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У сучасному світі бібліотеки вже сприймаються не лише як місця, де
зберігають і читають книги, а й як громадські центри спілкування, комфортні й
максимально зручні
для відвідувачів. У такому вільному просторі у
користувачів виникає бажання реалізувати власні культурно-освітні, дозвіллєві,
інтелектуальні потреби та ідеї.
Синівська сільська бібліотека, як центр суспільного і культурного життя
села, незважаючи на труднощі, робить усе можливе для надання доступу до
різної інформації всім бажаючим, залученню читачів до бібліотеки. Книга
потрібна людині і сьогодні, і в майбутньому. Без неї неможливі повноцінна
освіта та самоосвіта, відродження духовності, формування світогляду.
В усі часи пріоритетом бібліотеки були і є її користувачі. На сьогодні в
Синівській бібліотеці створені всі умови для забезпечення їх інформаційних
потреб, духовного зростання, морального та естетичного виховання. Для
заохочення відвідувачів до читання та зацікавлення їх книгою, в книгозбірні
створено дитячий відділ, читальний зал, абонемент. На видному місці
розміщений Куточок читача, де знаходяться: правила користування
бібліотекою, графік відвідування бібіліотечного пункту в с. Довжик, програма
клубу за інтересами «Криничка» та гуртка «Юні чарівники», квартальний план
роботи бібліотеки, список програмової літератури для учнів школи.
Належна увага приділена створенню та оформленню куточка краєзнавства
«Рідний край знати – свій народ поважати», де містяться матеріали про
Сумську область, Липоводолинсьий район, видатних людей Сумщини
(«Скарбниця талантів землі Сумської») та особливо про нашу малу
Батьківщину – с. Синівка. Протягом останніх років до куточка зібрані цікаві
матеріали:
-Велика вітчизняна війна у спогадах синівчан;
-с.Синівка – край народних умільців;
-Життєвий шлях нашого земляка;
-Історія Синівської загальноосвітньої школи;
-Випускники школи, якими пишається Батьківщина;
-Стара фотографія розповість (фотоальбом);
-Матеріали про дитячий будинок, який розміщувався на території нашого
села.
Крім цього, привертає увагу відвідувачів стенд під назвою «Роки
пролетіли, а пам'ять лишилась» з старими вирізками із газет про трудівників
нашого села та коротка інформація про їх трудові досягнення. Матеріали з
куточка краєзнавства використовуються при проведенні різноманітних
краєзнавчих бесід, вікторин та уроків.
Найулюбленіше місце наших відвідувачів – виставка творчих робіт
учасників гуртка «Юні чарівники» та місцевих умільців. Завжди із захопленням
вони розглядають різні вироби з паперу, композиції із стрічок, вишивки, що
виховує шанобливе ставлення до культурних надбань народу.
Однією із складових книгозбірні є куточок «Ювілейна планета», де
розміщені книги письменників-ювілярів цього року. Для ознайомлення читачів
з новими надходженнями, організовано книжкові виставки «Новий час-нові
книги», «Модне читання», «Бестселери – книги, що захопили світ»
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Для популяризації літератури про життя нашої країни діє тематичний
куточок під назвою «Є така держава – Україна», де знаходяться матеріали та
література про національну символіку, видатні історичні постаті нашої країни,
книги історичного змісту «Моя Україна - подорож в історію».
З метою формування правової культури читачів організована поличка
«Поговоримо про закон».
У куточку для читачів «Відпочиньте з книгою» - розміщена література
різного жанру: фантастика, пригодницька, історична та книги сучасних
українських письменників.
Належне
місце відведено довідковій літературі, це
енциклопедії,
довідники, словники, які використовуються для надання довідок користувачам.
В читальному залі на окремій шафі розміщені періодичні видання, які
передплачує бібліотека та приносять вдячні читачі. В бібліотеці організовано
буккросінг «Прочитай і відпусти», де можна особисту прочитану книгу
обміняти на таку ж , принесену іншим відвідувачем.
З огляду на останні події, мабуть чи не кожен українець сьогодні вболіває
за долю своєї Батьківщини, особливо за воїнів , які беруть участь в бойових
діях, тому належу увагу приділено саме цим подіям. В бібліотеці створений та
діє куточок пам'яті, де розміщено стенди «Слава небесній сотні» та «Герої не
вмирають» з світлинами подій на майдані, та світлинами героїв Сумщини, які
віддали життя за Україну, зібрано матеріали в тематичну папку.
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Значну частину бібліотеки займає дитячий відділ. У наш час, коли діти і
підлітки відчувають значний дефіцит у спілкуванні, бібліотека намагається не
тільки задовольнити їх інформаційні потреби, але й прагне стати для них
місцем інтелектуального і культурного спілкування, центром дозвілля не лише
приємним, але цікавим і змістовним. Саме для них створено виставку «Кидай
мишку-бери книжку». Привертає увагу поличка «Увага, на горизонті НЛО»
(Нові Літературні Обє'кти)
Для зручного доступу до інформації дітям різного віку, запропоновані
полички: «Дитячий майданчик», «Казки на всі часи», «Навчаємо дітей
граючись», «Читайте дітям, читайте разом з ними».

Для проведення масових заходів зібрано різноманітний матеріал та
систематизовано в тематичні папки: «Люди і долі», «СНІД-чума 20ст.»,
«Європа – наш спільний дім», «Обряди, звичаї, традиції», «Роль жінок в історії
України», «Ми пам'ятаємо ціну Перемоги», «Генії світу», «Мої права», «Наша
держава – Україна», «Мова рідна, слово рідне» та інші.
Беручи до уваги соціальні та життєві потреби кожного члена громади,
забезпечуючи інформаційні потреби читачів, популяризуючи літературу
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бібліотека активно проводить заходи різноманітної тематики як в книгозбірні,
так і в громадських державних закладах – школі, дитячому садочку, ДПТНЗ
«Синівський ПАЛ», будинку для людей похилого віку та інвалідів.
З нагоди величного християнського свята, з метою ознайомлення дітей із
народними звичаями підготовки та проведення Свят-вечора в Україні і
аспектами святкування Різдва, вихованню прагнення відроджувати національні
традиції, в Синівській бібліотеці-філії працівниками будинку культури та
книгозбірні підготовлено та проведено пізнавально-розважальну програму
«Святкуємо Різдво разом» для наймолодших жителів села.
Разом з господинями української світлиці, ролі яких виконали бібліотекар
Авраменко Т.В. та директор СБК Кононенко С.М. малюки поринули у далеке
минуле, дізналися як готувалися до цього свята в давнину, розповідали
колядки, із захопленням брали участь у цікавих конкурсах – «Українська
торба», «Знайди рукавичку», «Добрі слова», «Коса-дівоча краса», «Щедра
кутя».
Під час огляду Різдвяного вертепу прозвучала зворушлива історія про
незвичайну дитину – Іісуса, сина Божого, народження якого ми святкуємо і в
наш час. Для учасників заходу пролунала чарівна колядка у виконанні
художнього керівника СБК – Марченко К.С., до якої приєднались усі присутні.
Завдяки цій зустрічі і дорослі, і малюки отримали позитивні враження,
дізналися багато цікавого, з урочистим настроєм збагатилися добром і
духовністю, які наповнили їх серця.

З метою вшанування світлої пам'яті героїв Крут, з нагоди 100-річчя битви
за незалежність України, в Синівській бібліотеці-філії проведено істориколітературну експедицію «Під Крутами пішли в безсмертя». Учасники заходу
переглянули тематичну виставку, ознайомилися з фотоматеріалами, дізналися
про трагічний перебіг подій 1918 року та стратегічне значення бою для
проголошеної Української держави.
Світла і вічна пам'ять героям, які пролили свою кров за свободу України.
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З нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС, з метою вшанування
пам'яті ліквідаторів техногенної катастрофи, привернення уваги до екологічної
ситуації сьогодні та наслідків аварії, працівники синівської книгозбірні провели
захід, присвячений цій актуальній темі.
Учасники висловили свою думку щодо наслідків аварії та причин її
виникнення, переглянули літературну та фото виставку.
Під час візиту до будинку-інтернату для похилих людей бібліотекарі
спілкувалися з ліквідатором Птущенком Г.Ф., який згадував як евакуював
людей з Чорнобиля, та Мельник Г.Г., чоловік якої помер через півроку після
роботи в радіоактивній зоні.

Працівники Синівської книгозбірні та будинку культури з метою
підтримки патріотично налаштованих українців підготували та провели
всесвітній день вишиванки «Ниток барви рукотворні як Україна, неповторні». В
ході заходу учасники переглянули традиційну виставку робіт народних
умільців, ознайомилися з різноманітними техніками вишивки характерними для
різних регіонів України.
День вишиванки був не тільки цікавим, а й яскравим та надихаючим
завдяки квітучій феєрії вишивок.
В червні для відвідувачів Синівської бібліотеки була організована
патріотична година «Українська Армія – школа мужності». Під час заходу
старшокласники місцевої школи мали змогу поспілкуватися з бійцем 15-го
окремого Сумського батальйону, командиром відділення розвідувального
взводу Дацем Назаром Васильовичем, який на той час проходив службу та
навчався при Києво-Могилянській академії управління безпілотними
апаратами.
Зустріч зацікавила дітей експонатами патріотичного куточка,
демонтованими та переданими із зони бойових дій, переглядом фотографій,
цікавою розповіддю самого бійця із застереженням про різні незнайомі
предмети, які можуть нести загрозу життю та здоров'ю людини.
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Всі присутні приймали активну участь у дискусії, задавали безліч
різноманітних питань, переглянули відеозапис про безпілотні апарати.
Спілкування було невимушеним і залишило приємні враження.
Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для організації районних
та сільських виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Так працівники
бібліотеки до Дня села у парковій зоні розгорнули виставку робіт місцевих
майстрів «Я хочу вишить твою долю, Україно». Всі бажаючі із захопленням
переглядали вишиті бісером картини релігійної тематики, різнобарвні вишивки,
роботи з дерева у сучасному виконанні та шкатулку, виготовлену 1954 року,
квіткові композиції, виготовлені із стрічок, килими ручної роботи, серветки.
Досвід роботи Синівської сільської бібліотеки свідчить, що в наш
непростий час бібліотечні працівники постійно шукають шляхи вдосконалення
своєї роботи. Вони готові до змін, нововведень задля користувача. Від
творчого підходу до своєї праці, вміння спілкуватися з людьми, від бажання
допомогти кожному, хто прийшов до бібліотеки, залежить і кінцевий результат
її роботи, і авторитет серед населення громади.

Засідання гуртка «Юні чарівники»
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Бібліотечна виставка до дня назалежності
«Держави славна назва - Україна»

Тематична виставка до дня перемоги «Дорогами війни до перемоги»
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