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У звітному році
бібліотеки міської централізованої
бібліотечної системи продовжували виконувати свою основну
місію – задоволення інформаційних, загальнокультурних, освітніх
потреб пересічного громадянина .
Цілеспрямована робота
колективу скерована на те, щоб завоювати довіру і повагу
користувачів, надаючи їм різноманітні та якісні інформаційні
послуги. Бібліотеки успішно виконують свою функцію як центр
місцевої громади, бо саме тут мешканці міста мають вільний і
безкоштовний доступ до різний джерел інформації.
Бібліотечно-інформаційне
обслуговування
населення
здійснювали 5 бібліотек міської централізованої бібліотечної
системи. Ними обслуговано - 12998
користувачів при плані 12880, книговидача становила - 258535 примірників документів
при плані - 257500, відвідування склало - 103237 разів при плані 101440
Книжковий фонд бібліотек на 01.01.2014 року складав –
124172 прим. док., надходження за рік – 1840 прим. док.(із них по
акції «Твори добро. Даруй бібліотеці» - 452 прим.), вибуття – 3132
прим. док. Сума передплати на 2013 рік склала – 14734 грн., що
дало змогу передплатити 54 назв періодичних видань.
За кошти міського бюджету проведений капітальний ремонт
холу центральної міської бібліотеки для дорослих на суму –
49316,00 грн. Придбано меблі для обладнання кабінету директора
на суму – 6024,00 грн. На придбання книг із місцевого бюджету
виділені кошти 5000,00 грн.
Станом на 01.01.2014 року матеріально-технічна база бібліотек
міста поліпшилась на загальну суму – 60340,00 грн.
Робота Інтернет – центрів бібліотек
Минуло більше року, як в міській централізованій
бібліотечній системі
діють Інтернет-центри, метою створення
яких є забезпечення безкоштовного доступу усіх користувачів
бібліотеки до всесвітньої мережі Інтернет, створення рівних
можливостей у пошуку інформації для різних соціальних верств

населення, максимальне сприяння зростанню рівня інформованості
користувачів.
Час, що минув, дозволяє проаналізувати перші результати
його впливу на потенціал бібліотеки, кількісні і якісні зміни в
обслуговуванні користувачів. Варто відзначити, що діяльність
Інтернет - центрів не лише якісно покращила доступ читачів
бібліотеки та бібліотекарів до електронної інформації, але й
сприяла посиленню підтримки бібліотек з боку владних структур,
привернула увагу до книгозбірні з боку громадських організацій,
закладів освіти, засобів масової інформації, зросла кількість
користувачів бібліотеки.
Послугами Інтернет - центрів
за звітний період
скористалося 1114 користувача, відвідування становить - 17484.
Основні категорії відвідувачів – діти, пенсіонери, безробітні. Як
показало спостереження, тематика запитів користувачів Інтернет центрів була досить різноманітною. Це і добір матеріалу для
навчання та розширення діапазону професійної діяльності,
особистих зацікавлень та уподобань, пошук інформації для
самоосвіти. Слід відзначити й високий попит на електронне
спілкування та значне зацікавлення в соціальних мережах
«ВКонтакте», «Однокласники», «Фейсбук».
Освоєнню комп’ютера та методів пошуку інформації в
Інтернет, сприяють
курси комп’ютерної грамотності, які
відвідало з початку року 109 чоловік. На базі Інтернет-центру
ЦМБ для дорослих спільно з відділенням соціально-побутової
адаптації територіального центру соціального обслуговування
запроваджено послугу – факультет «Вивчення комп’ютера і робота
з ним» Університету ІІІ віку. Навчання в ньому пройшли 48 осіб
поважного віку.
ЦМБ для дорослих, ЦМБ для дітей, філіал№1 ЦМБ для
дорослих приєдналися до проекту «English 123 в бібліотеці»
(онлайн - курси вивчення англійської мови). На курси вивчення
англійської мови зареєструвалося 27 чоловік.
В бібліотеках міста налагоджений безкоштовний Скайп зв'язок з містами України та світу, яким можуть скористатися всі

бажаючі. На даний період таких звернень –
країни – Росія, Італія, Канада, США.
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Бібліотекарі допомагають відвідувачам створювати та
навчають користуватися власною електронною поштою. Всього
за цією послугою звернулося – 93 користувача.
Громадяни, які знаходяться в пошуках роботи теж не
залишені без уваги бібліотекарів. По допомогу у складанні резюме
та розміщенні його на сайтах працевлаштування звернулося 6
користувачів.
Кількість звернень про допомогу щодо купівлі товарів в
Інтернет - магазинах – 72 рази.
У межах державної програми з поверненням заощаджень
колишніх вкладників ощадбанку СРСР до бібліотек звернулося 31
особа пенсійного віку, яким була здійснена реєстрація та
актуалізація вкладів.
Громадяни, які мають певне хобі за допомогою Інтернет - ресурсів
мали змогу шукати інформацію, переглядати відео-уроки та
майстер – класи по квілінгу, орігамі, догляду за квітами, вишивки
хрестиком та інші. Всього – 25 звернень.
Одним із значних позитивів функціонування Інтернет центрів у бібліотеках є створення веб-сайтів бібліотек:
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 (філіал №1 ЦМБ для дорослих)
сторінки у Фейсбук https://www.facebook.com/library.romny
та
Google +
у ЦМБ для дорослих. Саме вони є важливим
інструментом інформування користувачів про досягнення,
структуру бібліотеки, її ресурси, послуги, допомагають знайти
інформацію про заходи, котрі відбулися в книгозбірні. Веб-сайт
бібліотеки дає можливість користувачам отримати першу уяву про
стиль роботи та імідж установи, дізнатися про актуальну та цікаву
інформацію: про книжкові новинки, віртуальні виставки,

краєзнавчі матеріали, ознайомитися з корисними Інтернет –
ресурсами.
Бібліотеки мають 5 електронних адрес:
library-romny@ukr.net – ЦМБ для дорослих
roslova_nina@mail.ru – директор МЦБС
romny-biblioteka2012@ya.ru – ЦМБ для дітей
librarian.ditu@ukr.net – філіал №1 ЦМБ для дітей
palvala@ukr.net – філіал №1 ЦМБ для дорослих
Також в ЦМБ для дорослих функціонує бездротова
локальна мережа WI-FI, доступ до якої надається користувачам
безкоштовно.
Бібліотеки МЦБС приєдналися до мережі пунктів доступу
громадян (ПДГ) до публічної інформації. Тож зараз, в
інформаційних центрах бібліотек міста, громадяни мають
можливість отримати інформацію про діяльність органів державної
влади та дізнаватись, яким чином можна долучиться до процесу
законотворення та впливати на процес прийняття державних
рішень. Сьогодні цей напрямок роботи отримав новий виток
розвитку завдяки можливостям реалізації ініціативи ”Публічні
бібліотеки – мости до електронного урядування».
Бібліотекарі
ЦМБ для дорослих розробили сучасний
інноваційний проект «Вік життю не завада», в рамках якого
започатковано цикл онлайн-консультацій «Запитайте у лікаря».
Метою проекту є наближення лікаря до людей поважного віку, за
допомогою сучасних інформаційних технологій, інформування про
методи лікування та профілактики різних захворювань, що
допоможе підтримувати життєвий та фізичний тонус. Проект
передбачає «живе» спілкування з лікарем в режимі «запитання відповідь». У 2013 році відбулося 7 зустрічей зі спеціалістами
Роменської центральної районної лікарні. Консультації надавали
лікарі- кардіолог, невропатолог, ендокринолог, лікар швидкої
допомоги, а також фітотерапевт з міста Севастополь.

В Інтернет-центрі центральної міської бібліотеки для
дорослих відбулася презентація слайд-шоу «Туристичні
принади
України
і
світу»
http://www.youtube.com/watch?v=pBJSRHOlApE&feature=youtu.be
для учнів 9 класу ЗОШ №3
ЦМБ для дорослих взяла участь у Всеукраїнському конкурсі
буктрейлерів "Оживають герої на екрані у рекламі".
Бібліотекарями було створено буктрейлер "В полоні ілюзій" за
мотивами книги Джейн Остен "Гордість та упередження"
http://youtu.be/3N2io0Gpd8k
Для підвищення ефективності, досягнення якісно нового
рівня пошуку інформації в Інтернеті бібліотекарями ЦМБ для
дорослих розроблено методичні матеріали, інструкції, практичні
поради. Зокрема, розроблені наступні методичні матеріали:
«Державні органи в Інтернеті», «Інтернет-ресурси Сумської
області
та
м.
Суми»,
«Інтернет-адреси
сайтів
з
працевлаштування», «Поради щодо працевлаштування» та
«Як правильно скласти резюме». До річниці відкриття Інтернетцентру випущено буклет «Інтернет-центр: нові послуги в
бібліотеці». Підготовлено інформаційні матеріали щодо
популяризації бібліотечного фонду та реклами бібліотеки інформаційний бюлетень:
«Культурний
читач:
який
він?»; інформаційні буклети: «Що необхідно знати про
бібліотеку?», «Світлиця
«Бджолина
рада», «Інтернет
в
бібліотеці», «Книга – джерело мудрості», «Посивіли ваші скроні

від турботи про дітей»; рекомендаційні списки літератури: «У
світі
професій»,
«Радимо
прочитати»; інформаційний
дайджест «Нове джерело знань – Інтернет», «Знати свій край до
глибини, до дрібниць»; пам’ятки : «Оксана Іваненко…», «Агнія
Барто…»; книга саморобка «Дерева мого краю»; експресінформації: «Якщо любите читати – вам сюди», «Уроки – це
цікаво» у філіалі №1 ЦМБ для дітей та інші.
З використанням інформаційних технологій зазнали суттєвої
модернізації культурно-дозвіллєві заходи бібліотек, при проведенні
яких використовуються такі форми роботи як інтернет-подорожі,
відеопрезентації,
скап-консультації,
слайд-презентації
та
інше. Діти
знаходять інформацію в мережі Інтернет для
підготовки до уроків, написання рефератів, цікаво проводять
дозвілля, слухають музику, отримують інформацію про своє хобі,
знайомляться з цікавими актуальними новинами та спілкуються в
соціальних мережах.
Отже, Інтернет – це ще один крок бібліотек до покращення
своєї роботи. Він надає можливість більш оперативно та якісно
задовольняти потреби користувачів, сприяє заощадженню
трудових та матеріальних ресурсів.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
Публічні заходи
Бібліотекарі постійно
працюють
над
розширенням
номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалюють
традиційні і впроваджують нові форми і методи роботи на основі
новітніх
інформаційних
технологій
та
комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. Масові
заходи, які відбуваються нині у бібліотеці, завдяки комп'ютерним
технологіям покращили свій зміст інформаційною насиченістю,
інноваційністю, креативністю, різноманіттям форм. Віртуальні
екскурсії, онлайн - зустрічі з лікарями, відео-подорожі, слайд – шоу
урізноманітнили масову роботу в бібліотеці.
Необхідно зазначити, що більшість просвітницьких заходів
проводиться із залученням найширших кіл інтелігенції, зокрема

вчителів, представників органів місцевого самоврядування, членів
творчих спілок. Багаторічні партнерські стосунки склалися між
центральною міською бібліотекою для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича та відділенням
соціально-побутової адаптації територіального центру соціального
обслуговування та навчальними
закладами міста.
В останні роки традиційно
нагоди
відзначення
Дня
Соборності та Свободи України,
у центральній міській бібліотеці
проводиться
загальноміський
захід. Цьогоріч на
годині
державності «Соборність – як
чинник
українського
державотворення»
у
вітальному слові, адресованому учасникам зібрання, заступник
міського голови Олена Проценко зазначила: «Хочу вірити, що
пам’ятаючи про величну подію в нашій історії, дотримуючись
принципів демократії, ми, дорослі, прикладемо всіх зусиль для
розбудови рідного міста, області, а значить і держави. І власними
прикладами у щоденній діяльності доведемо молоді, що тільки у
єдності дій, соборності душ можливо реалізувати все задумане».
Учнівська молодь міста, учителі історії, представники
депутатського корпусу, творча інтелігенція під час заходу
висловили думки щодо впливу історичного факту, Акту злуки, на
становлення та розвиток сучасного покоління.
Делегація від почесного зібрання поклала квіти до пам’ятників та
пам’ятних знаків видатним державним діячам.
З 2006 року 29 січня наша країна на
державному рівні вшановує відвагу,
вічну пам’ять студентів-гімназистів,
які у січні 1918 року полягли у
страшному бою біля залізничної
станції Крути.
Бібліотекар філіалу №1 ЦМБ для

дітей Марія Касьян провела годину пам’яті для четвертокласників
ЗОШ №11 «Тут юнь прекрасна і свята встелила землю в мить
єдину». Її розповідь перепліталася з патріотичними віршами,
які виконували учні .
Все далі віддаляють нас роки від найвеличнішої події –
Перемоги над фашистською Німеччиною у Великій
Вітчизняній війні. Шістдесят восьма весна вітає всіх тих, хто
пережив війну, вітає нас, їхніх нащадків. В читальному залі
центральної міської бібліотеки для дорослих ім. Бориса Антоненка
– Давидовича відбувся вечір слави: « У травневому цвіті знов
прийшла Перемога» для учнів восьмих класів ЗОШ №11,
працівників центру соціальних служб у справах сім'ї, молоді та
спорту, а також підлітків, які перебувають у конфлікті с законом.
Ветерани війни Савченко Іван Панасович та Ласкавий Олександр
Олександрович поділилися гіркими спогадами про важкі будні
війни, про жахливі сторінки побаченого і пережитого воєнного
лихоліття.
На вечір-зустріч «Воєнні світлини розповідають» у філіал
№1 центральної міської бібліотеки для дорослих з ветеранами
Великої Вітчизняної війни Назаренко Антоніною Петрівною та
Охріменком Євгеном Петровичем були запрошені люди похилого
віку, які дітьми пережили страхіття війни та молоде покоління їх
нащадків. Розповідали ветерани про пекучий жах перших днів
війни, про воєнні будні – бої на фронті, відступи, оточення,
наступи.
Подякувати
ветеранам
та
висловити слова глибокої поваги
завітали на захід міський голова
Микола Калашник та заступник
міського голови керуюча справами
виконкому Олена Проценко. У
виконанні колективу «Любисток»
та учня школи №10 Стукало
Романа звучали пісні про війну.
Потім учасники заходу поклали квіти біля пам’ятника загиблим
воїнам і за давнім звичаєм пом’янули їх.

День пам’яті і слави «Ти
прийшла, Перемого, слідами
війни з під заліза і попелу цвітом
весни» для учнів 3-го класу ЗОШ
№7
проведено
у
бібліотеці
сімейного
читання.
Діти
прослухали
розповідь
Пугача
Олександра – дитини війни про
його тяжке повоєнне дитинство,
непосильну фізичну працю, недоїдання. Завдяки чому діти краще
відчули весь трагізм війни, зрозуміли, як нелегко дісталася
перемога нашому народу.
Пам’ятаючи про тих, хто подарував нам Перемогу,
схиляючи голови перед фронтовиками та з нагоди Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні у філіалі №1
центральної міської бібліотеки для дорослих проведено вечір
пам’яті «І досі в пам’яті ті дні війни».
На нього була запрошена ветеран Великої Вітчизняної війни
Кравець Софія Василівна , яка ділилась спогадами про свою
молодість, початок війни, воєнне життя. Про те, як їй, ще зовсім
молодій дівчині, довелося відчути весь жах війни працюючи
медичною сестрою у воєнно-санітарному потязі в складі 130 дивізії
664 стрілецького полку.
І звичайно щирі слова подяки звучали із вуст молодого покоління,
виконані пісні воєнних років .
22 вересня Україна відзначає День партизанської слави . В
цей день, ми з великою вдячністю говоримо про мужність,
стійкість та самовідданість. І ми вшановуємо всіх тих, хто
подарував майбутнє нам та нашим нащадкам. Історична година
«Партизанськими стежками» зібрала в стінах бібліотеки філіалу
№1 центральної міської бібліотеки для дорослих молодь та
юнацтво, з яким бібліотекар поділилась спогадами про свою
зустріч у місті Путивль в 1965 році з начальником штабу
партизанського з’єднання Сидора Ковпака – Григорієм Яковичем
Базимою. В ході заходу демонструвався документальний фільм
про партизанське з’єднання Сидора Ковпака.

1933-й рік... Найчорніший час між чорними часами в історії
України. Понад півстоліття тому Україною гуляла смерть. Смерть
мала ім'я – голод.
В читальному залі центральної міської
бібліотеки для дорослих відбувся урок-реквієм "Голодні очі
дивляться у вічність" для учнів ЗОШ №2 з нагоди 80-річниці
Голодомору в Україні. Завідуюча відділу історії Роменського
краєзнавчого музею Савченко Н. В. зазначила, що навіть скупі
рядки документів не можуть зменшити болю і жаху, що охоплює,
коли знайомишся зі страшними подіями того часу на нашій
роменській землі. Це була безкровна, людоморська війна
тоталітарної системи проти українського народу.
Учні мали змогу познайомитися з офіційними документами,
статтями та книгами дослідників, а особливо тих, хто був свідком
тієї трагедії і кому пощастило вижити, представленими на
книжковій виставці "В пам'ять про скорботний 33-й, а також
переглянули фільм "Великий злам", в якому на документальному
матеріалі розкриті причини, перебіг і масштаби страшного явища
новітньої історії.
В центральній міській бібліотеці для дітей проведена
година-реквієм «Скорботна свічка пам’яті людської» , яка
привернула увагу користувачів, а саме учнів 6-7 класів ЗОШ №3,
до подій тих страшних 1932-1933 років. Захід розпочався
вшануванням світлої пам’яті жертв голодомору - хвилиною
мовчання. Про страшні сторінки історії повела
розмову
бібліотекар Коротушко Ліна. Слова її переплітались поетичними
рядками у виконанні учнів. Скорбота в очах кожної дитини
говорила про те, що вони не байдужі до чужого горя. Захід
завершився
переглядом
документального фільму «Білим по
чорному». Огляд біля книжкової виставки «Свічка палала в
скорботі» провела бібліотекар Болотова Світлана.
Формування екологічної культури, громадських відносин
людини з природою – один з важливих напрямків роботи
бібліотеки. Пригадати трагічні події 26 квітня 1986 року змогли

користувачі міських бібліотек, відвідавши заходи, які проходили в
них .
На вечір – зустріч «Біль Чорнобиля з роками не зникає» з
ліквідатором аварії на ЧАЕС Муквичем Олександром
Володимировичем до бібліотеки сімейного читання завітали учні 8го та 11-го класу ЗОШ №7. Зі смутком в очах розповідав він дітям
про тих, хто пліч о пліч стяв з ним у боротьбі з радіаційною чумою,
про тих, хто загинув в Чорнобильському пеклі.
У читальному залі центральної міської бібліотеки ім. Бориса
Антоненка – Давидовича відбулася екологічна година: «Осліпли
очі України в сльозах Чорнобильських дощів», для студентів II
курсу Роменського коледжу КНЕУ. Запрошені гості - ліквідатори I
категорії на ЧАЕС Аксьонов Володимир Вікторович та Володимир
Васильович Кущ поділилися гіркими спогадами про пережиті
важкі тижні перебування в зоні ліквідації аварії на ЧАЕС.
Учасники заходу здійснили відео екскурсію Чорнобильською
зоною.
Жахіття Чорнобиля знайшло відгук у серцях і думах
українських письменників. Огляд літератури «Біль обернений у
слово», що прозвучав на міськрайонній радіостудії «Ромен»
ознайомив радіослухачів з інформацію про твори українських
письменників, в яких відображено Чорнобильську трагедію.
Еколого-інформаційна
хвилина
«Лежить
вмираючи
Чорнобиль» проведена для молодих користувачів філіалу №1
ЦМБ для дорослих розкрила суть та наслідки Чорнобильської
катастрофи, застерегла про небезпеку, яку несе радіація. Діти,
користувачі ЦМБ для дітей прослухали бесіду «Чорнобиль –
пам'ять невмируща».
З метою формування, виявлення та закріплення інтересів
користувачів до різних професій в бібліотеках міста проведено ряд
заходів по профорієнтації молоді. Прес-експрес «Абітурієнту –
2013» оформлений для користувачів ЦМБ для дорослих, подорож у
країну професій «Землю прикрашає сонце, а людину праця»
проведений у бібліотеці сімейного читання, брей-ринг «Цікавий
світ професій» у філіалі №1 ЦМБ для дорослих розповіли про
сучасні, найбільш популярні в наш час професії на ринку праці.

В центральній міській бібліотеці для дорослих відбувся
актуальний діалог « Для тебе юність, всі шляхи відкриті» для
учнів 9 – го класу ЗОШ № 4 з метою підвищення рівня
інформованості підлітків з питань профорієнтації, розширення
їхніх знань про світ професій, допомоги учням у визначенні
власної життєвої професійної траєкторії з урахуванням
професійних інтересів та природних здібностей .
Запрошений
гість
–
директор
Роменського
міськрайонного
центру
зайнятості
Зубан
Яків
Іванович в своєму виступі
дав важливі рекомендації –
поради
щодо
вибору
майбутнього
фаху,
які
допоможуть
школярам
уникнути розчарувань на
початку трудової діяльності.
Враховуючи важливе значення правової освіти в подальшій
розбудові України як правової держави, вихованні у громадян
поваги до закону і прав людини бібліотеками МЦБС проведено
Тиждень правових знань.
Мета та завдання Тижня - розповсюдження правових знань
серед дітей та підлітків. У Тиждень правових знань включилися всі
бібліотеки системи, які в своїй діяльності використовували форми
саме профілактичної роботи, спрямованої не лише на підлітків
«групи ризику», а й тих, кого ця проблема не торкнулася. На
зустріч з підлітками та молодими людьми були запрошені фахівці
правоохоронних органів.
Зокрема, в центральній міській бібліотеці для дітей для
учнів 7-Б та 7-В класів ЗОШ №2 проведена година спілкування
«Територія закону» з начальником відділення кримінальної
міліції в справах дітей Ярмоловим Сергіем Анатолійовичем. Знати
свої права, вміти ними користуватися – основна тема його
виступу.

Працівники філіалу №1 центральної міської бібліотеки для
дітей провели усний журнал: «Захисти мене від лиха і зла, бо я
ще дитина мала» з учнями 4 класу ЗОШ №6 (класний керівник
Цуканова Л.І.). Діти отримали відповіді на питання: про права
дітей, про цінності людського життя, про поведінку в школі, вдома,
громадських місцях. Також у читальному залі бібліотеки
оформлена книжкова виставка «Правова абетка».
З метою підвищення правової культури, поваги до права в
центральній міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса АнтоненкаДавидовича оформлено панораму правової літератури «Правові
знання – веління часу» та випущено юридичний дайджест
«Механізм
реалізації
прав
людей
в
Україні».
Як жити за Законом, а не за "поняттями", як не стати на шлях
правопорушення? - відповіді на ці та багато інших питань
отримали учні 10 та 11-го класів ЗОШ №4 від оперуповноваженого
сектору кримінальної міліції у справах дітей Гамарника
Володимира
у
ході
проблемного
діалогу
"Правова
відповідальність неповнолітніх".

Головний спеціаліст Роменського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Бондаренко Ольга
запропонувала молоді перевірити свої знання з питань права
граючи в інтерактивну правову гру "Чи знаєш ти свої права та
обов'язки?"
Одна з найважливіших функцій бібліотек – популяризація
краєзнавчих знань.
Минуло 70 років від того вікопомного дня, коли мешканці
нашого краю радо зустрічали воїнів-визволителів, які вибили

фашистських окупантів з роменської землі й погнали ненависного
ворога на Захід.
Особливо пам’ятні і значущі для молодого покоління
зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни. На одну з таких
зустрічей у центральну міську бібліотеку для дорослих ім. Бориса
Антоненка-Давидовича на день краєзнавства «Встеляйте
квітами дороги, бійцям, що мир несли в наш край» був
запрошений Кричевський Зіновій Михайлович. Ще підлітком він
пережив роки окупації фашистами Ромен про, що і розповів учням
9-х класів ЗОШ №11. Науковий співробітник Роменського
краєзнавчого музею Демич Ярослав, доповнив його розповідь
цікавими фактами про воєнне лихоліття на Роменщині. Учні
переглянули документальний фільм про суд над військовими
злочинцями, що чинили наругу над жителями Ромен в роки війни.
Історико - краєзнавча
хвилина «Герої визволителі
нашого міста» зібрала у філіалі
№1 ЦМБ для дорослих молодь та
людей старшого покоління, які
пережили трагічні воєнні роки,
окупацію Ромен фашистами. Вони
ділились спогадами про пережите,
згадували, як проходило визволення нашого міста радянськими
військами.
Голова
роменської
міської
організації
ветеранів України
Шамрай
Борис
Федорович,
запрошений на захід, привітав
присутніх з 70-ти річчям визволення
міста від фашистських загарбників.
Глибоко запала в душі учням 8-А класу ЗОШ №7, які
прийшли на зустріч з краєзнавцем Григорієм Дібровою у
бібліотеку сімейного читання на день краєзнавства «Рідне місто
моє, тобою пишаюсь і всім серцем люблю», його розповідь про

грізні роки війни у нашому місті, про те, яку неймовірну ціну
заплатили ті, хто віддав своє життя звільняючи наш край.
До дня міста у філіалі №1 ЦМБ для дітей проведено
подорож-дослідження з учнями 9-го класу ЗОШ №5 «Вулицями
нашого міста». Присутні прослухали версію щодо походження
назви міста. Здійснили подорож найбільшими вулицями.
Зацікавили дітей розповіді про бульвар Шевченка та пам‘ятник
Великому Кобзареві. Учасники Денис Гриценко та Альона Жмуд
зробили повідомлення про назви вулиць, де вони проживають.
Присутнім проведено огляд альбому з історії міста, в якому зібрані
світлини 50-х років минулого століття.
Для користувачів філіалу №1 центральної міської бібліотеки
для дорослих та жителів мікрорайону Процівка проведений
краєзнавчий лекторій «Наша вулиця носить ім’я Андрія
Волошенка». Мета- популяризація життєвого та творчого шляху
нашого видатного земляка: архітектора, художника, майстра
художньої графіки, іменем якого названа одна із вулиць міста.
Великий творчий доробок залишив нащадкам Андрій Прокопович
Волошенко.
Науковий
співробітник
Роменського
краєзнавчого
музею
Федько
Оксана
презентувала присутнім полотна
художника, які зберігаються в
фондах музею - «Озеро у
с.Процівка»,
«Натюрморт», «Хата сестри
художника у с. Процівка» та
інші. Рідні та знайомі художника ділились спогадами про митця: як
він творив свої полотна, якою людиною був.
По закінченню роботи лекторію прозвучали пісні про рідний край
у виконанні користувачки бібліотеки Глушко Є.О.
Підтримуючи
Державну
Програму
розвитку
і
функціонування української мови та з нагоди святкування
Міжнародного дня рідної мови у центральній міській бібліотеці
для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбулося свято

рідної мови «Слово рідне нам крила дає», на яке були запрошені
учні 8 та 9-х класів ЗОШ № 3. На святі звучали вірші та пісні про
мову у виконанні учнів. Захід доповнений підбіркою музичних
треків, підібраних за допомогою Інтернет ресурсів.
В цей же день до учнів 1 класу ЗОШ №11 завітала
бібліотекар філіалу №1 ЦМБ для дітей Васильченко Валентина.
Вона відкрила свято «Мови рідної скарби» привітанням та
легендою про мову. Продемонструвати мелодійність та красу
української мови взялися і учні, які виявилися хорошими знавцями
українських прислів’їв, приказок та загадок.
Чотирнадцять учасників мовного турніру «Плекатимеш мову –
цвістимуть слова», відбувся який відбувся у ЦМБ для дітей,
пройшли декілька мовних турів – «Мовна розминка»,
«Скоромовки», «Мовний віночок» де показали свої знання,
ерудованість, творчу фантазію.
У Всесвітній день книги
бібліотекарі центральної міської
бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича
разом з юними користувачами
організували флеш-моб «Час
читати!»
Гасло
акції
невипадкове, адже саме під
впливом
мудрих
книг
талановитих авторів ми змінюємося, поглиблюємо свої знання,
розширюємо кругозір. Мета даного заходу - нагадати жителям
міста, що читання книг - корисна й потрібна річ для розумового
розвитку людини. Учасники акції зібралися біля бібліотеки, взявши
з собою улюблені книги і декілька хвилин читали їх.
На початку березня
в Україні та світі відзначають
Шевченківські дні. З нагоди вшанування 199-річниці від дня
народження великого поета в бібліотечних закладах міста
проведено комплекс заходів по популяризації творчості
письменника – літературно-музичну композицію «Живи в мені!
Ти, спів, святий Тараса», літературний вернісаж «Золоті зерна
поезії Тараса Шевченка», поетичні читання «Зоре моя

вечірняя», години поезії, інформаційні хвилини. Користувачі
бібліотек ознайомилися з мистецькою спадщиною великого
Кобзаря, його думами й піснями зігрітими гарячою любов’ю до
України.

Інсценізовані уривки з творів Т.Г.Шевченка «Наймичка», «Катерина» у
філіалі №1 ЦМБ для дорослих

Книжково-ілюстративні
виставки
«Великий син великого народу», «Тарас
Шевченко – України син», «Віч на віч з
Шевченком» розгорнуті в бібліотеках
міста, знайомлять користувачів з
документами, що розповідають про
життя і плідну творчість Великого
Українця.
Неймовірну кількість позитивних емоцій
отримали учні 7-А класу ЗОШ №5, які
завітали до філіалу №1 ЦМБ для дітей на
урок «Гімн гирі». На захід був запрошений
Левченко Михайло Іванович – майстер
міжнародного классу з гирьового спорту,
чемпіон Радянського Союзу, 16-разовий чемпіон світу та
дворазовий Європи. Присутні з цікавістю переглянули відео –
ролик «Змагання на Ельбрусі», прийняли участь в підніманні
гирі.Михайло Левченко дав корисні поради, як досягти успіху у
спорті, виховувати почуття відповідальності за збереження свого
здоров‘я.

Продовжили свою роботу клуби та об’єднання за
інтересами в бібліотеках.
«Як поводитися в конфліктній ситуації» - під такою
назвою у філіалі №1 центральної
міської бібліотеки для дорослих
відбулося чергове засідання
творчого
об’єднання
«Імпульс». Гості заходу та члени
клубу взяли активну участь в
дискусійному діалозі «П’ять
стилів конфліктної поведінки», в
якому визначили шляхи та
методи вирішення конфліктних
ситуацій.
Голова квартального комітету № 21 мікрорайону Процівка
Данилко Віра Михайлівна влаштувала присутнім зустріч
з представником Роменського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді Бондаренко Ольгою Сергіївною, яка
опікується проблемними сім’ями цього мікрорайону.
По завершенню заходу відбулася невелика розважальна програма
та приємне чаювання.
В ході вечора-діалога «Два погляди на один факт»
учасники заходу вчилися приймати адекватні, виважені рішення,
знаходити вихід з критичних ситуацій, отримали багато корисних
порад. Голова об’єднання Панченко Олександр навів яскраві
приклади людських взаємин зі світової історії та ознайомив
присутніх з виставкою-експозицією власних картин.

В день весняного рівнодення, коли все пробуджується після
зимової сплячки, коли серце співає, коли на папір лягають
найпотаємніші слова, відзначається Всесвітній день поезії.
В читальному залі центральної міської бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича відбулося засідання літературної
вітальні «Про рідний край поетичним рядком». На яке зібралися
всі ті, хто не байдужий до поезії , до художнього слова і взагалі до
книги.
Запрошені на нього славні
поети-земляки,
знавці
художнього
слова
Віктор
Клейніх,
Людмила
Грицай,
Віктор
Стрельченко,
Надія
Карпенко,
Віктор
Плашкін,
Олександр
Бариш-Тищенко,
Любов
Шемчук,
Людмила
Зайцева,
Петро
Акімов,
Володимир Панченко від щирого
серця читали свої ліричні твори, яскравий, влучний і дотепний
гумор.
У виконанні самодіяльних артистів, сімейного дуету Наталії
та Миколи Рудейко, поетеси, співачки Любові Усової звучали пісні
на слова місцевих поетів. Проникливий виступ бандуриста
Олександра Тріуса відобразив славну історію українського народу,
його героїчне минуле.
Присутні мали можливість послухати поетичні перлини
молодих поетів учнів ЗОШ № 4 Антона Яременко, Олександри
Духно та Діани Іванової. Незважаючи на свій юний вік
старшокласники мають неабиякий хист до написання віршів.
З нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру на засідання клубу
«Надвечір’я» до центральної міської бібліотеки для дорослих ім.
Бориса Антоненка-Давидовича завітали відвідувачі відділення
соціально-побутової адаптації територіального центру, щоб взяти
участь у літературно-музичному святі «Жінка ти завжди
велична» . З вуст місцевих поетів Віктора Клейніха, Григорія
Діброви та гурту «Співочі голоси» звучали вітання на адресу
жінок, виконувалися пісні, вірші, гуморески.

Існує прислів’я «Без сім'ї немає щастя на землі». Саме із
сім'ї дитина робить перші кроки, звідси вона виходить у широкий
світ, навчається любові і добра.

Вшанувати своїх батьків, свою родину зібралися гості на
засідання клубу «Родинна світлиця» «Родина, рід – які слова
святі вони потрібні кожному в житті» у бібліотеці сімейного
читання з нагоди Міжнародного дня сім'ї. У прикрашеному
весняними квітами, вишитими рушниками та предметами
українського побуту залі велася жвава, емоційна розмова про
батьків і матерів, згадували власний родовід, своє походження,
своїх дідів і пращурів. Викликав інтерес присутніх стенд – родовід
активного читача бібліотеки Хоменка Олексія Володимировича,
світлини якого розповідають про життя багатьох поколінь його
родини. І, як водиться, звучали пісні про маті р, батька, рушник .
Багато цікавих заходів проходять у світлиці «Бджолина рада» у
філіалі №1 ЦМБ для дітей постійними учасниками якої є учні 4-А
класу ЗОШ №5. Діти тут граються, інсценізують, розгадують
кросворди природничої тематики, вчаться складати букети,
створювати ікебани. Нещодавно «Бджолина рада» здійснила похід
екологічною стежиною до кринички поблизу с. Овлаші. Діти
напилися цілющої джерельної води, прослухали історію
виникнення криниці і з приємними враженнями повернулися до
школи.

Темою останнього в цьому році засідання клубу «Червона
шапочка» став калейдоскоп мультфільмів «Стежками
улюблених казок». Дивовижний світ анімації оживили казкові
герої улюблених мультфільмів: Вінні-Пух, Антошка, Мальвіна,
Буратіно, Незнайко, Чебурашка у виконанні членів клубу – учнів 4А класу ЗОШ №4 .Не по роках жвава, весела, вродлива Шапокляк
розважала дітей. З великим задоволенням учасники заходу співали,
танцювали, розгадували загадки, переглядали мультфільми.
Господарі пригостили казковими солодощами всіх присутніх.
2013 рік оголошено Президентом України Роком дитячої
творчості. Курською обласною бібліотекою для дітей та
юнацтва разом із Сумською обласною бібліотекою для дітей ім..
М.Островського було оголошено Спільний (віртуальний) проект
«Книги будують мости» присвячений 70-річчю Курської битви і
70-річчю визволення Сумщини від німецько-фашистських
загарбників.
У Проекті прийняли участь користувачі – учні 1-11 класів
дитячих бібліотек Сумської області в 2-х номінаціях: «Мій
улюблений український або російський письменник, поет» та «Мій
улюблений твір української або російської літератури про Велику
Вітчизняну війну».
Кращі роботи читачів центральної міської бібліотеки для
дітей були відібрані для участі в 2 обласному етапі. Це роботи
Савченко Анни, Гончаренко Валерії, Шкіль Ельвіни (ЗОШ №2) та
Соляник Дарії, Янголи Дмитра (ЗОШ №4).
За оцінками журі у номінації «Мій улюблений твір
української або російської мови про Велику Вітчизняну війну»
стала СОЛЯНИК ДАР'Я за прозовий твір «Сила духа как подвиг».

Робота переможця відзначена грамотою і увійшла до збірника
літературних робіт «Книги будують мости», виданий Сумською
ОДБ ім. Островського.
Також в бібліотеках міста
оформлені виставки творчих
робіт
користувачів-дітей
«Творчість не має меж» у ЦМБ
для дітей, «Руки мами, руки
тата і мої рученята» у філіалі
№1 ЦМБ для дітей, «Краса,
створена руками» у бібліотеці
сімейного читання.
Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя
суспільства, зокрема, нові орієнтації у змісті освіти та вихованні
підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення
багатьох аспектів діяльності бібліотек. Бібліотекарі повинні
встигати пристосовуватись до нових вимог, що вимагає від них
постійного підвищення знань та навичок в сучасному
інформаційному просторі.
10 працівників МЦБС прийняли участь у 3 модулі
практичного навчання «Нові інформаційні технології в
бібліотеках» на базі тренінг-центру Сумської ОУНБ ;7
бібліотечних працівників міста пройшли навчання - тренінг
«Електронне урядування» ; провідний методист взяла участь в
тренінгу «Зв’язки з мас-медіа та основи піару для публічних
бібліотек» організованих програмою «Бібліоміст» в Сумській
ОУНБ ім. Н.К.Крупської та поглибленому тренінгу «Регіональна
піар-офіси сучасних бібліотек» у місті Київ. Провідний
бібліограф взяла участь у дводенному тренінгу «Адвокація в
бібліотеках» на базі тренінг-центру Сумської ОУНБ.
Заступник директора по роботі з дітьми взяла участь в
обласній бібліотечно-консультативній школі «Організація
обслуговування користувачів-дітей з використанням новітніх
інформаційних технологій» на базі Тростянецької ЦДБ та
проблемно-цільовому навчанні «Дитяча бібліотека сьогодні:

нові можливості, нова якість обслуговування» на базі ОДБ
ім..Островського.
Директор МЦБС Рослова Ніна Миколаївна взяла участь в
творчій лабораторії директорів ЦБС та районів «Шукаємо
формулу успіху» в місті Шостка.
Професійні вимоги до бібліотечних працівників завжди
були і є досить високими , так як для вирішення питань
бібліотечної роботи потрібні відповідні професійні знання.
Бібліотекарі-практики підвищують свою кваліфікацію, беручи
участь у семінарах, оглядах спеціальної літератури; вивчають
досвід інших бібліотек.
26 березня 2013 року в центральній міській бібліотеці для
дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича відбувся семінар для
бібліотечних працівників міської централізованої бібліотечної
системи на тему «Шляхи та методи удосконалення
бібліотечного
обслуговування
соціально
незахищених
категорій населення».
Головна тема заняття школи шкільного бібліотекаря
«Бібліотека – центр інформаційної підтримки освітнього
процесу та змістовного дозвілля» яке відбулося в центральній
міській бібліотеці для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича
– орієнтація на співробітництво між школами і бібліотеками.
Учасники заняття охоче ділились досвідом співпраці публічних та
шкільних бібліотек, методикою організації заходів, спрямованих на
формування інтересу до читання дітей та підлітків.
Визначення пріоритетних напрямків розвитку бібліотек на
2014 рік – тематика семінару працівників бібліотек
«Особливості планування роботи МЦБС на 2014 рік та
звітності за 2013 рік».
У березні та квітні 2013 року користувачам Роменської
МЦБС було запропоновано взяти участь у
соціологічному
дослідженні «Вивчення інформаційних потреб користувачів та
рівня їх задоволення», яке проводилося Сумською ОУНБ. У
дослідженні взяли участь 50 респондентів таких груп: студенти –

20 чол.; фахівці – 30 чол. (в тому числі освітяни – 10 чол.).
Узагальнені дані анкетування надіслані до Сумської ОУНБ.
З метою вивчення охоплення населення бібліотечним
обслуговуванням взяли участь у дослідженні «Стан забезпечення
міського населення публічними бібліотеками в Україні»
організованого Національною парламентською бібліотекою
України.
Центральна міська бібліотека для дорослих провела
анкетування «Бібліотека очима користувачів» , центральна міська
бібліотека для дітей анкетування «Вітрила книг дарують нам
знання» ( аналіз анкетувань додається).
Вже стало традицією з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек нагороджувати кращих бібліотечних працівників. За
вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи грамотою відділу
культури були нагороджені :
Божко Ольга Василівна – заступник директора МЦБС по
роботі з дітьми
Степаненко Надія Миколаївна – завідуюча філіалом №1
ЦМБ для дітей
Іващенко Олена Йосипівна – бібліотекар І категорії ЦМБ
для дітей
Кубатко Людмила Петрівна – бібліотекар І категорії ЦМБ
для дорослих.
Як бачимо в 2013 році бібліотеки міської централізованої
бібліотечної системи удосконалювали інформаційно-бібліотечну
роботу, шукали нові форми обслуговування користувачів,
впроваджували інформаційні технології, надавали безкоштовний
доступ до мережі Інтернет, намагалися підтримувати позитивний
імідж бібліотек у громаді.

