Шановні користувачі! Ми ради вітати вас на офіційному сайті Сумської
міської централізованої бібліотечної системи.
Сумська МЦБС – це система бібліотечних закладів міста Суми, яка об’єднує 18
діючих бібліотек-філій міста на чолі з Центральною бібліотекою, яка носить
ім’я Великого Кобзаря Тараса Шевченка.
Бібліотеки Сумської міської ЦБС, популяризуючи читання як один з видів
дозвілля, завжди були центрами відпочинку, місцем спілкування, вони
поєднують людей, захоплених творчістю, допомагають читачам розкрити свої
здібності.
Кожна з 18 бібліотек Сумської міської системи виконує чітко визначену місію,
своє призначення для жителів обслуговуваного нею мікрорайону. Крім того
забезпечується право бібліотек на індивідуальний розвиток, формування свого
іміджу шляхом профілювання ресурсів.
ЦБС має єдиний бібліотечний фонд якій складається з книг, брошур,
періодичної літератури, та налічує документів у кількості понад 900 тисяч
примірників.
Щорічно послугами Сумської бібліотечної системи користується понад 75
тисяч мешканців нашого міста.
Щорічно бібліотека виписує понад 300 видань газет та журналів.
Система обліку бібліотек – каталоги і картотеки, які дозволяють підібрати
будь-які книги та періодичні видання любих тематик. В цьому читачам
допомагають кваліфіковані і досвідчені бібліотекарі-бібліографи. З 2002 року
розпочато створення електронного каталогу в програмі «ІРБІС». На 1.09.2017
року електронний каталог налічує 68258 записів. Електронний каталог
виставлено на сайті Сумської МЦБС.
З 2002 року до послуг відвідувачів, за підтримки посольства США в Україні,
було відкрито Інтернет-центр в центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка та в
бібліотеці-філії №17.
У 2009 році Сумська МЦБС, а саме б/ф №4, №7, №8, №16, №18 отримали
грант Програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернету – перший раунд»

У 2010 році бібліотека-філія №17 за Проект “Інформаційно- ресурсний центр
для людей з обмеженими можливостями” отримала грант, який був
реалізований в рамках Конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами.
У 2012 році бібліотека-філія №12 отримала грант Міжнародного фонду
«Відродження» на «Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх
культурно-просвітницької роботи з дітьми і молоддю». Бібліотека отримала 5
тис. грн на поповнення фондів.
У 2013 році Сумська МЦБС, а саме ЦБ ім. Т. Г. Шевченка та б/ф №1, №2, №6,
№14, №17 отримали грант Програми «Бібліоміст» «Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету –5 раунд»
Користувачі бібліотек системи можуть безкоштовно користуватися послугами
пошуку інформації в мережі Інтернет, навчатися комп’ютерній грамотності.
Бібліотека-філія №17 Сумської ЦБС, яку в місті добре знають як бібліотеку для
інвалідів, є ще і своєрідною бібліотекою-клубом для людей з різноманітними
вадами здоров'я. Це "Літературна кав'ярня” для любителів сучасної літератури,
клуб „Пізнайко” для дітей з НВК №37 (з вадами зору), ГО "Клуб "Країна
друзів" для молодих інвалідів, літній клуб відпочинку для дітей „Дозвілля”.
Для тих, хто хоче жити не нудно, захоплено, хто прагне урізноманітнити своє
дозвілля, знайти нових друзів в бібліотеках Сумської міської ЦБС діє 65 клубів.
Із них: для юнацтва та молоді – 16; для дітей -19, клуби молодого виборця – 8.
Через Міжбібліотечний абонемент кожен мешканець міста може
користуватись фондами всіх філій Сумської централізованої бібліотечної
системи, а в разі відсутності в них необхідних видань, відділ МБА замовляє для
абонентів книги та документи з фондів інших бібліотек України.
Читачі бібліотек системи мають можливість бездротового доступу до Інтернет
на базі технології Wi-Fi зі своїх гаджетів.
Також бібліотеки системи надають платні послуги, такі як, ксерокопіювання,
виконання складних бібліографічних довідок, складання списків літератури.
Колектив Сумської міської центральної бібліотечної системи запрошує всіх
бажаючих відвідати та скористатися послугами наших бібліотек!

