
 
 

Сумська обласна дитяча бібліотека:  
творчі здобутки, проекти, події, факти 2015 року 

 
Звіт перед громадськістю 

 
Обласна дитяча бібліотека ім. 

М.Островського – це великий світ, де 
дитина занурюється в інший вимір 
життя, світ, де панує творчість та 
доброзичливість, тут діти не тільки 
можуть отримати необхідну їм 
інформацію, а й обрати собі заняття до 
душі, відпочити і зняти напругу, 
послухати улюблені художні та музичні 
твори, поспілкуватися з друзями, тобто 
змістовно провести свій вільний час. 
Бібліотека відкриває маленьким 

читачам шлях до пізнання світу, слугує для дитини невичерпною скарбницею знань. 
Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо 
залежать від переліку та якості послуг і комфортних умов, які вона надає 
користувачам.  

Рік, який пройшов, ще раз підтвердив, що колективу бібліотеки під силу і 
яскраві свята, і щоденні насичені життям і творчістю будні. 

Сьогодні бібліотека уміло координує свою роботу з навчальними закладами, 
установами культури та з представниками творчих кіл міста і органів влади, що 
опікуються проблемами дітей та підлітків, тим самим широко рекламуючи роботу 
бібліотеки в місті. Тож ми щиро дякуємо своїм багаторічним партнерам – сумським 
ЗОШ № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 26, гімназії № 1, навчальним 
комплексам «Казка», «Золота рибка», «Веснянка», «Просперітас», дитячим садкам 
№ 1, 4, 6, 21, 49; дитячій міській художній школі, музичним школам № 1, 3, 4, 
обласному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділенню соціально-
побутової адаптації «Спільнота», Сумській спеціальній загальноосвітній школі, 
обласній гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей, 
зразковому дитячому музичному театру «Дзвіночок» Сумського палацу дітей та 
юнацтва (художній керівник П’янкова Ірина Володимирівна), зразковому 
хореографічному колективу «Живчик» (художній керівник Орлова Мар’яна 
Ігорівна), голові Сумської організації Національної спілки письменників України, 
поету, письменнику, журналісту, лауреату літературних премій імені Олександра 
Олеся, Пилипа Рудя, Василя Мисика та Міжнародної премії імені Дмитра Нитченка 



Олександру Васильовичу Вертілю, дитячій письменниці, переможцю літературного 
конкурсу «Коронація слова – 2015» Анні Коршуновій. А ще ми вдячні батькам юних 
користувачів, які прищеплюють дітям любов до читання з самого раннього віку. 

Дякуємо і новим друзям бібліотеки – письменникам і журналістам Євгену 
Положію та Владиславу Івченку, які презентували бібліотеці свої нові книги 
«Іловайськ» та «2014».  

Завдяки вам ця співпраця і взаємодопомога зробили життя нашого закладу 
цікавим, яскравим і насиченим.  

«Головне – це читач!» Це професійне кредо бібліотечного закладу, в якому 
сконцентровано весь зміст праці, творчості, життя бібліотекаря. 

Звичайно ж, бібліотека не може існувати без читачів. Вони дуже різні, наші 
самі головні і самі суворі судді. Протягом року до бібліотеки приходили читачі, які 
по-справжньому люблять читання і в століття комп'ютерних технологій зберігають 
вірність книзі. Ми дуже цінуємо це!  

Бібліотекарі завжди знайдуть той чарівний ключик до кожної дитини, щоб 
зрозуміти інтерес, відчути настрій, знайти спільну мову і задовольнити їх запит. Це і 
є складовою успіху нашої бібліотеки! 

Бібліотека протягом 2015 року була справжнім інформаційним центром, стала 
вікном у безмежний світовий простір інформації, невичерпним джерелом нових 
знань для користувачів-дітей, підлітків, організаторів дитячого читання.  

У році, що минув, обласна дитяча бібліотека запропонувала свої послуги 
16129 користувачам, які відвідали бібліотеку 128838 разів, їм було видано 321079 
примірників документів.  

Протягом року в бібліотеці і за її межами було проведено 1454 заходи, це на 
19 більше, ніж у 2014 році. Проведення такої кількості заходів підтверджує, що 
бібліотека є центром спілкування і дозвілля дітей. 

2015-й - рік ювілею Великої Перемоги. Тому найбільш резонансними та 
змістовними були заходи до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі. 

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  
в бібліотеці був проведений Тиждень пам’яті, мета якого – віддання шани всім 
українським борцям, які в час воєнного лихоліття визволяли рідну землю від 
нацистських окупантів, та висвітлення подій на початку німецько-радянської війни. 

З метою виховання громадянина-патріота в бібліотеках Сумщини, які 
обслуговують дітей, протягом січня-травня 2015 року був проведений обласний тур 
Всеукраїнського сімейного конкурсу «Книга 
пам’яті мого роду». До обласного 
оргкомітету Конкурсу з усіх регіонів 
Сумщини надійшли 102 роботи, з них 78 – 
друковані видання та 24 відеокниги. 
Учасники Конкурсу, користувачі-діти від 6 
до 16 років, підготували родинні історії та 
розповіді про рідних і знайомих, які брали 
участь у Другій світовій війні на фронтах, у 
підпіллі та партизанських загонах чи були на 
примусових роботах у Німеччині, 
використовуючи для цього домашні архіви та розповіді рідних.  



З метою вшанування пам’яті учасників Другої світової війни та виявлення і 
розповсюдження кращого досвіду бібліотечних фахівців у використанні 
інформаційних технологій протягом лютого-травня 2015 року серед бібліотек 
області, що надають інформаційні послуги користувачам-дітям, був проведений 
обласний проект на кращу електронну презентацію «Перемозі присвячується». 
До обласного оргкомітету Проекту надійшло 25 робіт майже з усіх регіонів 
Сумщини. 6 бібліотек Сумщини стали його переможцями.  

Одним із провідних питань, над якими продовжує працювати заклад, є 
національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу 
особистості користувачів-дітей. Популяризація документів до знаменних і 
пам’ятних дат нашої країни, літератури про героїчну історію, боротьбу українського 
народу за свою незалежність, героїзм і мужність наших воїнів, які віддали життя за 
рідну землю чи отримали поранення під час проведення антитерористичної операції 

на сході України – складові 
національно-патріотичного 

виховання. 
З метою героїзації осіб, які 

віддали життя за Україну, та 
вшанування їх пам’яті в бібліотеці 
були організовані постійно діючі 
виставка-спогад «Пам'ять жива», 
виставки «Уклін – живим, загиблим – 
шана», «З Україною в серці: від 
Помаранчевої революції до Революції 
Гідності» та документально-

предметна виставка «За Україну, за її волю», на якій представлені світлини сумчан-
земляків, які брали участь в антитерористичній операції та, на жаль, загинули, і 
предмети, пов’язані з подіями «неоголошеної» війни на сході України – гільзи, 
уламки снарядів із зони АТО. Одним із елементів виставки є фрагмент маскувальної 
сітки, до плетіння якої долучилися юні користувачі бібліотеки.  

Зворушливо і тривожно було в читальному залі бібліотеки, коли на зустріч з 
читачами і працівниками завітав 
справжній учасник АТО Олександр 
Бойко, який розповів присутнім про свій 
бойовий шлях, поділився спогадами про 
вірних побратимів, героїв-земляків, які 
загинули в зоні АТО і своїм прикладом 
показали, що любили свою Батьківщину 
не на словах… Захід доповнив перегляд 
документального фільму «Аеропорт» про 
героїчний подвиг захисників Донецького 
аеропорту, а закінчилася зустріч 
зворушливим подарунком дітей – 
прапором з побажаннями Перемоги та 
маленьким оберегом-лялькою, зробленим руками дітей. 

Протягом 2015 року бібліотека організовувала інтерактивні заходи з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек, Дня Перемоги, Всеукраїнського Тижня дитячого 



читання, Міжнародного дня захисту дітей та під час шкільних канікул – бібліотечні 
літературні марафони, естафети, флешмоби, ігрові майданчики, конкурсно-
розважальні програми, театралізовані дійства та інші різноманітні акції. 

До Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня був проведений День відкритих 
дверей «Бібліотека запрошує на побачення». 

Розпочався день літературно-розважальним бібліошоу «Сьогодні свято 
храму книг». Зразковий дитячий музичний 
театр «Дзвіночок» Сумського палацу дітей та 
юнацтва (художній керівник П’янкова Ірина 
Володимирівна) подарував уривок із вистави 
«Фарбований лис», а зразковий 
хореографічний колектив «Живчик» 
(художній керівник Орлова Мар’яна Ігорівна) 
виконав хореографічні композиції «Україна» 
і «Модняшки». А ще цікавим для присутніх в 
залі дітей був «Парад книжок бібліотеки», 
серед яких – найбільші, найменші, книжки-
іграш

ки та найстаріша книга бібліотеки – 
прижиттєве видання книги українського 
поета, нашого земляка Олександра Олеся 
«Поезії», якій на сьогодні виповнилося 106 
років. Вітали на заході і переможців 
конкурсу «Книжкове літо – 2015», які 
отримали в подарунок чудові книги 
сучасних українських авторів. 
Продовжилось свято бібліоквестом  
«У пошуках бібліотечних скарбів, учасники 

якого разом з літературними героями Червоною 
Шапочкою, Бармалеєм і Східною Принцесою 
«подорожували» чарівним книжковим царством, 
беручи участь у різних конкурсах і вікторинах, 
серед яких: «Відгадай казку», «Продовж вірш», 
«Вгадай мелодію», «Бюро знахідок» тощо.  

Дуже цікавою та емоційною була зустріч у 
лабораторії читацького смаку, де відбулася 
«Дегустація 
книжкових 

новинок» разом з переможницею літературного 
конкурсу «Коронація слова – 2015», дитячою 
письменницею Анною Коршуновою, оповідання 
якої «Комп і компанія» відзначене премією в 
номінації «Прозові твори для дітей». 
Письменниця із задоволенням презентувала 
дітям свою нову книгу, розповіла історію її 
створення, зачитала уривки.  



З 16 по 22 березня 2015 року в бібліотеці був проведений Всеукраїнський 
тиждень дитячого читання «Вклонімось книзі, мудрості віків». Урочисте 
відкриття Тижня розпочалося літературно-музичним квестом «Під українським 
небокраєм книгу люблять і читають». На свято завітали користувачі бібліотеки, 
батьки, вчителі. На гостей чекала цікава подорож творами Ганса Крістіана 
Андерсена, яку допомогли здійснити казкові персонажі, ролі яких виконали 
працівники бібліотеки.  

Радісно зустріли діти сучасну українську письменницю, яка пише для 
сучасних дітей – дипломанта літературних конкурсів «Просто так» і «Коронація 
слова», члена Сумської організації Національної спілки письменників України – 
Анну Коршунову. Діти мали чудову нагоду «живого» спілкування з письменницею,  

взяли активну участь у майстер-
класі «Напишемо казку разом», який провела з ними Анна Євгенівна. Дітвора не 
тільки складала разом спільну казку, а ще й ілюструвала її. Конкурси, ігри, 
вікторини, виступи юних музикантів, пісні у виконанні дітей, нагородження кращих 
користувачів бібліотеки 2014 року – це було дійсно свято!!! 

Міжнародний день захисту 
дітей – це ще й перший день веселого, 
теплого літечка і шкільних канікул. 
Гамірно, весело і багатолюдно цього 
дня було в бібліотеці. Щоб дітвора 
відчула справжнє свято, працівники 
бібліотеки організували цікаві заходи, 
підготували сюрпризи, прикрасили 
приміщення різнокольоровими 
кульками.  

До свята в бібліотеці було 
проведено День відкритих дверей 

«Бібліотека запрошує на побачення». Відомі героїні книжок німецької письменниці 
Нелє Моост – Моллі Махлюй і Труд Злуд, ролі яких майстерно виконали працівники 
бібліотеки, запросили юних користувачів здійснити подорож магічним «Книжковим 
Експресом» до найбільшої дитячої бібліотеки області. На дітей чекали цікаві 
книжкові виставки «Хай щастю дитини не буде кінця», «Живе на планеті народ 
веселий – діти!», «Дитячий портрет у творах українських художників», «Дитинство 
– чудова пора»,  розважальні ігри, літературні розваги «Сьогодні святкує 



Дитинства країна», «Мир на планеті – щасливі діти», конкурс малюнка на асфальті 
«Квітам – сонце, дітям – мир» та подорожі виставками дитячої творчості «Творчі 
діти – України квіти» і робіт, представлених на обласний тур сімейного конкурсу 
«Книга пам’яті мого роду».  

Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського має можливості для 
того, щоб зробити дозвілля дітей приємним, цікавим і пізнавальним і під час 
літнього відпочинку.  

Цікавою подією під час канікул – 
2015 стала розроблена фахівцями 
бібліотеки Програма заходів «Мозаїка 
книжкового літа», в рамках якої – 
віртуальні подорожі, екскурсії, 
інтелектуально-пізнавальні ігри, 
літературні вікторини, брейн-ринги, 
пізнавальні розваги, відеоперегляди, 
дитячий мульткінозал, мистецькі лото, 
музичні мандрівки, лялькові вистави, 
знайомство з новинками літератури і 

дитячими періодичними виданнями, конкурс на кращого читача літа «Книжкове 
літо – 2015» та ін. Цьогорічні літні бібліотечні канікули почалися з обслуговування 
дітей, які відпочивали в пришкільних таборах. З 2 по 19 червня 2015 року 1602 учні 
відвідали бібліотеку, стали учасниками 20 екскурсій і 77 пізнавально-розважальних 
заходів.  

А протягом червня – серпня 2015 року бібліотека надавала інформаційні 
послуги та проводила пізнавально-розважальні заходи з дітьми, які відпочивали у 
дитячих оздоровчих таборах «Сонячний», «Зоряний» та «Універ». За літній 
період було зроблено 53 виїзди, обслуговано 1269 дітей, проведено 84 заходи. 

Без справи нашим небайдужим читачам сидіти немає коли, бо для них у 
бібліотеці діють 12 читацьких об`єднань за інтересами: клуби «Тато, мама, я – 
читаюча сім`я» і «Кмітливих і допитливих», гуртки «Книжкова лікарня», «Юні 
краєзнавці», «Глобус», «Світлячок», лекторії «Етикет», «Молоде покоління за 
здоровий спосіб життя», «Юні знавці права», «Палітра всіх часів та епох», 
літературно-мистецька вітальня «Акорди творчого єднання» і ляльковий театр 
«Кукляндія», участь у яких допомагає 
їхньому спілкуванню, дозволяє кожному 
проявити свої здібності.  Виконуючи 
соціальну місію, бібліотека приділяла 
особливу увагу користувачам-дітям з 
особливими потребами., продовжуючи 
багаторічну співпрацю з відділенням 
соціально-побутової адаптації 
«Спільнота», Сумським обласним 
центром соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, Сумською спеціальною ЗОШ. 
  



Дитяча бібліотека – територія 
добра і милосердя. Намагаючись 
забезпечити дітям з обмеженими 
можливостями кращий доступ до 
бібліотечних ресурсів, допомогти їм 
адаптуватись в оточуючому світі, 
працівники бібліотеки організовували 
та провели 69 заходів: до новорічно-
різдвяних і великодніх свят, 
Міжнародного дня захисту дітей, Дня 
Святого Миколая тощо. У рамках 
постійно діючої цільової комплексної 

міні-програми «Душі криниця» для вихованців відділення соціально-трудової 
реабілітації «Спільнота» відбувся новорічний захід «Кожен знає назву свята. Будем 
Новий Рік стрічати». На присутніх чекала театралізована вистава «Якось під Новий 
рік», підготовлена спільними зусиллями бібліотечних фахівців і вихованцями 
відділення «Спільнота». Всі отримали задоволення від новорічних несподіванок, 
сюрпризів, розіграшів та жартів. Захід було проведено безпосередньо за місцем 
реабілітації дітей. Бібліотекарі подарували глядачам цікаве, захоплююче казкове, 
карнавальне дійство.  

Кожен, хто має творчу рису, знаходив протягом року в книгозбірні розуміння 
з боку працівників, читачів та гостей 
бібліотеки. Колектив бібліотеки 
практикує проведення різноманітних 
конкурсів творчих робіт обдарованих 
дітей. Юним талантам надається 
можливість відкрити себе і утвердитись у 
своїх уподобаннях,  малюючи,  граючи у 
виставах, беручи участь у роботі гуртків 
тощо.  

 
 

З метою підтримки обдарованих дітей і 
розвитку дитячої творчості бібліотекою було 
організовано 8 виставок творчих робіт,  
4 концерти учнів ДМШ міста, 34 заходи в 
рамках літературно-мистецької вітальні 
«Акорди творчого єднання» для дітей, які 
навчаються в Сумській обласній гімназії-
інтернаті для талановитих та творчо 
обдарованих дітей.  

Бібліотечні спеціалісти протягом звітного року активно працювали над 
оновленням і модернізацією традиційних форм популяризації книги, вели 
постійний пошук нових форм масової роботи та впроваджували в практику своєї 
діяльності новітні інформаційні технології. Фахівцями бібліотеки створено 145 
електронних презентацій і буктрейлерів, що надало можливість проводити заходи на 



більш професійному рівні, зробити їх яскравими, динамічними та більш цікавими 
для користувачів-дітей. 

З метою розширення знань 
користувачів про історію рідного краю 
відбулася скайп-зустріч користувачів 
обласної дитячої бібліотеки та 
Путивльської районної дитячої 
бібліотеки на тему «Знавці рідного краю». 
Юні сумчани мали змогу у віртуальному 
просторі перенестися до стародавнього 
міста Путивль, познайомилися з 
героїчними сторінками його історії, а їхні 

однолітки-путивляни «мандрували» обласним центром.  
Ще одна скайп-зустріч користувачів 

обласної бібліотеки відбулася з нагоди  
95-річчя від дня народження видатного поета, 
лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, нашого земляка Дмитра 
Білоуса. Юні сумчани спілкувалися з земляками 
поета, користувачами Недригайлівської 
центральної бібліотеки для дітей.  

З метою залучення дітей до книги, 
читання і бібліотеки під час проведення 
Всеукраїнського тижня дитячого читання, до Дня захисту дітей і до Всеукраїнського 
дня бібліотек були проведені акції «Запрошуємо до читання», «Приведи друга до 
бібліотеки» та «В бібліотеку не лише за книгою», «Стань читачем бібліотеки 
сьогодні».  

Бібліотека долучилась також до участі у благодійних акціях «Книжковий дім 
відкритий всім» (з метою збору книжок, періодичних видань для відновлення 
фондів бібліотек України для дітей, що постраждали в результаті бойових дій на 
сході нашої держави) та «Бібліотека українського воїна»  (для підтримки бойового 
духу та патріотичного виховання українських військовослужбовців).  

В цілому, даючи оцінку минулому року, хочеться відзначити, що рік був 
творчо насиченим, багатим на вдалі бібліотечні та іміджеві заходи.  

Є особливе свято, на нього чекають усі – і дорослі, і діти. Це свято – Новий 
рік, яке у кожного пов’язане з радісними сподіваннями, новими враженнями та 
сюрпризами. Одним із таких сюрпризів став для користувачів бібліотеки новорічний 
ранок «А сьогодні у нас бал – новорічний карнавал», героями якого були королева 
фей Клеріан, фея Заріна, морські пірати, Дід Мороз і Снігуронька, ролі яких 
майстерно виконали фахівці бібліотеки. 



У 2015 році Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського та дитячі 
бібліотеки області взяли активну участь у Всеукраїнських соціологічних і 
моніторингових дослідженнях «Читаю я і вся моя сім’я», «Книга року», 
«Незадоволений читацький попит у бібліотеках України». Були підготовлені і 
надіслані матеріали на Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для 
дітей на тему «Упровадження інновацій в організацію вільного доступу 
користувачів-дітей до інформації». 

Методична служба бібліотеки запроваджувала інноваційні форми спілкування 
з бібліотечною спільнотою області. З метою підвищення фахового рівня спеціалістів 

дитячих бібліотек та розповсюдження 
кращого досвіду роботи з патріотичного 
виховання дітей у бібліотеках області 
провідними фахівцями обласної дитячої 
бібліотеки ім. М.Островського 
підготовлено і проведено обласну скайп-
конференцію «Патріотами не 
народжуються, ними стають». Її 
учасники, колеги з 15 районних і міських 
дитячих бібліотек, мали можливість 
отримати кваліфіковані методичні 

рекомендації щодо організації заходів патріотичного напрямку для дітей в сучасних 
соціально-політичних умовах, виховання у дітей шанобливого ставлення до пам’яті 
про Перемогу над нацизмом у Європі та ветеранів війни. 

Провідними фахівцями бібліотеки надавалась методична та практична 
допомога з питань організації роботи з користувачами-дітьми та наданню їм 
інформаційних послуг 19 бібліотекам області, здійснено 11 виїздів, видано і 
розповсюджено 16 методичних та інформаційно-бібліографічних матеріалів, 
проведено 15 практикумів, надано 45 консультацій, проведено обласне проблемно-
цільове навчання. «Роль і місце бібліотеки у формуванні національної 
свідомості юних користувачів».  

 
Наприкінці жовтня 2015 року директор бібліотеки Лілія Миколаївна 

Тогобіцька взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
директорів обласних бібліотек для дітей на тему «Патріотичне виховання у 
бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду», яка проходила на базі 
Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного, де поділилася 



досвідом роботи бібліотек області, виступивши з доповіддю «Особливості 
формування патріотичної свідомості дітей у бібліотеках в умовах сучасних 
соціально-політичних викликів».  

Успішно продовжив діяти у 2015 році 
Пункт вільного доступу до Інтернету, який 
відвідали 6426 раз.  

 
 
 
 

Для юних відвідувачів Пункту було 
проведено 90 інтерактивних заходів, 
підготовлено 46 електронних презентацій та  
1 буктрейлер. 

Протягом року постійно поповнювалися 
новими матеріалами сторінки власного веб-
сайту, були створені нові рубрики «Благодійні 
акції», «Ювілейний бібліотечний календар», «70-
річчя Великої Перемоги», «Готуємось до ЗНО». 
Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки у 
2015 році досягла 16108. 

Продовжувалась робота зі створення власних інформаційних ресурсів 
бібліотеки та поповнення існуючих автоматизованих баз даних (АБД). Станом на 
01.01.2016 року бібліотека налічує 185316 записів власних електронних ресурсів, у 
т.ч. записів в електронному каталозі 91133.  

Бібліотека брала активну участь у корпоративних проектах, започаткованих 
Національною бібліотекою України для дітей: «Кращі Інтернет-ресурси від 
Української асоціації працівників бібліотек для дітей» і «КОРДБА» (корпоративний 
проект обласних дитячих бібліотек України з обміну електронними 
бібліографічними записами періодичних видань) та у Всеукраїнському проекті під 
патронатом Міністерства культури України «Електронна бібліотека «Культура 
України».  

Велась робота по формування якісного та повноцінного складу бібліотечного 
фонду, спроможного забезпечити різноманітні інформаційні запити користувачів. 
Протягом 2015 року до бібліотеки надійшло 2,69 тис. примірників і передплачено 
278 назв періодичних видань на загальну суму 59.0 тис. грн. Станом на 1січня 2016 
року бібліотечний фонд налічує 161,94 тис. примірників документів, із них книг і 
брошур – 141,20 тис, періодичних видань – 12,77 тис. примірників, АВД – 7,96 тис. 
примірників. 

Продовжував працювати проект «Врятуємо книгу», 
в рамках якого в бібліотеці діяв книжковий «фрімаркет» 
(безкоштовний книжковий магазин), який дав нове життя 
старим книгам. За час його роботи не байдужі сумчани 
подарували 1233 книги, із них – 1036 книг знайшли своїх 
нових друзів.  

Завдяки благодійній діяльності небайдужих людей – 
читачів, письменників, пересічних громадян міста, 
бібліотека значно доукомплектувала свій фонд, за що 
колектив бібліотеки висловлює щиру вдячність всім 
дарувальникам за активність, ініціативність, цінну і 
надійну допомогу в поповненні книжкового фонду. 



Протягом року бібліотека підтримувала ділові стосунки з місцевими засобами 
масової інформації, до яких було надано 11 інформацій. Крім того, 41 інформацію 
висвітлено на сайті управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації, 
103 – на веб-сайті бібліотеки. Також, робота бібліотеки з липня звітного року 
висвітлюється у соціальній мережі Facebook. 

Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки станом на 01.01.2016 року налічує 
31 одиницю, з них 30 мають доступ до мережі Інтернет. У 2015 році за кошти 
спеціального фонду було придбано 1 комп’ютер. Бібліотека має 10 одиниць 
копіювально-розмножувальної техніки та 8 одиниць мультимедійного обладнання.  

У звітному році бібліотека ініціювала перед Сумською обласною радою 
питання щодо вилучення з її назви імені Миколи Островського на виконання 
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  
24 жовтня 2012 року № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського 
обговорення…» з 16 вересня по 16 листопада 2015 року бібліотекою було 
проведено громадське обговорення пропозиції трудового колективу ОКЗ «Сумська 
обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» щодо вилучення з назви бібліотеки 
імені Миколи Островського і перейменування її в обласний комунальний заклад 
«Сумська обласна бібліотека для дітей». 

Обговорення проводилося у формі опитування (електронне опитування) та 
анкетування. Активну участь в обговоренні взяли користувачі бібліотеки: учні 
старших класів і вчителі загальноосвітніх шкіл, вихователі дитячих навчальних 
закладів, батьки юних користувачів та інші мешканці міста. 

За результатами обговорення, 86 осіб (73,5%) підтримали ініціативу колективу 
ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського» щодо вилучення з 
назви бібліотеки імені Миколи Островського та перейменування її в обласний 
комунальний заклад «Сумська обласна бібліотека для дітей». 

Минув ще один рік нашої роботи. Ось таким цікавим, багатогранним і 
динамічним було життя дитячої бібліотеки у 2015. Основу її успіху ось уже 95 років 
(20 лютого 2016 у бібліотеки день народження!) складають професіоналізм, 
ентузіазм, ініціативність і креативність кожного працівника. І все це – заради 
маленьких читачів! Адже – читаючі нації роблять читаючі діти! 

Попереду нові ідеї, нові плани! Щоб працювати успішно і надалі, нам 
необхідна підтримка громадськості. Тому, можливо, у вас є певні пропозиції, 
зауваження. Ми вас уважно вислухаємо і врахуємо ваші побажання в 2016 році. 

Наша адреса: 40000, м.Суми, вул.Петропавлівська, буд.51, 
контактні телефони 22 00 66 та 22 00 82, 

e-mail:sodb@ukr.net  


