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Національно-патріотичне виховання проходить через весь комплекс
заходів, що проводяться бібліотечними працівниками Роменської міської
централізованої бібліотечної системи. Відбулися ряд заходів різнопланового
формату, приурочених історичним подіям та пам’ятним датам України,
вшануванню героїв Крут та Героїв Небесної Сотні, воїнів-учасників АТО.
Цикл заходів проведено з нагоди Дня Соборності України. Урок
єднання «Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна» проведено
для учнів 8-го класу ЗОШ №11 в центральній міській бібліотеці для дорослих
. Запрошений на захід історик, краєзнавець Ярослав Стрипко, в своєму
виступі зазначив, що незалежність і соборність – запорука виживання
держави особливо в умовах російської агресії, коли триває боротьба за
суверенітет нашої держави.
Під час заходу молодь переглянула
документальний фільм «Акт Злуки: відтворення історичної правди».
Книжково-ілюстративна виставка «Україна Соборна, вільна, єдина…»,
представлена в читальному залі, інформувала користувачів про історичні
передумови проголошення Соборності 100 років тому.
Екскурс в історію «Соборність України під прапором волі» проведено
до 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР працівниками
бібліотеки сімейного читання у ЗОШ №7 для учнів 11-А класу . У філіалі №1
центральної міської бібліотеки для дітей проведено годину єднання «В день
злуки візьмемось за руки» на якому учні 4-х класів ЗОШ №5, переглядаючи
документальні відео-кадри, дізналися про історичні події, які сприяли
об’єднанню Західної і Східної України. Школярі взяли активну участь у
вікторині-грі «Відомі українці» та патріотичному конкурсі «Горнусь до тебе,
Україно».
В центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича
проведено майстер-клас «Створюємо синьожовтий оберіг» з нагоди Дня Незалежності
України. Користувачі та працівники бібліотеки
під керівництвом майстрині Софії Семенівни
Стрельченко виготовили бутоньєрки-обереги у
кольорах стягу нашої держави, які передані через
волонтерів нашим землякам, що воюють на сході України.
На знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які
віддали своє життя під час Революції гідності в центральній міській
бібліотеці для дорослих ім. Б. Антоненка-Давидовича
відбувся
патріотичний діалог «Українці
– нація героїв» за участю
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болем за рідну державу, закликала молодь починати зміни з себе, бути
активними в розбудові власного міста, держави.
Згадали героїв Небесної Сотні і учні 8-го класу СЗОШ №2 на
патріотичному форумі «Герої серед нас» який відбувся в центральній
міській бібліотеці для дітей. Не залишив нікого байдужим виступ учасника
тих подій, волонтера Ігоря Коломійця. Дуже уважно, із сумом і болем
присутні переглянули документальний фільм «Майдан очима роменця»,
знятий Ігорем.
«Герої нашого часу: 19 історій
ветеранів АТО», саме таку назву має книга
сумської журналістки Алли Акименко,
презентація якої відбулася в центральній
міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича. На заході був
присутній один з героїв книги – ветеран
АТО,
уродженець
села
Дзеркалка
Роменського району Олександр Карпенко, який воював під Слов’янськом,
пройшов Дебальцівський котел. Старшокласники ЗОШ №4 та
Перехрестівської ЗОШ із захопленням слухали розповідь Олександра про
його бойовий шлях. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять
дев’ятьох синів роменської землі, які віддали своє життя, відстоюючи
незалежність України. Поетеси Людмила Грицай та Тетяна Іванова
прочитали власні твори, присвячені героям-захисникам та їх матерям.
Ветеран-афганець Ігор Василенко виконав власну пісню під акомпанемент
гітари.
Зворушлива зустріч підлітків за участю голови громадської організації
«Серця кіборгів» Анатолія Свирида відбулася в стінах центральної міської
бібліотеки для дорослих. Мужній кіборг на псевдо «Спартанець» в складі 81ої бригади тримав оборону Донецького аеропорту, неодноразово був
поранений, місяць знаходився в полоні у бойовиків, потрапив в групу на
обмін. Після повернення з полону Анатолій Свирид зайнявся активною
громадською роботою, допомагає учасникам бойових дій на Донбасі і
родинам загиблих учасників АТО. Зустріч завершилася спільним фотом з
бойовим прапором, який до останнього зберігав на собі в Донецькому
аеропорту мужній захисник України – Анатолій Свирид.
Центральна міська бібліотека
для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича, єдина в нашій області,
долучилася до Всеукраїнської акції
єднання «Україна моя вишивана»,
яка стартувала 22 червня 2017 року
в
селищі
Скала-Подільський
Борщівського
району
Тернопільської області. Уперше
вона приїздила до Ромен рік тому, тоді охочі роменці долучилися до її
створення. Рік карта мандрувала обласними і районними центрами, містами і
селами, її вишивали в навчальних закладах, будинках творчості, у музеях і

бібліотеках. І ось вдруге містяни зібралися в читальному залі центральної
міської бібліотеки ім. Бориса Антоненка-Давидовича
на презентацію
вишитої карти України.
Відвідав презентацію вишитої карти очільник міста Сергій Салатун. Він
привітав учасників акції та вручив подяку
колективу міської бібліотеки за активну
громадянську позицію , вагомий внесок у
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та участь у
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громадської організації «Гільдія народних
умільців «Перлина» Тетяни Дяківнич.
За ініціативи відділу
культури
виконавчого комітету міської ради та за
підтримки членів гуртка «Чарівна мить»
територіального центру, керівником
якого є Софія Семенівна Стрельченко,
працівники
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міської
бібліотеки для дорослих ім. Бориса
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організували
акцію «Вишиваємо символ міста». Всі
бажаючі мали змогу взяти участь в акції – на полотнищі зеленого кольору
вишивали назву «Мій Ромен», краї оздобили геометричним орнаментом та
кетягами калини, в центрі розмістили символ міста – ромашку. Презентацію
вишитого панно, розміром 1,5 на 2 м, організатори акції планують провести
на День міста – 16 вересня.
За останні роки у бібліотеці пройшло багато цікавих заходів,
ініціатором і ведучою яких була Софія Стрельченко. Жінка з активною
життєвою позицією, справжній генератор творчих ідей , вона – викладач на
волонтерських засадах на літературно-мистецькому факультеті Університету
ІІІ віку (гурток «Чарівна мить») при відділенні соціально-побутової адаптації
центру обслуговування Роменської міської ради. Її руками вишиті більше 100
сорочок, суконь, блузок, десятки серветок, картин, скатертин…Але особливо
визначними роботами є вишиті монументальні полотна:
- шана Кобзарю (до 200-річчя від дня народження)
- два рушники (4 х 0.75) «Слава Україні» та «Героям Слава»
- декоративне панно «Нескорена нація»
- роменські рушники, які часто експонуються на заходах у бібліотеці.
Продовжує роботу проект «Письменник іде до читача» в рамках
якого роменці мали змогу познайомитись особисто з такими метрами
сучасної літератури, як Василь Шкляр, брати Капранови, Андрій Кокотюха,
Володимир Лис, Макс Кідрук, Євген Положій.
Не залишила байдужими громаду міста і зустріч з відомою
письменницею, громадською діячкою, педагогом Ларисою Ніцой. Лариса
Миколаївна, спілкуючись із присутніми, багато говорила про історію, про
українську мову, а також презентувала свою творчість.

Пані Лариса переконана, що читання виховає достойне покоління
нових українців і позитивно вплине на цілу країну. Кілька годин спілкування
з письменницею минули наче одна мить, роменці вкотре переконалися: доки
є такі люди – наша нація непереможна.
Творча
зустріч
із
мукачівською
письменницею
Валентиною
Попелюшкою відбулася в читальному
залі центральної міської бібліотеки для
дорослих
ім.
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АнтоненкаДавидовича. Попелюшка – це творчий
псевдонім нашої землячки, Валентини
Жук (Бурлаки), яка народилася та
виросла у селі Басівка Роменського району на Сумщині. Вона автор
поетичної збірки «Миротворче» присвяченій першій річниці Революції
Гідності, співавтор, співупорядник та співредактор колективної збірки
«Воїнам Світла» (Поетична сотня України – бійцям АТО). З перших днів
Євромайдану поетка разом зі своїм чоловіком Степаном та наймолодшим
трирічним сином Теодором були активними учасниками акції протесту,
виступала на Майдані, читала власні поезії, які стали основою поетичної
збірки «Миротворче».
Щира, відверта сповідь авторки перед присутніми у залі друзями,
однокласниками, вчителями, працівниками та користувачами бібліотеки
зворушувала до сліз.
Враховуючи інтереси користувачів до історичного минулого,
культурних традицій, літератури та мистецтва краю, працівники бібліотек
працюють над розширенням спектру соціокультурних заходів, спрямованих
на культурне та патріотичне виховання користувачів. Бібліотеки беруть
активну участь в заходах по відзначенню історичних та культурних подій
краю.
Зокрема з нагоди 80-річного ювілею Сумської області в центральній
міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбувся
День краєзнавства «Сумщина: події, особи, час». Бібліотекарі ознайомили
учасників заходу з історичним минулим рідного краю, його сьогоденням,
видатними земляками, які прославили свою Батьківщину. Багатовікова
історія Сумщини відбилася в численних пам’ятках матеріальної та духовної
культури. Ознайомитися з ними діти мали змогу переглядаючи слайд-шоу
«Сім чудес Сумщини».

Біля краєзнавчої виставки «Квітуй, Роменщино моя» проведено
вікторину «Знаю та розумію історію рідного краю» та бесіду «Панорама
десятиліть рідного краю», під час яких на прикладах основних подій,
користувачі центральної міської бібліотеки для дітей ознайомилися із
становленням Сумської області, окреслили її вагому частку в історії,
культурі, економіці, науці. Про історію створення нашої області учням 8-го
класу ЗОШ №4 розповів науковий співробітник Державного історикокультурного заповідника «Посулля» Вадим Єсин.
Багаторічні партнерські стосунки склалися у працівників центральної
міської бібліотеки ім. Бориса Антоненка-Давидовича з громадським діячем
та краєзнавцем Григорієм Стрельченком, який значну частину свого життя
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» , «Роменщина. Історія населених
пунктів» та «Жінки Роменщини». Презентація цих видань завжди збирає в
стінах бібліотеки велику кількість охочих поспілкуватися з автором,
ознайомитися з його творчими надбанням. На даний час Григорій
Степанович працює над книгою «Культура Роменщини».
Презентація перевидання книги
Івана
Курилова
«Роменська
старовина» стала неординарною
подією в культурному житті
Роменщини. На цей захід до
центральної міської бібліотеки ім.
Бориса
Антоненка-Давидовича
завітали всі , кому не байдужа
історія нашого міста: представники влади, краєзнавці, літератори, вчителі
історії, меценати, музейні та бібліотечні працівники, гості з Глухівщини та
Буринщини. 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.
Літературно-історичний альманах «Ромен» є ще однією родзинкою,
духовним оберегом
Роменщини. Альманах відображає драматичну й
водночас героїчну історію краю, що увиразнюється в талановитому слові
поетів, письменників, науковців, громадських діячів сьогодення. Вже не один
рік поспіль члени редколегії альманаху користуються послугами Інтернетцентру центральної міської бібліотеки для дорослих, отримуючи
консультаційну допомогу бібліотекарів. За останній час ними видано
ювілейний номер присвячений 20-ти річчю виходу першого номеру
альманаху та до 100-річчя пам’ятника Тарасу Шевченку в місті Ромни. На
даний час готується до друку альманах присвячений 20-річчю Роменського
земляцтва.
Колектив міської централізованої бібліотечної системи перебуває в
творчому пошуку, впроваджує різні форми роботи по формуванню

патріотичної свідомості молоді, об’єднує свої зусилля з усіма, кому
небайдужа доля Батьківщини, хто хотів би бачити її вільною, могутньою та
процвітаючою.
Склала директор МЦБС
Н.М.Рослова

