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Протягом багатьох років роменський краєзнавець Григорій Діброва збирав різноманітні
історико-краєзнавчі документи, розшукував по крихтах матеріали з історії бібліотечної справи на
Роменщині, намагаючись встановити дату заснування тих чи інших бібліотек. Серед них розшукав праці
відомого дослідника Василя Бучневича, кілька яких присвячено нашому краю. В одній із них – «Справочноадресной книге г. Ромен на 1886 год», що вийшла в Ромнах в 1886 році, і віднайшов краєзнавець цікаву
інформацію про те, що міністр внутрішніх справ Росії 31 липня 1868 року підписав дозвіл на відкриття
Роменської громадської бібліотеки. На думку краєзнавця, саме цього дня почався відлік історії нинішньої
міської бібліотеки.
Цікавою є історія заснування Роменської громадської бібліотеки. Її виникнення продиктоване
вимогою епохи, глобальними змінами країни в середині ХІХ століття. Саме тоді в багатьох губернських і
повітових містах , навіть у сільській місцевості, починається рух за створення загальнодоступних бібліотек
і читалень.
Про багатий книжковий фонд Роменської громадської бібліотеки розповідають каталоги
видань, що пропонувалися роменцям для читання. До речі, перший з них видали в Москві, наступні
з’явилися в роменських друкарнях. Вивчивши каталоги, роменський краєзнавець Петро Ротач, зробив
цілком справедливий висновок, що Роменська громадська бібліотека «працювала не під гаслом «книга для
розваги», а за принципом «книга – джерело знань». В 1872 році фонди бібліотеки включали: 90 книг з
історії, 12 – літератури і критики, 49 – філософії, правознавства, політичних наук, 73 – природознавства та
медицини, 44, що висвітлювали подорожі, географію та статистику, 19 – господарства й технології, 69 –
педагогіка та дитяче читання, 86 – белетристики, 3 – довідкові видання, 35 – періодичних видань.
Роботою книгозбірні керувала рада громадської бібліотеки. В різні роки її очолювали авторитетні роменці,
зокрема Е. В. Навроцький, С.Ф. Козлов, Федір Беспальчев – справжній покровитель бібліотеки, котрий
невпинно клопотався про поповнення її фонду, жертвував книги.
В 20-х роках ХХ ст. на Роменщині розпочинається активний розвиток бібліотечної справи. На
основі публічної бібліотеки та бібліотеки робітничого клубу в січні 1920 року створена Роменська
центральна окружна бібліотека. В цей час вона знаходилась в приміщенні по вул. Пушкіна. В бібліотеці
працювало 3 службовці: зав. бібліотекою, помічник і служитель.

Реорганізація бібліотечної мережі проходила в складних
умовах. Матеріальні ресурси країни були підірвані виснажливими
війнами і інтервенцією. В бібліотеках не вистачало книг,
інвентарю, коштів на освітлення та опалення. Є. П. Свєтлічнікова,
виконуючи обов’язки зав. центральною бібліотекою, в листі
повітовій політосвіті від 21 квітня 1922 року писала про: «Плохое
положение библиотеки, которая вот уже на протяжении 3 лет не
пополняется. Книги настолько истрепались, что третью часть их
можно считать выбывшими, много расхищено читателями и
проходящими войсками».
Зав. Роменською окружною бібліотекою
Кириченко Л. Є. серед бібліотечних працівників

В 1926 році бібліотека була переведена в приміщення по вул. Московській біля районної лікарні.
В цей час в ній працювало 4 особи. В своїх сховищах бібліотека нараховувала 21 305 примірників.
На початку 30-х років бібліотеці було надано приміщення в районі Вознесенської церкви (нині вул.
Соборна,20), де вона й розміщувалася до окупації нашого міста німецькими військами. Площа її становила 232
кв. м, читальний зал на 25 місць. В 1934 році читачів центральної окружної бібліотеки нараховувалось 1991,
книговидача – 38294 прим.
Стрімкий розвиток бібліотечної справи був припинений з початком Великої Вітчизняної війни.
Увірвавшись в місто, фашисти кинули в центральну бібліотеку гранату. Потім книги облили бензином і
запалили. Ввесь книжковий фонд згорів. Після визволення Роменщини від окупантів почалося відновлення
бібліотечної мережі. В 1944 році бібліотека була відкрита по вул. Шевченка,5, фонд складався з книг,
пожертвуваних населенням міста.
В 60-х роках в районі працює 210 бібліотек, з них 2 – районних, 3 – міських, 57 – сільських, 96 –
шкільних, 16 – колгоспних, 32 – профспілкових, 4 – відомчі. Книжковий фонд усіх бібліотек району
нараховував до 1 мільйона книг. На той час директором Роменської центральної бібліотеки працював Мерко
Василь Дмитрович. З 1969 по 1997 роки завідуючою бібліотекою працювала Завгородня Валентина
Михайлівна.

В 1973 році Роменській центральній бібліотеці було надано нове просторе приміщення по вул.
Карла Маркса, 94 (нині вул. Коржівська), де в даний момент розміщується центральна міська бібліотека для
дорослих .
Підтримуючи пропозиції Сумської обласної державної адміністрації та Міністерства культури й
мистецтв України Кабінет Міністрів України прийняв постанову №558 від 27.03.2000 року «Про присвоєння
імен закладам освіти та культури Житомирської, Львівської, Сумської, Черкаської, Чернігівської областей», за
якою Роменській центральній міській бібліотеці для дорослих присвоювалося ім’я видатного українського
письменника, уродженця м. Ромни Бориса Антоненка-Давидовича.
На протязі 2011-2013 року був проведений
капітальний ремонт приміщення центральної міської
бібліотеки для дорослих на суму – 373 188 грн. В ході
ремонту було повністю оновлено фасад бібліотеки,
проведено капітальний ремонт читального залу, фойє та
приміщення для Інтернет-центру. Бібліотека повністю
змінила свій зовнішній і внутрішній вигляд.
В 2012 році міська централізована бібліотечна
система стала переможцем у третьому раунді конкурсу
«Організація
нових
бібліотечних
послуг
з
використанням вільного доступу до Інтернету»
програми «Бібліоміст».
Читальний зал та Інтернет-центр було укомплектовано новими меблями та прикрашено
роботами місцевого фото-художника В. Дядюри. Тепер центральна міська бібліотека для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича повністю відповідає вимогам сучасної бібліотеки.

Колектив бібліотеки
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• Формування документного фонду, що відповідає інтересам
користувачів, задовольняє їх інформаційні, освітні та
дозвіллєві потреби

• Бути відкритими для громади, надавати вільний доступ до
широкого кола інформаційних ресурсів всім, хто потребує
цього для повсякденного життя

• Розвиток інформаційних послуг із упровадженням нових
інформаційних технологій
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Навчання
комп’ютерній грамотності

Конкурси

Клуби, які функціонують в бібліотеці , 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.

1. Клуб «Надвечір’я»
Основним завданням клубу є – організація цікавого дозвілля і відпочинку людей похилого
віку, які мають потребу у спілкуванні. Всіх їх об’єднують спільні інтереси, погляди на життя,
любов до книги і задушевної пісні. Члени клубу займаються вивченням історичного
минулого краю, відродженням народних традицій, національної і духовної культури,
звичаїв та обрядів своїх дідів та батьків, їх об’єднує спільний інтерес до історії побуту
предків, традицій нашого народу, бажання зберегти їх і використовувати у повсякденному
житті.
Тематика засідань на 2014 рік
 Жіноче свято – свято любові
 Добрий сміх – не гріх, а здоров’я для всіх
 В прекрасній пісні доля наша

2. Дискусійний клуб «Діалог»
Молодіжний клуб який працює на базі Роменського аграрного коледжу СНАУ об’єднує на
добровільних засадах осіб, що беруть активну участь в суспільному та навчальному житті з
метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про все, що хвилює сучасну
молодь, виховання молоді у дусі національних цінностей.
Мета діяльності клубу полягає в активізації організаційних здібностей та творчого потенціалу
молоді, у формуванні організаторських навичок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, у
проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію молодіжної спільноти.
Тематика засідань на 2014 рік
 Духовний храм людини: сім я, родина, рід
 Я – лідер. Участь молоді у вирішенні проблем суспільства
 Ідеали юних: які вони?
 Вчимося жити у мирі та злагоді

3. Літературна вітальня – організована з метою популяризації творчості місцевих поетів,
письменників, презентації їх книг, залучення молодого покоління до літературного життя краю.
Вона об'єднала навколо себе всю творчу еліту міста і району, згуртувала поетів, прозаїків, які щедро
діляться своєю майстерністю, вмінням творити красу українського слова. Саме тут розкриваються
справжні таланти, перлини поезії і прози.
Тематика засідань на 2014 рік
 Нова хвиля: поезія молодих
 Тетяна Лісненко: шляхетність щедрої душі (до 55-річчя від дня народження)
 Все, що душа довірила словам (до 60-річчя від дня народження В. І. Клейніха)

4. Літературне об’єднання «Обрії»
Основним завданням об’єднання є підтримка та популяризація творів талановитих поетів початківців. Керівник об’єднання – Людмила Грицай, поетеса, педагог.

Працюємо та відпочиваємо

Прибирання міського парку відпочинку

Знайомство з Качанівкою

Подорож до Батурина

Відзначення дня працівників культури

ЗапрошуємоВас
Вас до
Запрошуємо
добібліотеки
бібліотеки

