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Про роботу ЦБС у 2016 році

Одним із базових елементів культурної, просвітницької, інформаційної інфраструктури району є бібліотеки Чернігівської районної ЦБС. Організовуючи свою роботу, заклади ЦБС приділяють основну увагу пріоритетам діяльності, обґрунтованим у «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)» та Указі  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/334/2015"Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», сприяють підтримці державних та регіональних програм, спрямованих на поліпшення соціокультурного клімату в населених пунктах району.

Мережа закладів ЦБС. Система кадрів
Діяльність централізованої бібліотечної системи забезпечують 54 заклади: центральна районна бібліотека, центральна бібліотека для дітей (смт Михайло-Коцюбинське), дві селищні (Олишівська, Седнівська), 50 сільських бібліотек-філій. ЦБС координує роботу 17 клубів-бібліотек.
6 бібліотек-філій ЦБС – опорні, вони є базою для проведення масових заходів, організації навчання, обміну досвідом. Це центральна районна бібліотека та центральна бібліотека для дітей, Олишівська селищна бібліотека, Новоселівська, Іванівська, Ладинська сільські бібліотеки-філії. 
У бібліотеках району працює 61 творчий працівник (повний робочий день – 22 працівники, неповний – 39). Забезпеченість фахівцями становить 51%.

Матеріально-технічна база ЦБС
	26 бібліотечних закладів району потребують капітальних та поточних ремонтів: Андріївська, Анисівська, Брусилівська, Ведильцівська, Жукотківська, Іванівська, Ковпитська, Кувечицька, Левковицька, Малинівська, Мньовська, Мохнатинська, Новоселівська, Пісківська, Пакульська, Петрушинська, Повидівська, Трисвятськослобідська, Роїщенська, Рудківська, Серединська, Топчіївська, Шестовицька, Шибиринівська сільські та Олишівська й Седнівська селищні бібліотеки-філіали.
8 бібліотек розташовані в окремих приміщеннях (опалюється з них 6), у клубах, будинках культури – 27 (з них опалюється 8), в інших установах – 18 (опалюється 13). 
	На сьогоднішній день в одній з найбільших в області ЦБС із 54 закладів 8 комп’ютеризовано, 6 із них розташовано в сільській місцевості: Боромиківська, Довжицька, Іванівська, Киїнська, Олишівська, Седнівська, центральна районна бібліотека та районна дитяча бібліотека. Кількість комп’ютерів – 14, принтерів – 6, багатофункціональних пристроїв – 2, сканер – 1. Стаціонарний телефонний зв'язок із бібліотечними філіями відсутній.
	Протягом багатьох років у закладах не оновлювалися меблі, технічних засобів не вистачає для повноцінного надання сучасних послуг населенню, коштів для обслуговування електронно-розмножувальної техніки виділяється недостатньо.

Формування і використання бібліотечного фонду ЦБС
Ефективність роботи кожної бібліотеки залежить від стану її бібліотечного фонду. На сьогодні бібліотечний фонд району становить 597 тисяч примірників друкованих видань, електронних та аудіоматеріалів. 
Протягом 2016 року Чернігівська районна ЦБС отримала видання від обласної бібліотеки імені В. Короленка (1063 прим.), обмінного фонду Національної парламентської бібліотеки України (100 прим.), за рахунок районного бюджету (1890 прим.), від благодійників, меценатів, читачів (247 прим.). 

Передплата періодичних видань складає 1,7 тис. прим. на суму 21  тис. грн.
Порівняльна таблиця поповнення бібліотечних фондів:
Рік
Надходження друкованих, електронних, аудіоматеріалів
Сума надходжень
2015
3,2 тис. прим.
73,4 тис. грн.
2016
3,3 тис. прим.
102 тис. грн.
Протягом року із фондів ЦБС вибуло 10,1 тис. прим. видань на суму 15,1 тис. грн. 
З метою збереження і примноження бібліотечних фондів у районі продовжують діяти акції «Збережемо бібліотеку для читача» та «Подаруй бібліотеці книгу».
Виконання планових показників закладами ЦБС у 2016 році:

Всього користувачів

Відвідування

Кількість книговидач
Охоплення
читанням 
Прогнозовано
на рік
Виконано

Прогнозовано
на рік
Виконано

Прогнозовано
на рік
Виконано

51,9 тис. жителів 
28,0 тис. кор.
26,6 тис. кор.
95%
112,0 тис.
122,3 тис. кор.
109 %
560,0 тис. прим.
527,0 тис. прим.
94 %
51,2 %

Організація діяльності ЦБС
Досвід роботи показує, що успішною вона стає завдяки соціальному партнерству, діловим та творчим зв’язкам із громадськістю, культурно-мистецькими закладами, соціальними службами. До співпраці з нашими бібліотеками долучаються: 
Чернігівська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців та Чернігівська районна організація Спілки краєзнавців України; 
	Інститут національної пам’яті України; 
	Спілка воїнів АТО Чернігівщини та центр психолого-соціальної допомоги «Ресурс»;
	Товариство «Чернігівське земляцтво у місті Києві»;
	Районна ветеранська організація;
	служба у справах дітей Чернігівської районної державної адміністрації;
	Національна спілка письменників України; 
	Національна спілка художників України; 
У бібліотечних заходах активну участь беруть священнослужителі.
Фінансову підтримку в реалізації бібліотечних ініціатив надають: СТОВ «Десна», ТОВ «Лагрос ЛТД», ПБП «Вимал», ТОВ «Зерно-Злато», «Левона-С», ФСГ «Напорівське», ТОВ ім. Тищенка, 	ТОВ «Агрофірма Іванівка АГ», АБЦ, ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля», НВФ «Регмік» ТОВ «Агропром» та ін.
Серед методів нашої роботи вагоме місце займає створення можливостей наблизити бібліотеку до своїх односельців. З цією метою організовуються бібліотечні акції  «Добром зігріте серце» (для людей з особливими потребами), «Поруч з тобою – ветеран» (для ветеранів війни), «Окрилені хліборобською долею» (для ветеранів праці), «Бібліотека – воїнові України», інші. Традиційно працівники бібліотек відвідують таких своїх односельців удома, доставляють друковані видання, запрошують до зустрічей. 
Бібліотекарі опікуються й довгожителями. Зібрані спогади, їх упорядкування, публікації про життєві дороги викликають неабиякий інтерес в односельців. Набутий досвід переконав, що перевагу в обслуговуванні людей особливих категорій слід надавати індивідуальній та соціальній бібліотечній роботі.
Дієва форма діалогу бібліотеки і громади – організація соціологічних досліджень, днів сільської громади, днів малої батьківщини, днів села, круглих столів, громадських обговорень, практичних конференцій, презентацій, ін. 
Наші соціологічні дослідження. Останнім часом помітнішим стає інтерес до соціологічних аспектів бібліотечної діяльності – як серед жителів громади, так і серед владних та адміністративних структур. Сьогодні бібліотеки району проводять власні дослідження, аналізуючи свою роботу, вивчаючи потреби в просвітництві сільського населення. 
Бібліотекарі, які організували у своїх громадах опитування «Чи потрібна в селі бібліотека?», дійшли висновку, що інформаційні потреби населення зростають, а громада не втратила інтересу до бібліотеки та бажає мати у своєму селі сучасного супутника дозвілля та навчання. 

Організація обслуговування населення.
Популяризація різних галузей знань
Сьогодні, коли історія активно твориться саме в нинішньому часі, тема національно-патріотичного виховання в практиці роботи бібліотек району стала надзвичайно актуальною. З метою її посилення заклади централізованої бібліотечної системи організовують комплекс заходів, спрямованих на об’єднання громади навколо книгозбірень.
Тільки єдність, а не протистояння торують шлях до міцної, шанованої світом незалежної соборної держави – таким був лейтмотив відзначення разом із центральною бібліотекою району важливих державних свят: Дня Соборності України, Дня Конституції, Дня Державного прапора України, Дня Незалежності. 
У рамках Тижня воїнської доблесті відбулося вшанування подвигу наших воїнів. У сільських бібліотеках діяли виставки літератури, відбулися зустрічі-вшанування із земляками. 
У Михайло-Коцюбинському центральна бібліотека району разом із громадою вшанували памʼять загиблого воїна АТО Івана Миколайовича Томилка. Близькі та рідні зібралися, щоб відкрити памʼятник. 
25-ій річниці Збройних Сил України присвятили заходи бібліотечні заклади району у грудні.
	З метою вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні та трагічних подій, що відбувалися в селах Чернігівського району, заклади ЦБС узяли участь у комплексі загальнорайонних заходів, популяризуючи публікації, дослідження, спогади очевидців, видання й документи. 
24 листопада центральна бібліотека району розгорнула роботу виставки-застереження «Чорний літопис моєї землі» в Чернігівській районній державній адміністрації під час презентації нової книги, що тільки-но вийшла з друку – «Хроніки війни більшовиків з українським народом. Голодомор 1932 – 1933 років на Чернігівщині: виконавці злочину».
40-річчю створення Української Громадської Групи присвятили комплекс заходів заклади ЦБС. 
22 лютого на черговому засіданні «Нескорені околиці – нескорений народ» літературно-мистецької вітальні «Краяни» вшанували пам'ять жертв спаленого в роки війни села Яцево (нині – Новоселівка). У бібліотеці зібралися дорослі, молодь, діти, всі ті, кому небайдужа пам'ять про дідів, кому в серці відлунює сьогоднішній біль України. 
 «Козацькому роду нема переводу» – істина, про яку нагадали присутнім на урочистостях, присвячених Дню українського козацтва та Дню захисників України в Киселівці. 
Під час акції «Бібліотека – воїнові АТО» завідуюча Киселівської сільської бібліотеки-філії Віра Чуприна відвідала учасників бойових дій удома та з привітаннями на добру згадку подарувала книгу «Борись в ім’я честі», випущену централізованою бібліотечною системою та краєзнавцями району.
22 червня 2016 року виповнилося 75 років від часу віроломного нападу німецької нацистської армії на територію України. У ці дні заклади Чернігівської районної ЦБС запрошують згадати тих, хто поліг на полі бою, кого закатували в нацистських катівнях, концентраційних таборах, розстріляли у в'язницях, всіх тих, хто став для нас прикладом патріотизму, незламної волі та героїзму, хто й донині живе у нашій вдячній пам’яті. 
 «Село Сивки: хроніки Другої світової війни». У травні в Михайло-Коцюбинському зібрав гостей історико-краєзнавчий екскурс «Село Сивки: хроніки Другої світової війни», підготовлений центральною бібліотекою та краєзнавцями району. 
	Несподіваним подарунком для сивківців стали матеріали, зібрані головою Чернігівської районної спілки краєзнавців, заступником голови ЧРДА Андрієм Курдановим. Ці матеріали вони зможуть використати для створення сивківського земляцтва чи відкриття музею історії вже не існуючого села. 
Візит гостей із далекого казахського міста Камістау став приємною несподіванкою для мешканців Черниша. 80-річний Женабулат Абилпейсов разом з онуком Маліком приїхали відвідати місця, де в часи Другої світової війни їхній батько і прадід Зияда Абилпейсов – воїн-казах – мужньо воював за село Черниш, визволяючи його від нацистських окупантів. 

Чернігівське краєзнавство –
пріоритетний напрямок діяльності ЦБС
Краєзнавство завжди було одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотечних закладів району. Краєзнавці району зробили чимало справ, до яких причетні бібліотекарі – саме вони є збирачами і хранителями цінної краєзнавчої інформації.
У лютому на сесії Чернігівської районної ради презентували «Календар знаменних і пам’ятних дат по Чернігівському району на 2016 рік», а в грудні 2016 року – «Календар знаменних і пам’ятних дат на 2017 рік. Чернігівський район, Гончарівська, Іванівська, Михайло-Коцюбинська ОТГ», підготовлені до друку працівниками централізованої бібліотечної системи та краєзнавцями району.
Із циклу «Видатні земляки». 2 грудня центральна бібліотека району разом із краєзнавцями запросили громаду на  "http://crb.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/906/vn/210-%D0%B9-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/" \o "210-й річниці від дня народження Пилипа Морачевського "вечір-портрет «Подвижник апостольської праці», присвячений 210-ій річниці від дня народження Пилипа Морачевського, просвітителя, педагога, письменника та книгознавця, першого перекладача Нового Заповіту та Псалтиря українською літературною мовою, уродженця села Шестовиця. Вшанувати його славне ім’я та справи громадськість зібралася у великій залі районної державної адміністрації. 
У рамках акції «Добром зігріте серце» урочистості  "http://crb.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/909/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%E2%80%93-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%96%D0%B4%C2%BB/"«Морачевські – славний український рід» продовжилися в Седневі на території садиби Лизогубів вшануванням роду Морачевських та його представниці Олени Костянтинівни Шумської, яка разом із бібліотекою відзначила свій 90-річний ювілей. Разом із працівниками центральної бібліотеки району вітали Світлана Половнікова, старший науковий співробітник обласного історичного музею ім. В. Тарновського; Тетяна Луговська, завідуюча комплексу «Садиба Лизогубів»; отець Тимон, настоятель Седнівської Свято-Георгіївської церкви; Віра Іванівна та Володимир Іванович Шумські, представники роду Морачевських; громадськість селища та району. 
Бібліотеки району – на зборах територіальних громад. Активними учасниками зборів громад є сільські бібліотекарі. Готуючись до участі, вони завжди презентують краєзнавчі виставки,  матеріали, які розкривають співпрацю бібліотеки і громади.  
Презентація нової книги Олександра Ляшева. На запрошення Роїщенської сільської бібліотеки та її завідуючої Валентини Бабич до села завітав краєзнавець Олександр Ляшев.  Під час зустрічі Олександр Ляшев презентував землякам свою нову книгу «Козаки та селяни с. Роїща Роїської сотні Чернігівського полку. Книга 2». Чимала аудиторія зібралася, адже всім було цікаво послухати автора та почитати про своє село, познайомитися з цікавою генеалогією представників знаних родів.
	Маршрутами загальнорайонної краєзнавчо-пошукової експедиції, присвяченої 30-річчю Чорнобильської трагедії. Протягом року селами й містечками району крокувала загальнорайонна краєзнавчо-пошукова експедиція «Тридцятий рік пливе над краєм біди Чорнобильської дзвін», присвячена 30-им роковинам Чорнобильської катастрофи. Ініціювала цю роботу центральна бібліотека району, а за свою мету взяла проведення комплексної багатофункціональної пошуково-дослідницької роботи з відтворення правдивої хроніки подій ядерної техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків цієї аварії, посилення уваги громадськості до проблем наших земляків.
Своєрідним підсумком пошуково-дослідницької роботи бібліотекарів, краєзнавців, жителів громад – колективного громадського автора – стала книга «Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район», яка вийшла з друку. Презентація видання відбувалась 26 квітня, в день, коли 30 років тому сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, а кращі представники громад допомагали протистояти вселенському лиху.
Наприкінці року підбили підсумки районного конкурсу бібліотечного есе «Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять», організованого Чернігівською центральною районною бібліотекою в рамках районної краєзнавчо-пошукової експедиції «Тридцятий рік пливе над краєм біди чорнобильської дзвін», присвяченої 30-им роковинам Чорнобильської трагедії та вшануванню учасників ліквідації техногенної катастрофи 1986 року. Конкурс проходив протягом квітня – грудня цього року і мав на меті вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також сприяння розкриттю творчого потенціалу користувачів бібліотек.
У номінації «Проза» переможцями стали: Назаренко Григорій Петрович (Олишівська селищна бібліотека); Романченко Сергій Іванович (Олишівська селищна бібліотека); Годун Людмила Іванівна (Топчіївська сільська бібліотека). У номінації «Віршовані твори» перемогу здобула Коса Наталія Семенівна (центральна бібліотека району).
Бібліотечна акція «Добром зігріте серце». Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами для бібліотек району є доволі актуальною темою. Своє основне завдання книгозбірні району вбачають у забезпеченні доступу до інформації читачам з обмеженими можливостями, людям похилого віку. З цією метою в районі діє загальнорайонна бібліотечна акція «Добром зігріте серце», основним завданням якої є привернення уваги громади до людей цієї соціальної групи, виховання в підростаючого покоління почуття поваги, співпереживання та бажання допомогти у складній життєвій ситуації. Працівники бібліотек здійснюють індивідуальне обслуговування односельців, які самостійно не можуть пересуватися, за місцем їх проживання, вдома.
Літературне життя Чернігівського краю у 2016 році було багатим на ювілеї. Бібліотекарі району долучилися до вітань й організували цікаві творчі зустрічі.
До ювілею Надії Галковської творчий бенефіс «Люблю життя…» письменниці й поетесі подарувала центральна районна бібліотека та запросила розділити радість зустрічі всю громаду району у великій залі районної ради та райдержадміністрації. Гостей свята зустрічала розгорнута літературно-мистецька експозиція «Надія Галковська: народність, вишуканість, творчість». 
«Незглибинні джерела Володимира Сапона». Гостинно відчинила свої двері Рудківська сільська бібліотека-філія Чернігівської районної ЦБС, щоб прийняти земляків, які приїхали на ювілей до відомого письменника Володимира Сапона. Зустрічала виставка-портрет та фотодокументальна експозиція «І все здається, ой як мало сказав тобі, а стільки ж дум…», присвячена життю і творчості Володимира Сапона. 
Золотий жовтень запалив поетичний талант лауреата Національної премії імені Т. Шевченка, невтомного редактора обласного тижневика «Гарт» Дмитра Йосиповича Іванова. Бібліотекарі району організували зустріч із цією неординарною особистістю. 
«Бібліотека збирає друзів». 27 вересня до Іванівської бібліотеки-філії ЦБС завітали найближчі друзі, щоб привітати бібліотекарів району зі святом – Всеукраїнським днем бібліотек та ще не один раз ствердити, що без самовідданої праці бібліотекарів книгозбірні просто б не змогли існувати й бути частиною життя громади нашого району. 
Прологом свята стали слова щирого друга наших бібліотек, улюбленої письменниці читачів – Надії Галковської, і приємним подарунком – нова поезія «Ходімо, друже, до бібліотеки».
Всеукраїнський конкурс юних читачів. 7 квітня в районній дитячій бібліотеці в Михайло-Коцюбинському відбувся 2-ий (районний) тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України-2016». У конкурсі взяли участь читачі — учні 6 – 7 класів із Киїнки, Пакуля, Старого Білоуса, Дніпровського, Нового Білоуса, Халявина, Трисвятської Слободи, Михайло-Коцюбинського. Діти зібралися, щоб позмагатися в знаннях з української та світової літератури, української мови.
Переможцями конкурсу стали: Єлизавета Черевко з Трисвятської Слободи (7 кл.) та Валерія Цехмистер із Пакуля (6 кл.). Згодом вони представили Чернігівський район на обласному III турі Всеукраїнського конкурсу дитячого читання («Книгоманія – 2016») – «Найкращий читач України- 2016». Усі учасники конкурсу нагороджені грамотами та подяками.
На виставці декоративно-прикладного мистецтва. 25-ій річниці Незалежності України присвятили бібліотекарі району та аматори декоративно-прикладного мистецтва виставковий комплекс «Тобі, мій краю, – талантів чернігівських щедрий розмай» на творчому звіті аматорів району 20 квітня. Оглядова рада у складі фахівців Департаменту культури і туризму Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв дала високу оцінку щедрому на таланти виставкому комплексу центральної бібліотеки району.
Відкриття меморіальних дощок – відомому музиканту Антону Гурійовичу Верьовці в Боромиках та відомому актору й кінорежисеру Леоніду Бикову в Шестовиці – стали помітними культурними подіями в районі. 

	Популяризація державної мови
«Читаймо українське!». Промоційно-інформаційний десант. У Ковпиті стало доброю традицією бібліотеки та школи щовесни проводити промоційно-інформаційний десант. Цього року він відбувся під гаслом «Читаймо українське!». Найактивніші читачі інформували своїх товаришів, учителів, відвідувачів бібліотеки щодо новинок видань, отриманих бібліотекою, нагадували про заходи, які відбудуться найближчим часом, де можна знову зустрітися з улюбленими книжковими друзями й потоваришувати з новими. 

 «Будемо знайомі – книжковий лікар Йойболить!» – під таким гаслом пройшов бібліотечний урок із четвертокласниками, під час якого діти вправно ремонтували пошкоджені бібліотечні книги. Запам’ятався цей день і третьокласникам, адже день казки відбувся у формі брейн-рингу «До нас у гості завітала казка!». 
«Англійська мова – мова міжнародного спілкування». Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню, в рік, оголошений Роком англійської мови в Україні, Чернігівська центральна районна бібліотека пропонувала бібліотечним закладам активніше запроваджувати свої послуги, рекламувати свою діяльність у цьому напрямку, розповідати громаді про заходи, метою яких є підвищення рівня володіння англійською мовою. Зважаючи на це, методична служба ЦБС видрукувала й розмістила на сайті ЦБС методичне видання «Вивчаючи англійське слово, пізнаєте світ [Рік англійської мови в Україні]: порада від методиста./ упоряд. М.В.Городня. – Чернігів: Чернігів. район. ЦБС; Чернігів. ЦРБ, 2016. (chernigiv.cbs@ukr.net). Видання містить методичні рекомендації з питань організації діяльності бібліотечного закладу, що сприятиме вивченню англійської мови, розроблено тематику та форми бібліотечної роботи із залученням до співпраці партнерів.
	Популяризація духовних цінностей нації: історія і сучасність. Народознавство

Перед Пасхою в Жукотківській сільській бібліотеці-філії народжувалась писанка. Діти й молодь завітали до бібліотеки на народознавчу годину. Розписували яйця воском саморобними писачками, які зробив художній керівник будинку культури Ігор Манишев. 
Одним із бажаних і особливих свят є День святого Миколая. Розважальні програми, казкові калейдоскопи, літературні вікторини, фольклорно-етнографічні ранки для дітей організували бібліотекарі в Олишівці, Павлівці, Киселівці, Кувечичах, Рудці, Халявині, Рівнопіллі, Слободі, Старому Білоусі, Льгові, Новоселівці, Кархівці, Брусилові, Жукотках.
	Читацькі любительські клуби

Приводом для прояву ерудиції, таланту, тренування інтелекту є читацькі любительські клуби за інтересами, що діють при бібліотечних закладах. Найпопулярніші з них: літературно-мистецька вітальня «Краяни» (Новоселівка, Терехівка, Павлівка, Киселівка), читацькі клуби «Дивослово» (Киїнка), «Чомучка» (Седнів), екологічний клуб «Паросток» (Пакуль), читацька світлиця «Відродження» (Старий Білоус), фольклорно-етнографічний клуб «Берегиня» (Ладинка).
	Підвищення професійної майстерності. Кадрові навчання

Постійне підвищення професійного рівня, вдосконалення діяльності, розширення та поглиблення знань – одне із завдань, яке ставлять перед собою працівники бібліотечних закладів району. Цьогорічні районні семінари-наради, практикуми, тренінги, організовані центральною бібліотекою для працівників бібліотечних закладів і клубів-бібліотек, розкрили стан культурно-просвітницької діяльності книгозбірень району. 

Наша видавнича палітра
Скарбниця досвіду районної бібліотеки продовжує поповнюватися власними пошуковими та методичними матеріалами, виданнями сценаріїв, творчого доробку аматорського письменства, матеріалами організаційних заходів. Ці напрацювання мають особливий попит і у працівників бібліотечної системи, і в організаторів громадського відпочинку, пошуковців та краєзнавців:
	 		Бібліотека – територія творчості: бібліотечний дайджест./Чернігівська районна централізована бібліотечна система; Новоселівська бібліотека-філія; ред.: М.Городня; уклад.: О.Баран. – Новоселівка, 2016. – 16 с. : фото.

На прикладах описаних заходів видання висвітлює деякі аспекти діяльності Новоселівської бібліотеки-філії Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи та основні напрямки її роботи у 2016 році.
 		Вивчаючи англійське слово, пізнаєте світ [Рік англійської мови в Україні]: порада від  методиста/упоряд. М.В.Городня. – Чернігів: Чернігівська районна централізована бібліотечна система; Чернігівська центральна районна бібліотека. – 2016. – 13 с. : фото.
Бібліотечне видання містить методичні рекомендації з питань організації діяльності бібліотечного закладу, яка сприятиме вивченню англійської мови.
 		Впусти книгу у своє серце: бібліотечний дайджест./Чернігівська районна централізована бібліотечна система; Киселівська бібліотека-філія; уклад. В.Чуприна; ред. М.Городня. – Киселівка, 2016. –14 с.: фото.
Видання висвітлює деякі аспекти діяльності Киселівської бібліотеки-філії Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи та основні напрямки її роботи у 2016 році.
 		Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район/Чернігівська районна організація краєзнавців, Чернігівська районна централізована бібліотечна система, Чернігівська центральна районна бібліотека; упоряд. О.П.Колесник; ред. О.І. Іваненко; відп. за вип. Ф.М. Носенок. – Чернігів, 2016. – 277 с.: фото.
У книзі висвітлено внесок Чернігівського району в ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. Наведені спогади учасників цих подій. Це перша спроба зібрати й систематизувати інформацію про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та переселенців у межах Чернігівського району. Зібрані та впорядковані бібліотекарями спільно з краєзнавцями району та активами сільських громад матеріали увійшли до видання, присвяченого 30-ій річниці трагедії. Посібник стане в нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам вузів.
 		Тридцятий рік пливе над краєм біди чорнобильської дзвін [30-м роковинам Чорнобильської трагедії]: методичні матеріали/ упоряд. М.В.Городня. /Чернігівська районна централізована бібліотечна система; Чернігівська центральна районна бібліотека. – Чернігів: Чернігівська центральна районна бібліотека, 2016. – 22 с.
 		Чорнобиль…Трагедія… Пам'ять…: інформаційно-біографічні матеріали/ упоряд. В.Чуприна; ред. М.Городня: Чернігівська районна централізована бібліотечна система. – Киселівка: Киселівська сільська бібліотека-філіал ЦБС, 2016. – 34 с.: фото.
Альбомне видання містить інформаційно-біографічні матеріали про жителів Киселівської територіальної громади – учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та переселенців із зони відчуження.






