів), яке
проводилося соціологічною службою Державної бібліотеки
України
для
юнацтва,
Всеукраїнському
соціологічному
дослідженні «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий
користувач? Як дізнатися про це бібліотекарю?» (всього 10
респондентів), в опитуванні «Нові інформаційні технології у
публічних бібліотеках регіону» .
Працівниками юнацького відділу ЦМБ для дорослих серед
юнацтва проведено анкетування «Книга і бібліотека в житті
молодої людини» (всього 25 респондентів) .
Центральна міська бібліотека для дорослих провела анкетування
«Бібліотека очима користувачів» , центральна міська бібліотека для
дітей анкетування «Вітрила книг дарують нам знання» .
Вже стало традицією з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
нагороджувати кращих бібліотечних працівників. За вагомий
внесок у розвиток бібліотечної справи Почесною грамотою
управління культури і туризму, національностей та релігій були
нагороджені : Рослова Ніна Миколївна – директор МЦБС , Дудка
Олена Петрівна – провідний методист МЦБС.
Видавнича та рекламна робота бібліотек
Участь у роботі Сумського піар-офісу має позитивний вплив на
роботу бібліотек - значно активізувалася робота зі ЗМІ, кожна
бібліотека міської централізованої бібліотечної системи, проводячи
цікавий захід, надає інформацію про нього до місцевих газет,
розміщує інформацію на сайті бібліотеки та офіційному сайті міста.
Веб-сайти книгозбірень перебувають в регулярному оновленні,
поповнюються новими розділами, відеопрезентаціями. За звітний
період на сервісі You Tube та веб-сайтах
були розміщені
відеопрезентації: «Минуле та сьогодення міста Ромни», до 200річчя від дня народження Великого Кобзаря «Шевченко – майстер
слова і пензля», « Іду з дитинства до Тараса», до 115 річниці від дня
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народження Б. Антоненка-Давидовича «Майстер карбованого
слова» та ін.
На сайті ЦМБ для дорослих розміщені віртуальні книжкові
виставки «Грані туризму: робота та відпочинок», «Довженків світ»,
«Останні надходження до бібліотеки».
На даний період в місцевій пресі опубліковано 54 дописи, що на 25
більше ніж минулого року. З нагоди відзначення 200-річчя від дня
народження Тараса Григоровича Шевченка центральною міською
бібліотекою для дорослих організовано і проведено міський
конкурс знавців життя і творчості Т.Шевченка «Живи, поете, в
пам’яті людській». При цьому активно використовувались місцеві
газети в яких публікувались питання конкурсу та веб-сайт
бібліотеки. Завдяки публікації в ЗМІ в конкурсі взяли участь 24
учасники які до цього не були користувачами бібліотеки.
Інформація про конкурс надрукована в газеті «Тандем-прес» за 12
лютого 2014 року, розміщена на веб-сайті міста, сайті бібліотеки та
у Фейсбуці.
Не тільки центральна міська бібліотека для дорослих, а й
бібліотеки філіали, популяризують свою роботу в соціальних
мережах. Свою сторінку у Фейсбуці відкрила центральна міська
бібліотека для дітей, філіал №1 центральної міської бібліотеки для
дітей – сторінку ВКонтакте.
В 2014 році видано:
- історико - краєзнавчу довідку «Сумській області – 75»
- бібліографічно-краєзнавчу пам’ятку «Роменська Шевченкіана»
- інформаційний дайджест «Найцікавіше в бібліотеках міста»
- буклет «Топ – 10: найкращі професії майбутнього»
- краєзнавчий бібліографічний нарис «Борис АнтоненкоДавидович: творчість ціною втраченого життя».
- методичні поради Організація сімейного читання в бібліотеці»
- методичні поради «Як оформити портфоліо бібліотеки?»
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- бібліодайджест «Книги - ювіляри 2014»
- буклет «Знайомтеся – сучасна бібліотека» та інші
На міськрайонній радіостудії «Ромен» прозвучало 18 виступів.
Місцевою телекомпанією «Ахтирка-Пульсар» відзнято сюжет про
захід з профорієнтації молоді - «ПрофіСтарт у бібліотеці: дізнайся
про професію більше» http://www.pulsar23.com.ua/archive/16472014-04-23-07-36-23
Використання в своїй роботі креативних форм і методів роботи – це
гарантія розвитку бібліотеки, важливий фактор формування
позитивного іміджу .
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