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У звітному 2017 році
бібліотеки міської
централізованої бібліотечної системи продовжували
виконувати свою основну місію – бути інформаційними та
освітніми центрами громади, популяризаторами знань про
регіон, установами поширення культури, місцем зустрічей,
де члени місцевої громади, окрім традиційних, можуть
отримати й нові послуги – користування інтерактивними
програмами вивчення іноземних мов, опанування
комп’ютерними технологіями.
. Книгозбірні співпрацюють з владою, громадськими
організаціями, презентують творчі доробки місцевих
поетів, проводять заходи з відзначення ювілейних дат
історичних та політичних подій, успішно реалізовують
різноманітні проекти
Населення м. Ромни, що нараховує 40 тис. жителів,
обслуговують 5 бібліотек міської централізованої
бібліотечної системи, 3 бібліотеки інших відомств, 12
бібліотек навчальних закладів. Бібліотеками міської
централізованої бібліотечної системи в 2017 році
обслуговано – 12897 користувачів, книговидача становила
– 253251 прим. док, відвідування склало – 109790 разів.
Книжковий фонд бібліотек на 01.01.2018 налічував –
118773 прим. док. надходження за рік склало -1832 прим.
док. (із них по акції «Допоможи бібліотеці книгою» – 381
прим. док.) , вибуття – 2457 прим. документів.
За кошти з міського бюджету в 2017 році
проведено капітальні та поточні ремонти на суму – 270622
грн. , придбано книги на суму – 30000 грн. та здійснено
придбання для покращення матеріально-технічної бази
бібліотек на суму – 40006 грн.
Надання вільного доступу до інформаційних
ресурсів, інформування та просвітницька робота серед
громади – в цих та інших напрямках працюють бібліотеки
задля задоволення потреб своїх користувачів. Бібліотечні
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заклади міста мають у наявності 20 комп’ютерів (з них 3
ноутбуки), для обслуговування користувачів – 16; 13
одиниць
копіювальної техніки ,
мультимедійне
обладнання (проектор EPSON EB-S18, проекційний екран
Solar 1150, акустична система Mikrolab. SOLO-4C,
радіосистема Superlux VT 96AA, ноутбук Lenovo G5070G), 2електронні 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. Послугами ІЦ на
01.01.2018 року скористалося – 1040 користувачів ,
кількість відвідувань становить – 9329 .
Бібліотеки виступають партнерами органів влади
надаючи доступ населенню до офіційної та соціально
значущої
інформації.
Використовуючи
сучасне
обладнання, поширюють інформацію про наявні е-послуги
національного та регіонального рівнів, навчають різні
групи населення користуватися ними, щоб ті, у свою чергу,
ефективно спілкувалися з урядовими структурами, брали
участь у прийнятті рішень місцевої влади, отримували
необхідні адміністративні послуги у новому форматі.
Інформацію про послуги з електронного урядування
та їх перелік можна переглянути на сайті центральної
міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича у розділі «Пункт доступу громадян до
офіційної інформації». Із сайту бібліотеки можна легко
перейти на сайти урядових, регіональних владних
структур.
Також тут розміщена інформація для громадян, які
переселяються з тимчасово окупованої території АР
Крим та районів ведення антитерористичної операції в
інші регіони України. Для абітурієнтів на головній сторінці
сайту бібліотеки розміщено Довідник вищих навчальних
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закладів України який допоможе у пошуку навчального
закладу за напрямами та регіонами.
Користувачам бібліотек систематично надаються
безоплатні послуги по роз’ясненню соціально значущих
проблем для найбільш вразливих категорій користувачів –
пенсіонерів, безробітних, людей з обмеженими фізичними
можливостями, переселенців.
Індивідуальні консультації по освоєнню методів
пошуку інформації в Інтернет та роботі з комп’ютером
надалися 29 користувачам.
Користувачі Інтернет-центрів черпають інформацію
з мережі для навчання, дозвілля, фахової діяльності, а
також для вирішення соціальних, побутових, творчих,
особистих питань. В Інтернет-центрі центральної міської
бібліотеки
для дорослих
редколегія літературноісторичного альманаху «Ромен» підготувала до друку
черговий випуск журналу присвяченого художникам
Роменщини.
Перелік послуг, які сьогодні надають бібліотеки,
постійно розширюється. Серед найпопулярніших є: курси
комп'ютерної грамотності, зв'язок з рідними і друзями по
Скайпу в інших містах та за кордоном , правові та
юридичні консультації , послуги з працевлаштування ,
замовлення квитків на літак, потяг, автобус, купівля через
Інтернет товарів, реєстрація на сторінці у «Фейсбук» ,
реєстрація на сайті «Сумиобленерго» та «Сумигаз збут»
для передачі даних та здійснення онлайн-платежів та інші.
Бібліотеки прагнуть бути інформаційним центром , аби
кожен житель не витрачав час, щоб знайти потрібні
відомості, а знав, що саме тут він за мінімальний проміжок
часу дістане максимально повну інформацію.
Інформаційні
ресурси
Інтернету
широко
використовувалися в роботі бібліотеки при підготовці
чисельних масових закладів.
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У філіалі №1 ЦМБ для дорослих для групи дітей з
багатодітних сімей проведено кейс-стаді «Комп’ютерна
грамотність». Мета - підвищити пізнавальний інтерес до
навчання комп’ютерній грамотності, навчити
за
допомогою кейсів придбати широкий набір різноманітних
навичок, вирішення реальних проблем у навчанні.
Головна
сторінка
сайту
центральної міської бібліотеки
для дорослих ім. Б. АнтоненкаДавидовича
знайомить
відвідувачів із спецпроектом
«Безвізові
країни
для
подорожей», де вони знайдуть
інструкції по безвізу для
Шенгену, путівники країнами Європи, Азії та Америки,
куди українцям не потрібна віза. Урок-тренінг «Безпека
дітей в Інтернеті» проведено у філіалі №1 ЦМБ для дітей
метою якого було ознайомлення користувачів з правилами
спілкування в Інтернеті та небезпечними кібертехнологіями, з якими можуть вони зустрітися.
Бібліотекарі провели психологічний тренінг «Мій нік» та
мозковий штурм «Шляхи захисту в Інтернет», надали
інформацію як використовувати Інтернет, щоб можна було
безпечно спілкуватися, пересилати фото, скачувати музику
.
Центральна міська бібліотека для дітей прийняла
участь в Обласному проекті «Дитячі книги – ювіляри»,
мета якого - осучаснення роботи бібліотек; популяризація
книги як джерела знань; активне використання
комп’ютерних технологій у роботі бібліотечних закладів
Сумщини . Для участі у Проекті працівники підготували
презентацію «В океані книжкового світу» для вікової
категорії учнів 5-9-х класів в номінації «Зарубіжні книгиювіляри» і стали одними із переможців.
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З 2016 року
центральна
міська
бібліотека ім. Бориса
АнтоненкаДавидовича працює
над
реалізацією
проекту Української
бібліотечної асоціації
«Все про Європу:
читай,
слухай,
дізнавайся в пунктах
європейської інформації в бібліотеках». У книгозбірні
створено Пункт європейської інформації, проводяться
заходи з популяризації європейських цінностей. Відбулася
віртуальна подорож «На побачення з Європою» для учнів
9-го класу Роменського відділення КЗ СОР "Сумська
обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей».Під час заходу учні ознайомилися з
мультимедійною
презентацією
«Знайомтесь:
Європейський Союз», відео-репортажем телекомпанії ВВС
«Як влаштований Європейський Союз», та відеофільмом
«Порівнюємо країни ЄС». Учні, подорожуючи країнами
ЄС, дізналися багато цікавого про європейські країни,
особливості перебування в Європейському союзі, розвиток
економіки,
культури
ттуризму.
Про побудову Європейського Союзу та європейські
устрімління України йшла розмова під час медіа-подорожі
«Живемо в об'єднаній Європі» для учнів 9-го класу ЗОШ
№6, який відбувся в центральній мiськiй бібліотеці для
дорослих імені Бориса Антоненко-Давидовича. Учні
переглянули репортаж від представництва Єврокомісії в
Україні про переваги угоди про європейську асоціацію між
ЄС та Україною.
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Уявну подорож країнами Європейського Союзу
здійснили присутні переглянувши відео «Порівнюємо
країни ЄС». Представник туристичної фірми «Надія-тур»
Гончаренко Надія Миколаiвна зазначила, що в цьому році
нам є що святкувати, адже безвізовий режим, що
запрацював з початку червня відкрив для українців нові
можливості і наочний приклад, як змінити життя на краще.
Гостя поділилася вражаючими спогадами від відвідування
Швеції, Італії, Франції, Чехії, Хорватії, Кіпру, Греції,
Канарских островів, розповіла присутнім про можливість
безкоштовного навчання в Польщі для українських учнів.
Соціокультурна та просвітницька діяльність –
один з пріоритетних напрямків роботи МЦБС. Бібліотекарі
намагаються використати всі можливості, аби читачі
зустрілися з тими авторами, про книги яких говорить вся
Україна. Проект «Письменник іде до читача» став
неординарною подією для громади міста Ромни. Зустрічі з
українськими письменниками Віталієм Капрановим,
Василем Шклярем, Андрієм Кокотюхою, творчим
подружжям Володимиром Лисом та Надією Гуменюк,
Євгеном Положієм
стали
справжнім
святом
для
шанувальників
сучасної української
літератури. Робота в
цьому
плані
продовжується.
В
центральній міській
бібліотеці
для
дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича,
відбулася
скайп-зустріч
користувачів бібліотеки з сучасною українською
письменницею Світланою Талан, яка народилася на
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Сумщині, а нині мешкає в місті Сєвєродонецьку
Луганської області. Присутні мали змогу поспілкуватися з
улюбленим автором, розпитати про наболіле, почути як
народжувалася кожна з її книг, звідкіля бере сюжети і
прототипи героїв. Світлана Талан обговорила з читачами
свої романи «Розколоте небо», «Замкнене коло», «Купеля»,
«Коли ти поруч», «Не вурдалаки», «Спокута» та інші.
Найбільше учасників діалогу вразили спогади письменниці
про нинішню війну на сході нашої країни. Читачі вкотре
переконалися, що сучасна бібліотека здатна здійснити
будь-яку мрію, тому дякували бібліотекарям, що
організували
спілкування
з
письменницею,
використовуючи сучасні інформаційні технології.
Зустріч з письменником, мандрівником, цікавим
співрозмовником, неординарною особистістю – Максом
Кідруком - увійшла незабутньою та яскравою сторінкою в
історію нашої книгозбірні. У рамках туру з презентацією
нового роману «Не озирайся і мовчи» у центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича
молодий автор мав змогу познайомитися зі своїми
поціновувачами.
Щирий
діалог,
автограф-сесія, фото на
згадку – все це надовго
пам'ятатимуть учасники
зустрічі. Прощаючись,
Максим пообіцяв через
рік приїхати до нашого
міста з презентацією
своєї нової книжки.
Український письменник і журналіст, політолог та
історик Дмитро Шурхало завітав до нашого міста з
презентацією нового, третього, видання книжки
«Українська
якбитологія.
Нариси
альтернативної
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історії», яка відбулася в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.У теплій,
невимушеній атмосфері діалогу Дмитро Іванович розповів
про журналістську діяльність, подорожі зарубіжними
країнами, поділився планами на майбутнє, відповів на
запитання аудиторії.
Революція Гідності і
Майдан – це недавня
наша історія, живі
свідчення
якої
вирішили
залишити
нащадкам
брати
Капранови, написавши
книжку-розслідування
«Майдан.
Таємні
файли», з презентацією якої завітали до центральної
міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича. Віталій та Дмитро Капранови, інтригуючими
розповідями, заохотили читачів до діалогу. Гості з Києва
відповідали на запитання, розповідали про роботу над
книгою, ідею і втілення журналістського розслідування, як
обирали свідків, як розшукували людей, які можуть
розповісти правду. Учасники зустрічі мали можливість
придбати книги з автографами авторів, сфотографуватися
на згадку та поспілкуватися з ними особисто.
З метою популяризації української сучасної художньої
літератури серед молоді в рамках проекту «Книга в житті
та на екрані», працівники відділу обслуговування завітали
до бібліотеки СЗОШ №1 ім. П.І. Калнишевського, де учні
старших класів познайомилися з кращими зразками
сучасної української книги, що знаходяться у фондах
Роменської міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича.Обираючи з доволі багатого поля
української художньої літератури, було запропоновано
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декілька авторів, з творчістю яких варто познайомитися, а
саме: Ліна Костенко, Любко Дереш, Андрій Кокотюха,
Василь Шкляр, Ірен Роздобудько, Наталя Гурницька, Ната
Ігнатова, Максим Кідрук, Люко Дашвар, а для кращого
візуального сприйняття отриманої інформації молодь
переглянула відеорекламу – буктрейлери, що покликані
просувати книгу, сприяти доведенню її змісту до читача,
залишити слід у його свідомості.
До Всесвітнього дня поезії в центральній міській
бібліотеці для дорослих відбулося літературне Інтернет спілкування поетів Роменщини з поетами Буринщини
«Мелодія душі».

Присутні на заході заступник міського голови з
гуманітарних питань Ігор Тетірко та начальник відділу
культури міськвиконкому Тетяна Баляба привітали поетів з
їхнім святом та нагородили грамотами виконавчого
комітету міської ради членів літературного об’єднання
«Обрії» Людмилу Крангу, Наталію Петренко, Петра
Акімова, Валентину Бородько за плідну працю над словом,
у зв’язку з виходом у світ поетичних збірок та з нагоди
Всесвітнього дня поезії.
Кожен із присутніх у залі поетів мав можливість
продекламувати декілька власних віршів, а також із
задоволенням послухати колег-поетів Буринщини. На
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завершення і буринці, і роменці привітали один-одного зі
святом та подякували за приємно проведений час.
Скайп-зустріч «Знавці рідного краю» надала змогу
зустрітися користувачам Роменської центральної міської
бібліотеки для дітей із своїми ровесниками з м. Суми користувачами Сумської обласної бібліотеки для дітей.
Маленькі роменчани мали змогу здійснити віртуальну
мандрівку до мальовничого центру нашої області - міста
Суми та познайомили сумчан з цікавинками про своє рідне
місто. Дві команди «Ромашка» і «Дивокрай» з гідністю
пройшли складні випробування, виконавши всі завдання а
саме: «Вибери герб міста»; «Що не так на цих фото?»;
«Знайди більше слів»; «Збери пазл» та взяли участь у
краєзнавчій вікторині. Звучали повідомлення, вірші та
легенди про рідний край у виконанні юних краєзнавців.
Виявилось, що скайп-спілкування може бути не менш
цікавим і корисним, ніж зустріч в реалії.
Бібліотеки стають не тільки інформаційними
центрами, а й громадськими центрами спілкування.
Завдяки налагодженим зв’язкам з головами квартальних
комітетів філія №1 центральної міської бібліотеки для
дорослих стала майданчиком для спілкування громади і
влади. Депутат міської ради Данилко Віра Михайлівна та
голова квартального комітету Шишабарова Олена
Володимирівна
допомогли організувати
чергове
засідання
«мобільного соціального
офісу». Під час виїзду
мобільної бригади, було
проведено співбесіди з
населенням,
надано
консультації
стосовно
призначення та виплат
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державних допомог, житлових субсидій, пенсійного
забезпечення та
вирішення
найрізноманітніших
проблем
жителів
мікрорайону. Фахівцями «мобільного соціального офісу»
надана необхідна допомога у задоволенні актуальних
проблем населення, особлива увага приділена нарахуванню
субсидій. Бібліотекар Палажченко Валентина Миколаївна
розповіла присутнім про сучасні послугами бібліотеки –
вільний доступ до інформації, зокрема, мережі Інтернет,
онлайн-доступ до широкого спектру електронних послуг,
користування інтерактивними програмами вивчення
іноземний мов.
На громадські дебати «Абсолютне право власності
на землю» до бібліотеки були запрошені голова
Плавинищенської сільської ради Шеремет Олександр
Миколайович та начальник відділу містобудування та
архітектури, головний архітектор м.Ромни Литвиненко
Юрій Анатолійович , які відповіли на чисельні питання,
щодо приватизації земельних наділів якими багато років
користувалися жителі мікрорайону Процівка. В результаті
для розвязання спіриних питань була створена комісія куди
ввійшли представники влади та активні члени громади.
Формування активної життєвої позиції молоді,
громадянської та національної свідомості, виховання
поваги до державних символів, шанобливого ставлення до
традицій українців – основна мета заходів з національнопатріотичного виховання які відбулися в закладах міської
централізованої бібліотечної системи .
Історико-пізнавальний екскурс «Моя возз’єднана,
єдина, найкраща в світі Україна» відбувся в центральній
міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича для учнів Роменського відділення КЗ СОР
"Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та
творчо обдарованих дітей», та студентів Роменського
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коледжу
СНАУ.
Історик, краєзнавець Григорій Діброва в своєму виступі
зазначив, що у день Соборності логічне згадування всієї
історії державотворення в Україні, початок якій було
покладено у 1918 – 1919 роках. Особливо важливо
усвідомлювати це в нинішніх умовах російської агресії,
коли триває боротьба за суверенітет нашої держави. Під
час заходу молодь переглянула документальний фільм
«Акт Злуки: відтворення історичної правди.
Відповідні тематичні заходи відбулися в інших
бібліотечних закладах міста: година історії «Соборна
духом Україна» у філіалі №1 ЦМБ для дорослих, година
інформації «Нам треба берегти свою країну – Соборну і
єдину Україну» у бібліотеці сімейного читання.
До 25 річниці з
ухвали указів
Верховної
Ради України
про Державний
гімн, прапор та
герб
бібліотекарі
ЦМБ
для
дорослих ім.Бориса Антоненка-Давидовича провели
патріотичний флешмоб «Символи моєї Батьківщини»,
участь в якому взяли учні 6-го класу СЗОШ №2.
Натхненно та енергійно учні, у руках який були синьожовті стрічки та кетяги калини, співали гімн України та
пропонували перехожим листівки зі словами Державного
гімну.
З нагоди річниці вшанування Героїв Небесної Сотні
у
центральній міській бібліотеці для дорослих
відбувся вечір-спомин «Не зорі падають із неба, зірки
ідуть на небеса…». Учні 8-го класу ЗОШ №4 мали
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можливість пригадати події, які вже ввійшли в нашу
історію,
згадати
Героїв
Небесної
Сотні,
переглянути відеоролик «Герої не вмирають». Учасниця
Майдану, волонтер, директор школи №8 Ірина
Головач поділилася враженнями від тих трагічних подій,
продемонструвала відео-слайди свого перебування на
Майдані. Патріотичні вірші присвячені подіям розстрілу на
Майдані мирних людей, війні на Сході лунали у
виконанні поетеси Любові Григорівни Шемчук.
Урок-реквієм
«Орлигерої у годину грізну своє
життя поклали на вівтар
Вітчизни» відбувся у філіалі
№1 ЦМБ для дорослих,
присвячений трагічним подіям
на Майдані. До сліз зворушила
присутніх розповідь учасників
АТО Олександра Гончаренка
та Юрія Говорухи, який приніс
на захід прапор з фронту на
якому стоять підписи його
побратимів. Хлопці щиро
дякували усім небайдужим, а
особливо волонтерам за їх
неоціненну допомогу .
2017 рік – особливий для української державності:
відповідно до Указу Президента України Петра Порошенко
його проголошено Роком Української революції 1917-1921
років. У рамках заходів із відзначення 100-річчя першого
досвіду українського державотворення у ХХ столітті,
вшанування подій та видатних учасників центральна
міська бібліотека для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича презентувала книжкову виставку «Події
Української революції 1917-1921».
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Для учнів 10-х класів ЗОШ №4 в центральній
міській бібліотеці для дорослих відбулася історична
година «Визначні постаті Української революції 1917 –
1921 років», спрямована на донесення інформації про події,
пов'язані з визвольною боротьбою початку XX століття та
утвердження
української
державності,
виховання
патріотизму, підвищення інтересу до історії України.
Присутні переглянули презентацію «Хроніка подій
Української революції» та ознайомилися з матеріалами
тематичної виставки «Українська революція 1917 -1921
років».
У філіалі №1 ЦМБ для дорослих
проведена
патріотична година «Роки революції-століття пам’яті».
На ній користувачам розповіли про особливості ІІ етапу
Української революції, його основні події та характер,
розкрили зміст І Універсалу, була продемонстрована
документальна відео-хроніка «Хроніка Української
революції. Ч.1»
Про тих, хто пройшов пекло Другої світової війни,
про тих, хто не вижив, і про тих, хто дожив до Перемоги
йшла розмова на вечорі спогадів «Йдемо до обелісків, як на
сповідь», який відбувся в бібліотеці СЗОШ №1 для учнів 9го та 10-го класів школи. Про жахливі сліди, які залишила
війна розповіли працівники центральної міської бібліотеки
для дорослих. Місцева поетеса Людмила Кранга,
познайомила
молодь
з
листами від батька, який
загинув при визволенні
Польщі, та своїми віршами
присвяченими
рідній
людині. Про початок війни,
перебіг воєнних подій та її
фінал учні познайомилися,
переглянувши
воєнну
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кінохроніку.
Про
роменців, чий подвиг наблизив
Перемогу, розповів місцевий краєзнавець, автор книги
«Роменщина в полум’ї війни» Григорій Діброва.
День пам’яті «Довгий шлях до травневого дня» проведено
для користувачів філіалу №1 ЦМБ для дорослих на якому
вшанували учасників та дітей Другої світової війни, а
також учасників АТО. Привітати присутніх завітали
депутати міської ради Данилко Віра та Редько Валентин.
Учасники війни Бородіна Ганна та Божко Ніла поділилися
спогадами про роки війни. Користувачка бібліотеки Бойко
Надія декламувала власні вірші воєнної тематики.
Закінчився захід покладанням квітів до пам’ятника Воїнувизволителю.
До
дня Державного
Прапора України у філіалі №1
центральної міської бібліотеки
для дорослих проведений урок
державності
"Прапор,
як
святиню любі діти. треба
шанувати й боронити". Місцева
поетеса Надія Бойко прочитала
власний
вірш
«Незалежна
Україна». Діти брали активну
участь в танцювальному флешмобі та історичній вікторині, за
участь в якій нагородою були солодкі призи. Завершив
свято шаховий турнір, організований депутатом міської
ради Данилко В.М.
З метою підвищення
ролі
бібліотеки
у
патріотичному
вихованні
громадян,
поглиблення
інтересу до історії рідного
краю, бажання більше знати
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про нього бібліотекарем філіалу №1 центральної міської
бібліотеки для дорослих проведена експрес-інформація
«Вулицями нашого міста» для пасажирів автобусного
маршруту №10 - жителів мікрорайону Процівка, які
прослухали розповідь про походження назв вулиць Петра
Вовни, Роменсько-Київських дивізій, Петропавлівської,
Космонавтів та інші.
З нагоди Дня захисника України до центральної
міської бібліотеки для дорослих
на годину спогадів
«Сучасні герої України», завітали учні 8-х класів ЗОШ №4
щоб ознайомитися з мультимедійною презентацією
присвяченої сучасним захисникам України.
З особливою увагою хлопці та дівчата слухали
спогади майора Збройних Сил України, начальника
відділення військового обліку і бронювання солдатів і
сержантів запасу Роменського військового комісаріату
Домрачева А.О. Відповідаючи на численні питання учнів,
офіцер говорив про службу в артилерійському дивізіоні,
перебуванні на Світлодарській дузі, організації побуту на
позиціях та відзначив міцну чоловічу дружбу, яка
народжується на війні. Продовжила зустріч вчитель за
фахом, поетеса, автор численних поетичних і прозових
збірок, голова Роменської міської громадської організації
«Літературне об’єднання «Дивослово», член Національної
спілки журналістів України Тетяна Лісненко.
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Пані Тетяна познайомила зі своїми віршами,
презентувавши учням свою книгу новел та поезій «Сльоза
пекуча України», яка побачила світ цього року. У своїй
книжці вона зібрала розповіді учасників АТО, які
поділилися з нею власними життєвими історіями.
З нагоди Дня Гідності та Свободи в центральній
міській бібліотеці для дорослих імені Бориса АнтоненкаДавидовича
відбулася година
національної
єдності
«Події,
що змінили нас»,
для учнів 8-го
класу
Роменського
відділення
КЗ
СОР "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей». Школярі переглянули
документальний відео – репортаж про Євромайдан 20132014 року, почули розповідь безпосереднього свідка подій
на Євромайдані – вчителя історії Стрипко Ярослава
Івановича, що поділився враженнями від трагічних подій
п’ятирічної
давнини,
продемонстрував
фотографії
роменців - учасників Майдану, закликав учнів бути
гідними пам’яті Героїв Небесної сотні.
На зустріч з
волонтерами
до
центральної міської
бібліотеки ім Бориса
АнтоненкаДавидовича
на
годину спілкування
«Серцем покликані
до
милосердя»
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запрошні учні 8-9-х класів ЗОШ №6. Благочинний
Роменського району протоієрей Ігор Мурий надавав нашим
бійцям свою пасторську допомогу. Сергій Бойченко та
В’ячеслав Голік, попри всі ризики та небезпеки стабільно
постачають гуманітарну допомогу у найгарячіші точки
донецького напрямку.
Повернути у свідомість жителів Сумщини забуті
імена земляків, які брали участь у подіях Української
революції 1917 – 1920-х років – головна мета книги
«Сумщина в боротьбі» презентація якої відбулася
в
центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича. На презентацію цього унікального
видання до бібліотеки завітало чимало гостей: краєзнавці,
працівники музею, бібліотек, учні ЗОШ №7, представники

місцевих ЗМІ.
Учасників заходу привітала депутат
обласної ради Вікторія Мурич, яка наголосила на тому, що
дуже важливо під час військової агресії доносити до
громадян правду про події столітньої давнини, адже ця
правда допоможе Україні перемогти. У своєму виступі
науковий співробітник Роменського краєзнавчого музею
Наталія Савченко назвала імена уродженців Роменщини,
які не ввійшли у видання і зазначила, що ця тема ще
потребує детального вивчення. Завідуючий сектором
музею П. Калнишевського Ігор Дубенко та краєзнавець
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Григорій Діброва наголосили на тому, що значення цього
видання важко переоцінити, адже тут містяться дані з
раніше засекречених архівів КДБ. В залі звучали пісні на
слова Олександра Олеся та пісні січових стрільців.
Для кожної творчої людини велике щастя
народження нового твору, а вихід нової книжки місцевих
літераторів - приємна подія для нашого міста. Презентація
чотирьох поетичних збірок: «Мій чарівний світ» Людмили
Кранги, «Свічамого життя» Валентини Бородько, «Радуга
любви» Петра Акімова, «І на тім рушникові…» Наталії
Петренко відбулася в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича.
Автори збірок – люди різних поколінь, занять,
захоплень та уподобань, але їх об’єднала поезія, а зріднило
літературне об’єднання «Обрії», яке три роки поспіль діє
на базі центральної міської бібліотеки.

Привітати «винуватців свята» зібралися друзі, рідні,
знайомі, колеги по перу, цінителі поетичного слова, серед
яких керівник літературного об’єднання «Обрії» Людмила
Грицай із сином Артемом, керівник ГО «Літературне
об’єднання «ДИВОСЛОВО» Тетяна Лісненко, редактор
літературно-історичного альманаху «Ромен» Віктор
Клейніх, поети Віктор Стрельченко, Володимир Панченко,
Тетяна Іванова, подружжя Софія та Григорій Стрельченки,
Сергій Гаврась, Григорій Діброва, Юлія Ласкава. Поет і
композитор Любов Усова виконала пісні на слова Петра
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Акімова, Наталії Петренко та Валентини Бородько, музику
до яких написала сама. Начальник відділу культури
виконавчого комітету міської ради Тетяна Баляба побажала
авторам натхнення, нових пошуків та злетів.
Всі, кому не байдужа історія нашого міста:
представники влади, краєзнавці, літератори, вчителі історії,
меценати, музейні та бібліотечні працівники, гості з
Глухівщини та Буринщини завітали до центральної міської
бібліотеки для дорослих на неординарну подію –
презентацію
перевидання
книги
Івана
Курилова
«Роменська
старовина». Ця
унікальна книга
, що вийшла
друком у 1898
році,
завдяки
перекладацькій
праці
краєзнавця,
вчителя історії
ЗОШ № 10 Володимира Тарана отримала нове життя.
Відтепер всі, хто цікавиться історією нашого древнього
міста матимуть змогу читати книгу в перекладі на сучасну
українську мову, що значно полегшить сприйняття тексту.
Важливо зазначити, що перевидання книги
«Роменська старовина» відбулося за кошти з місцевого
бюджету.
Міський голова Сергій Салатун привітав
присутніх з цією важливою подією по відродженню історії
нашого древнього міста. Слова вітань і подяки звучали
також від депутата обласної ради Вікторії
Мурич,
начальника відділукультури міськвиконкому Тетяни
Баляби, голови правління Спілки Письменників України
Анатолія Мироненка, поета з Буринщини Віктора
Осадчого, директора бібліотеки Ніни Рослової та інших.
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Відтепер всі бажаючі зможуть ознайомитись з книгою
Івана Курилова «Роменська Старовина» в бібліотеках
міста.
Як зробити вивчення мови цікавим і захоплюючим
процесом? Як розвинути креативний потенціал учнів з
вивчення
мови?
Однією із інтерактивних
знахідок-стала
ідея
влаштувати мовознавче
кафе «Мова поезія душі,
покладена на слова»,
відкриття
якого
відбулося в читальному
залі центральної міської
бібліотеки для дорослих
ім. Бориса Антоненка-Давидовича і було, присвячене
Міжнародному дню рідної мови.
Організаторами і
ведучими
кафе
виступили
працівники відділу обслуговування,
а підготовлені вишукані мовознавчі
"страви" споживали «Мовознавці»
та «Філологи» - учні 7-А та 7-Б
класів ЗОШ №4. На їхній розсуд в
меню кафе були представлені
дивовижні салати запитань, гарячі
страви завдань, соковмісні напої
побажань, коктейлі мудрості, а на
останок запропоновано збадьорити й групи підтримки
мовними загадками.
13-й рік поспіль в країні відбувається Всеукраїнський
конкурс «Книгоманія». Юна читачка центральної міської
бібліотеки для дітей Ремінець Надія , учениця 6-го класу
Роменської спеціалізованої ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. П.І.
Калнишевського, стала володарем почесного титулу
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«Найкращий читач Сумщини 2017», а потім учасником
Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», що проходив
у червні цього року у Львові. Інформацію про цю подію
надрукували газети Урядовий кур’єр.- 2017.- 6
травня(№84).- С.20 , Вісті Роменщини.- 2017.- 29
квітня(№18).-С.7 та Тандем – прес.- 2017.-10 травня(№19)
Святкування ювілейних дат земляків та подій –
складова краєзнавчої роботи бібліотек. З нагоди 115-го
ювілею легендарної Матері-героїні Олександри Аврамівни
Деревської в центральній міській бібліотеці для дорослих
ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбувся День
краєзнавства «Вона – любов, вона – печаль і втіха», на
якому були присутні 9 представників родини Деревських з
різних міст України (діти, онуки та правнуки Олександри
Аврамівни), учні шкіл міста та творча інтелігенція.
Присутні на заході ознайомилися з біографією Деревської,
прослухали
спогади
доньки
Олександри
Аврамівни
Сербіної
Алли
Іванівни,
яка
проживає в місті
Сєвєродонецьку та
ознайомилися
з
презентацією
віртуального музею пам’яті Матері-героїні Олександри
Аврамівни Деревської, яку представив її онук Сербін
Андрій. Родичі Деревської люб’язно подарували бібліотеці
унікальну книгу «Пам'ять про матір: сімейна історія
подвигу
Матері-героїні
Олександри
Аврамівни
Деревської» та плакат з родинним деревом, за що директор
бібліотеки Ніна Рослова висловила їм щиру подяку. Диски
з електронною версією книги отримали представники всіх
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шкіл міста. Поетеси Тетяна Лісненко та Любов Шемчук
прочитали власні поезії про маму. Особливо зворушливо у
виконанні учениць ЗОШ №11 Анастасії Пачковської та
Інни Галаган прозвучали музичні твори «Пісня про маму»
та «Цей край, де я народилась і живу».
З нагоди 130-річного ювілею видатного земляка в
центральній
міській
бібліотеці для дорослих
ім. Бориса АнтоненкаДавидовича
відбувся
День
краєзнавства
«Зигзаги долі Івана
Кавалерідзе».
Учасники
заходу
прослухали інформацію
про цікаві факти біографії видатного митця та переглянули
документальний фільм про життєвий та творчий шлях
Івана Кавалерідзе «Найщасливіший день – сьогодні».
Особливе зацікавлення у гостей бібліотеки викликав
ретроспективний показ останньої режисерської роботи
Івана Кавалерідзе – психологічної драми «Повія» за
однойменним романом Панаса Мирного, яка вийшла на
широкі екрани у 1961 році. Головну роль у фільмі зіграла
ще зовсім юна Людмила Гурченко, а роль слуги Кирила
майстерно втілив у життя наш земляк Степан Шкурат.
В колі своїх
друзів в центральній
міській бібліотеці ім.
Б.АнтоненкаДавидовича
святкують
читачі
свої ювілейні дні
народження.
Запамятався громаді міста ювілейний вечір з нагоди 7025

річчя громадського діяча та краєзнавця Григорія
Степановича Стрельченка під час якого ювіляра вітали
представники влади, творчої інтелігенції міста, близькі та
друзі. Значну частину свого життя ювіляр віддає
видавництву краєзнавчих розвідок. Його плідна праця
увінчалася виходом у світ таких ґрунтовних праць з історії
Роменщини, як «Роменщина: час, події, люди»,
«Роменщина літературна», «Роменщина у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років» та «Роменщина. Історія
населених пунктів». На даний час Григорій Степанович
працює над книгами «Медицина Роменщини» та «Жінки
Роменщини». Ювіляра привітала та відзначила подякою
начальник відділу культури міськвиконкому Тетяна
Баляба.
Для організації дозвілля користувачів в бібліотеках
Роменської міської ЦБС працюють 9 клубів за інтересами.
Створені вони як для дорослої аудиторії, так і для дітей та
підлітків.
При
проведення
засідань
клубів
використовуються різноманітні форми роботи: фольклорні
години, вечори сімейного відпочинку, рольові ігри,
літературні кавярні, поетичні години та інше. За 2017 рік
відбулося 30 засідань.
Багаторічні партнерські стосунки склалися між
центральною міською бібліотекою ім. Бориса АнтоненкаДавидовича та відділенням соціально-побутової адаптації
територіального центру соціального обслуговування, на
базі якого створено клуб «Надвечір’я»,
основним
завданням якого є організація цікавого дозвілля і
відпочинку людей похилого віку. Тут відбулися такі
засідання: «смачний» день «Масляна гуляй, млинцями
щедро пригощай», творча зустріч «В руках майстринь
народжується диво» та фольклорна година «Хусточка,
хустина…»
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На фольклорну
годину
«Хустка,
хустина…» завітали
всі, кому небайдужі
народні звичаї та
обряди.
Учасниці
принесли з собою
невід’ємний атрибут
жіночого одягу – хустку. Ведучі Лариса Пасєвіна – зав.
відділом обслуговування та Тетяна Лісненко – голова ГО
«Літературне об’єднання «ДИВОСЛОВО» познайомили
присутніх із різновидом хусток та обрядами, в яких вони
використовуються. Всі учасники мали можливість взяти
участь у конкурсі на кращий вірш, пісню, цікаву розповідь
про цей головний убір. Присутні взяли участь у майстеркласі по зав’язуванню хусток різноманітними способами.
На творчій зустрічі «В руках майстринь
народжується диво» виставку вишитих робіт, серед яких
сорочки, рушники, серветки, картини, презентували
місцеві майстрині-вишивальниці, члени гуртка «Чарівна
мить» відділення соціальнопобутової
адаптації
територіального
центру
Валентина
Косушко
та
Світлана
Щербина
.Привітати
майстринь
прийшли
директор
територіального
центру
Олена Шкромида, викладач
на волонтерських засадах «Університету ІІІ віку», керівник
гуртка «Чарівна мить» Софія Семенівна Стрельченко.
Музичні номери всім присутнім дарували солістки
ансамблю «Співочі голоси», власні вірші про вишиванку,
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про маму читали Наталія Петренко, Любов Шемчук,
Тетяна Лісненко, Людмила Кранга.
Чергове засідання літературної вітальні «Палає
осінь золотом багряним» присвячене найпоетичнішій порі
року – осені. Тему свята було вибрано не випадково, адже
осінь – улюблена пора року майстрів пера. Присутні в залі
місцеві поети, члени літературних об’єднань «Обрії» та
«Дивослово», користувачі бібліотеки отримали естетичне
задоволення від поетичних творів про осінь як класиків
світової літератури, сучасних поетів, так і місцевих
авторів: Людмили Грицай, Тетяни Лісненко, Наталії
Петренко, Валентини Бородько, Катерини Лук’яненко,
Людмили Кранги, Тетяни Іванової, Віктора Тогобіцького.
Пісні про осінь присутнім подарували ансамбль «Співочі
голоси» територіального центру, учасники танцювального
колективу «Віват» виконали запальні танці. Залу було
прикрашено оригінальними композиціями з природного
матеріалу - дарів лісу, городу та саду, а також кулінарними
стравами з овочів, фруктів та грибів.
Протягом року відбулося 4 засідання дискусійного
клубу «Діалог» такої тематики: «Зроби свій вибір на
користь здоров’я», «Я – індивідуальність», «Твоя правова
культура» та «Простір толерантності, або вчимося
жити поруч», яке відбулося напередодні відзначення
Міжнародного Дня толерантності з метою формування
правильного уявлення про толерантну поведінку,
виховання почуття поваги один до одного, до звичаїв,
традицій і культури різних народів. Студенти коледжу
СНАУ разом з працівниками бібліотеки, вчилися
сприймати людей такими, якими вони є, цінувати в кожній
людині особистість і поважати її думки, почуття,
переконання.
При бібліотеці сімейного читання з 2006 року діє
клуб «Родинна світлиця» девіз якого «Сімю згуртує
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книжна мудрість». На вечорі сімейного відпочинку «Рідна
домівка, рідна сімя – тут виростає доля моя»
представники чотирьох родин, активних користувачів
бібліотеки, розповіли про свої родини та сімейні традиції,
представили власні вироби на виставку «Робимо диво
своїми руками», а також, разом із дітьми, сворювали своє
родинне дерево.
Читацьке
обєднання
«Імпульс» працює у
філіалі
№1
центральної міської
бібліотеки
для
дорослих.
Голова
обєднання
Панченко
Олександр
до
кожного засідання підходить творчо і креативно. Тренінг
«Миттєвість щастя…Лиш єдина мить» мав на меті
розвиток емоційної чутливості присутніх, виховання
почуттів, розвиток взаємодії, уміння позитивно мислити.
В ЦМБ для дітей для членів клубу «Червона шапочка»
було організовано незвичайне та цікаве свято, про яке,
напевно, мріє кожна дитина День
солодкоїжки
«Казкові
смаколики». Під час заходу
користувачі бібліотеки мали
змогу потрапити до солодкої
країни, в якій дізналися багато
нового та цікавого з історії
улюблених
солодощів,
ознайомилися з тим, які солодощі бувають не тільки
смачними, а й корисними для людини. Діти з задоволенням
показали свої акторські таланти, уміло перетворюючись в
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Вінні-Пуха та Муху-Цокотуху. Рухливі та пізнавальні ігри,
веселі та солодкі конкурси, чекали в цей день на дітей.
Адже на свято до них завітав улюбленець всіх дітей,
«самий найпривабливіший чоловік в розквіті сил» КАРЛСОН.
Відбулися веселі змагання двох команд
«Іриски» та «Карамельки», а саме: «Конкурс ласунчиків»,
«Цукерковий марафон», «Солодка фантазія». Діти були
щасливі і задоволені від такого спілкування.
Бібліотеки виконують також функцію центрів
профорієнтації, проводять велику роботу з правової освіти
населення. У книгозбірнях міста проведено ряд заходів із
правової освіти громадян, які формують погляди на закон
як обов’язкове правило поведінки, допомагають молоді не
спіткнутися на початку життєвого шляху, уникнути
конфлікту з законом.
Правовий орієнтир «Основа держави – закон і
право» проведено у ЦМБ для дорослих ім. Б. АнтоненкаДавидовича для студентів коледжу СНАУ та ДПТНЗ
«Роменське ВПУ» . Бібліотечні працівники ознайомили
студентів з правами, що гарантуються законом, разом
переглянули мультимедійну презентацію, щоб дати
інформацію молоді про правові основи нашої держави, про
основні принципи законодавства, якими вони могли б
керуватися в своєму майбутньому житті. З обов’язками
підлітків та наслідками їхнього невиконання юних
учасників заходу ознайомив старший інспектор ювенальної
превенції Роменського відділення поліції Ситник Д.М. Він
дав кваліфікацію різним видам порушень, навів практичні
приклади, розповів про те, до чого призводить неповага до
закону, та про відповідальність, яка наступає для
неповнолітніх згідно законодавства України.
Прокурор Роменської прокуратури Думал С.М.
ознайомила
молодь
з
мірами
покарання,
що
застосовуються до неповнолітніх за неправомірні дії та
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закликала бути законослухняними громадянами своєї
країни. Фахівець з соціальної роботи Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Макаренко Н.М.
запропонувала до перегляду фільм про запобігання торгівлі
людьми «Знання законів тебе захищає», звернула увагу на
закони, що регулюють питання протидії торгівлі дітьми,
визначають їх права, порядок надання допомоги дітям, які
постраждали внаслідок цього негативного явища.
Заступник начальника
відділу
«Роменське
бюро
правової
допомоги»
Єрньєй
А.А. наголосила на
важливості
знання
законів адже, не знання
законів не звільняє від
відповідальності,
правова компетенція стимулює дотримання законності і
зміцнення правопорядку.
Експрес-гра
«Право,
обов’язок,
свобода
та
відповідальність»
відбулася в центральній
міській бібліотеці для
дорослих
ім.
Б.Антоненка-Давидовича
за участю учнів 8-х класів
ЗОШ
№4.
Капітани
команд
«Феміда»
та
«Правознавці» отримали
маршрутні
листи
з
послідовністю відвідувань станцій-зупинок на яких
підлітки побували в ролі «слідчих», розгадували правові
кросворди та шифрограми, статті Конвенції про права
дитини в малюнках, демонструючи свою ерудованість та
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кмітливість під час «правової розминки». Уболівальники
команд розгадували «словесний портрет знаменитих
детективів», та згадували «казкове право» додаючи сил та
енергії всім учасникам змагань.
«Будуємо правовий дім для Дюймовочки», таку назву
мали правові розваги, які відбулися в центральній міській
бібліотеці для дітей. Бібліотечна правознайка повела дітей
у казковий cвіт, в якому учні 2-Б класу СЗОШ № 1 не лише
дізналися про права і
обов‘язки, а й зрозуміли
значущість
таких
важливих документів, як
Декларація прав дитини
та Конвенція про права
дитини. Гра допомогла
маленьким
пізнати
закони, які захищають і
охороняють дітей у нашій
країні та на прикладі «Дюймовочки» визначити, які саме
права героїні порушилися в казці. У формі гри діти
визначали за змістом твору порушення прав казкової
героїні, із «правових цеглинок» (прав на життя, на ім’я, на
житло, на піклування батьків та інших) зводили будинок, у
якому Дюймовочці буде зручно та затишно, а заразом і
вивчали права, які має кожна дитина. Побудувавши
правовий будинок, усі учасники гри отримали символічний
Диплом «Я добре знаю права дитини».
В наш час вимоги до професії бібліотекаря швидко
змінюються і ускладнюються. Тому
підвищення
кваліфікації бібліотекарів залишається одним із
пріоритетних напрямків роботи. Важливу роль у цьому
відіграють форми роботи, які спонукатимуть до творчості
та пошуку нестандартних рішень: семінари, уроки
професійної майстерності, години ділового спілкування, та
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інше. Під час даних занять фахівці отримують різноманітні
консультації, відкривають нову для себе інформацію,
виконують практичні завдання .
На початку року 4 бібліотечних працівника міської
централізованої бібліотечної системи прийняли участь
тренінгу за програмою «Активні громадяни» від
Британської Ради в Україні за сприяння відділу молоді та
спорту виконавчого комітету Роменської міської ради та
ДПТНЗ «ВПУ».
Фасилітатори передавали знання й навички
ефективної комунікації, допомагали визначити власну
ідентичність, розповідали про розбудову довіри й
взаєморозуміння та сталого розвитку роменської громади,
а також вчили писати власні проекти для конкурсу від
Британської Ради в Україні. Всі учасники отримали
сертифікати.
Семінар
працівників міської централізованої
бібліотечної системи «Сучасний інформаційний потенціал
бібліотеки: реалії, проблеми, корпоративна взаємодія»
акцентував увагу на тому, що одна із найважливіших
соціальних функцій бібліотек в наш час полягає у
задоволенні інформаційних потреб користувачів, надання
оперативного доступу до інформаційних ресурсів,
активному
впровадженні
бібліотечно-інформаційних
послуг. Консультацію «Публічні бібліотеки та їхня роль у
забезпеченні інформаційних потреб населення» надала
провідний методист Олена Дудка, яка у своєму виступі
відстежила процес розвитку бібліотек для перетворення їх
на інформаційні центри громади, окреслила конкретні
кроки бібліотечних працівників на шляху до досягнення
мети. Бібліотекарі ознайомилися з методичними порадами
«Сучасний
інформаційний
потенціал
бібліотеки».
Провідний бібліограф Валетина Салогуб наголосили на
тому, що головна мета сучасних книгозбірень – це
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забезпечення інформаційних потреб як реальних, так і
потенційних користувачів, використовуючи при цьому
різні види і форми інформаційного обслуговування,
відмітила важливу роль довідково-бібліографічного
апарату у цьому процесі. Корисною була консультація
бібліотекаря Людмили Кубатко щодо використання
новітніх інформаційних технологій у забезпеченні
інформаційних потреб громади, рекомендації по веденню
веб-сайтів бібліотек та спілкуванню в соціальних мережах.
Працівники бібліотек міста також брали активну
участь у проведенні семінару, представляючи свій досвід
роботи щодо надання інформаційний послуг користувачам
та об’єднання громади навколо бібліотеки.
Цікавим та корисним стало відео-знайомство з
роботою міської бібліотеки м. Ольборг (Данія), що має
великий інформаційний потенціал і є однією з кращих
сучасних бібліотек Європи.
Сумською обласною бібліотекою для дітей було
проведено обласний вебінар «Краєзнавство як дієвий засіб
патріотичного виховання», до участі в якому залучилося
23 бібліотеки області. Участь у ньому взяли і працівники
центральної міської бібліотеки для дітей та дитячого
філіалу №1. У виступах провідних фахівців обласної
бібліотеки для дітей особлива увага була приділена
питанням організації та проведення заходів, спрямованих
на залучення дітей до народознавства, вивчення історії
малої батьківщини, культури, побуту, звичаїв рідного
краю, родинних і народних традицій. Надані кваліфіковані
консультації спеціалістів.
Колектив міської централізованої бібліотечної
системи постійно перебуває у творчому пошуку. В роботу
впроваджуються нові форми інформаційного забезпечення
населення. Не випадково в 2017 році обласний семінар
директорів
централізованих
бібліотечних
систем,
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районних бібліотек та керівників бібліотек об’єднаних
територіальних громад «Стратегія розвитку та вектор
успішності» пройшов на базі центральної міської
бібліотеки для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича. За його організацію колективу бібліотеки була
винесена щира подяка, а довідка з досвіду роботи
Роменської МЦБС, яку підготували спеціалісти Сумської
ОУНБ, передана до Національної бібліотеки України ім.
Ярослава Мудрого.
Програма дводенного семінару була насичена.
Багатоаспектна робота бібліотек була представлена слайдпрезентацією «Історія і складові успіху Роменської міської
ЦБС» та доповіддю
директора Рослової
Н.М.
Завідувач відділу обслуговування центральної міської
бібліотеки для дорослих Пасєвіна Л.П. представила
презентацію «Креативні проекти в організації роботи
відділу обслуговування Роменської центральної міської
бібліотеки для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича».
Значний
інтерес
викликали
в
учасників
семінару консультаці
ї
провідних
спеціалістів
Сумської
обласної
наукової бібліотеки:
В
ході
семінару
учасники ділилися досвідом, обмінювалися думками,
обговорювали актуальні проблеми бібліотечної діяльності.
Зважаючи на велику кількість виникаючих запитань
про пересистематизацію фондів і каталогів, розміщення
фондів у вільному доступі, для напрацювання узгодженої
політики щодо впровадження УДК проведена година
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професійного спілкування «Універсальна десяткова
класифікація: методика індексування» для бібліотечних
працівників міста. Під час спілкування було обговорено
багато важливих тем, що стосуються класифікаційної
системи, визначено напрями подальшої спільної діяльності
бібліотечних працівників, прийнято рішення щодо
нагальних проблем, які виникають у процесі індексування
документів за УДК. Провідний бібліотекар відділу
комплектування та обробки літератури Кондратенко
Тетяна надала лаконічну, але змістовну первинну
інформацію про УДК, низку необхідних посилань, а також
запропонувала покроковий план дій щодо впровадження
нової класифікації. Присутнім було презентовано «Таблиці
зіставлення індексів ББК і УДК». Відбулося жваве
обговорення питань застосування УДК для систематизації
документів та організації фондів, методики переведення
існуючих фондів з системи ББК на УДК.
На засіданні за круглим столом «Читання як
життєва компетенція NEXT» обговорювалися питання
виховання потреби у дітей, юнацтва та молоді
систематичного читання, підвищення читацької активності
та компетентності, пошуку інноваційних форм і методів
роботи з користувачами.
Заступник директора по роботі з дітьми прийняла
участь
в
обласному
проблемно-цільовому
навчанні «Дитячі бібліотеки Сумщини: різноманітність
форм та єдність цілей». Це був конструктивний діалог
колег, яких турбує, яке місце займають бібліотеки для
дітей у сучасному інформаційному просторі регіону та в
умовах створення об’єднаних територіальних громад.
Учасники навчання поділилися своїми напрацюваннями
щодо впровадження інноваційних форм популяризації
книги та мали змогу отримати кваліфіковані методичні та
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практичні поради щодо впровадження універсальної
десяткової класифікації.
В ході семінару «Планування роботи бібліотек на
2018 рік: основні напрямки і завдання» обговорювалися
пріоритетні напрямки діяльності бібліотек на 2018 рік:
впровадження інформаційних технологій і сучасних форм
бібліосервісу
в
бібліотечну
практику,
сприяння
національно-патріотичному
вихованню
населення,
популяризація краєзнавства, інформування громади про
події з історії і сьогодення краю з метою максимально
повного і оперативного задоволення інформаційних,
професійних, освітніх та культурно-творчих інтересів
різних категорій користувачів.
Працівники міської централізованої бібліотечної
системи прийняли участь у Всеукраїнському опитуванні
«Видатні імена України», Всеукраїнському соціологічному
дослідженні «Патріотичний настрій молоді»
та
дослідженні «Кадрові ресурси публічних бібліотек
України: стан та перспективи розвитку». Аналіз
анкетуваннь надіслано до Сумської обласної наукової
бібліотеки .
Бібліотеки Роменщини активно співпрацюють з
місцевими засобами масової інформації, поширюють
інформацію про свою діяльність на друкованих носіях та у
мережі Інтернет. Активно використовуються з цією метою
нові комунікативні технології.
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 2017 році в ефір вийшла 21 інформаційна хвилина .
Бібліотечним закладам міста вдалося налагодити
тісні партнерські стосунки з місцевими ЗМІ - газети «Вісті
37

Роменщини», «Тандем-прес», «Новий погляд Роменщини»,
«Говоримо вголос» . У 2017 році на сторінках місцевої
преси вийшло 53 публікацій про роботу бібліотек міста.
На офіційний сайт міста Ромни в розділ «Новини
культури» систематично надається інформація про кращі
заходи, які проводять бібліотеки міста. За звітний період
розміщено 27 повідомлень.
На блозі «Сумщина видавнича / Sumy Publishing»
(http://nadechdasum.blogspot.com/ ) розміщено 6 інформацій
про заходи які відбулися у Роменській центральній
бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича:
Важливе місце в інформуванні читачів належить
бібліографічним посібникам, які окрім друкованого
варіанту, в електронному вигляді доступні на сайті
бібліотеки. У 2017 році методико-бібліографічним відділом
було випущено таку видавничу продукцію:
- методичні поради «Сучасний інформаційний
потенціал бібліотеки»
- попереджувальна довідка «Операція «Вісла».
Етнічна чистка українців»
- бібліографічна розвідка «Берегиня Шевченкових
скарбів» (до 110-річчя від дня народження Є.О.
Середи)
- попереджувальна довідка «Шевченківська премія –
2017»
- буклет «Письменник іде до читача: творчий проект»
- буклет «Знай про Європу більше в пункті
європейської інформації»
- пам’ятка «Художник хиткого світу». Кадзуо Ішігуро
– лауреат Нобелівської премії з літератури 2017
року;
- попереджувальна довідка «Українсько-німецький
рік мов 2017 – 2018»;
38

анотований вебліографічний список електронних
бібліотек «Путівник по літературному Інтернету»;
- анотований рекомендаційний список літератури
«Що читає сучасна Україна?»;
- пам’ятка «Українська книжка року – 2017».
За креативну, злагоджену, творчу роботу, значний
внесок у розвиток Ромен колектив міської централізованої
бібліотечної системи занесено на міську Дошку пошани.
-
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