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 ბიბლიოთეკის   შესახებ 
 რუსთავის საბიბლიოთეკო სისტემა მკითხველს 1948 

წლიდან ემსახურება. 
 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 2015 

წლისთვისშეადგენს 175345 ბეჭდურ  ეგზემპლიარს. 
 დღეისათვის რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

შემადგენლობაში შედის : 
 ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა 
 შოთა რუსთაველის სახელობის N1 საქალაქო 

ბიბლიოთეკა 
 N2 საბავშვო ბიბლიოთეკა „ნაკადული“ 
 ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის N3 საქალაქო-

საბავშვო ბიბლიოთეკა 
 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის N4 საბავშვო 

ბიბლიოთეკა. 
 



რუსთავის   საბიბლიოთეკო  გაერთიანება  
საშტატო   სტრუქტურა 

 დირექტორი 1  

 დირექტორის მოადგილე 1  

 კულტურული ღონისძიებებისა და პიარ პროგრამების მენეჯერი 1  

 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის მენეჯერი 1 

  დირექტორის თანაშემწე 1  

 მთავარი ბუღალტერი 1  

 შესყიდვების კოორდინატორი 1  

 კანცელარიისა და კადრების კოორდინატორი 1  

 ფილიალის გამგე 4  

 სამნეო ნაწილის გამგე 1  

 დ/დ განყ. გამგე 1  

 მომსახურების განყ. გამგე 1 

  ბიბლიოგრაფიული განყოფილების გამგე 1  

 ამერიკული კუთხის კოორდინატორი 1  

 მეთოდიკის მთავარი სპეციალისტი 1  

 მთავარი ბიბლიოთეკარი 3  

 წამყვანი ბიბლიოთეკარი 8  

 I კატ. ბიბლიოთეკარი 8  

 მთავარი სპეციალისტი 2 

  წამყვანი სპეციალისტი 3  

 სპეციალისტი 1 

  დამლაგებელი 5 



 
 

ბიბლიოთეკის  პრიორიტეტები და მისია 
 
 

 
1. მკითხველთა სწრაფი და სრული უზრუნველყოფა  
     მათთვის საჭირო ლიტერატურით და ინფორმაციით 
2.   მაღალ პროფესიონალური მომსახურება 
3.   მკითხველის მოთხოვნათა სისტემატური ანკეტირება-   
      მონიტორინგი 
4.   წიგნადი ფონდების მუდმივი განახლება 
5.  ინოვაციური საბიბლიოთეკო სერვისების დანერგვა 
6. ლიტერატურული და სამეცნიერო-შემეცნებითი  
    კონფერენციები 
7. წიგნის პრეზენტაციები, შეხვედრები ავტორებთან,   
   გამოფენები 
8. სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსები 
9. ამერიკის საელჩოსთან გაფორმებული მრავალწლიანი   
  მემორანდულის ფარგლებში ამერიკული ცენტრის   
  (ამერიკული კუთხე) მუშაობა. 

 



მთავარ  ბიბლიოთეკაში  ფუნქციონირებს 

1. მომსახურების  განყოფილება 

ემსახურება მკითხველს, ატარებს მასობრივ ღონისძიებებს, აწყობს გამოფენებს, სწავლობს 
მკითხველთა ინტერესებს.ატარებს ყოველ კვარტალურ მონიტორინგს. 

2.მეთოდური  განყოფილება 

ადგენს საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში ჩატარებული მუშაობის შესახებ მონიტორინგს და 
კონტროლს უწევს მათ გეგმიურ შესრულებას,აწარმოებს კვარტალურ და წლიურ 
სტატისტიკას. 

3.ბიბლიოგრაფიული  განყოფილება 

საბიბლიოთეკო გაერთიანებისათვის იწერს პერიოდულ პრესას, ამდიდრებს საცნობარო 
აპარატს,ატარებს ბიბლ. მიმოხილვებს. 

4.დაკომპლექტება–დამუშავების  განყოფილება 

თანამშრომლობს გამომცემლობებთან,წიგნის ავტორებთან,იძენს საბიბლიოთეკო 
გაერთიანებისათვის საჭირო ლიტერატურას. 

5.“ამერიკული  კუთხე“ -ამერიკის საელჩოსთან გაფორმებული მრავალწლიანი   
  მემორანდუმის ფარგლებში ახორციელებს ამერიკული ცენტრის  მუშაობას რაც 
ემსახურება ინგლისური ენის შესწავლას და ამერიკული ლიტერატურის პროპაგანდას. 
 

 

 

 



 ბიბლიოთეკის   სერვისები 
  
1. ბიბლიოთეკა  აღჭურვილია თანამედრეოვე ტიპის   ციფრული   ტექნიკით 
2. ყველა სახის კომპიუტერული  მომსახურება,  თავისუფალი ინტერნეტი  wi fi 
3. ორგანიზაციის ოფიციალური ვებ გვერდი და აქტიური     ფეისბუქ  გვერდი 
4. ინგლისური  ენის  შემსწავლელი პროგრამები 
5. უახლესი სასწავლო და მხატვრული ლიტერატურა  ქართულ და უცხო ენებზე 
6. ონლაინ ელექტრონული კატალოგი         
7 . საგანმანათლებო,კულტურულ და სამეცნიერო ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობა 
8.დარბაზების მოწყობა საგამოფენო და კულტურული აქტივობებისათვის. 
9.აქტიური სივრცეები ფილმების ჩვენებისათვის 
10.სისტემატიური  ხასიათის ლიტერატურული საღამოები 
11.ყოველწლიური ტრენინგ პროგრამები თანამშრომლებისათვის და  თემის წევრებისათვის 
12.ყოველწლიური მემორანდუმები ქალაქის კულტურულ-სოციალურ-საგანმანათლებლ  

ორგანიზაციებთან 
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8 იანვარი - საშობაო ზღაპრების კითხვა  
 რუსთავის 11-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად 

(#4ფილიალი) 



            საშობაო კარნავალი 



27 იანვარი  
ლექცია-საუბარი თემაზე „წმინდა ნინოს 

ცხოვრება“ ~ 
ქართული გიმნაზის  

 მოსწავლეებთან ერთად.(#4ფილიალი) 



“საქართველოს მეფეები“.  
კედლის გაზეთები და პრეზენტაცია 

წარმოადგინეს ქართული გიმნაზიის მესამე კლასის 
მოსწავლეებმა. 

ღონისძიება დავით აღმაშენებლის დღისადმი იყო 
მიძღვნილი და ბავშვებმა მის ღვაწლზე და დიად საქმეებზეც 

ისაუბრეს.(#4 ფილიალი) 



სანდიეგოს  ტექნოლოგიური 
უნივერსიტეტის პრეზენტაცია 

უფროსკლასელთათვის 



9 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით 
რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში 

მიმდინარეობდა საბიბლიოთეკო გაერთიანების 
თანამშრომლების შიდა ტრენინგი. 



17 თებერვალს,  რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა 
მხატვრობის, მუსიკის და პოეზიის საღამო- "მარადიულობა". 

მონაწილეობას იღებდნენ  საქართველოს მხატვართა ეროვნულ-
შემოქმედებითი გაერთიანება, სამხატვრო სახელოსნო "არტ-

კერა",მეცამეტე თვის პოეტები, რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრი, 
მწერლები, პოეტები და მუსიკოსები. 



მარნეულელი მოსწავლეების 
კონფერენცია თემაზე  

„მსოფლიოს ქალაქები“ 



განახლდა  მკითხველთა კლუბის ,,ვისაუბროთ 
ლიტერატურაზე" მუშაობა. ვკითხულობთ მწერლის 

ნაწარმოებებს და ვსაუბრობთ მის შესახებ.  
პატარა მკითხველები თავადაც აფასებენ ერთმანეთს, 

აკეთებენ წაკითხული ნაწარმოების ჩანახატებს (#3ფილიალი) 



 28 თებერვალი  
ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში დედის დღესთან 
დაკავშირებით  მოეწყო შეხვედრა .პატარებმა წაიკითხეს 

ოტია იოსელიანის ,,დედის ზღაპარი" (,,დაჩის ზღაპრები") და 
ჩანახატებიც გააკეთეს...(#3 ფილიალი) 



 ინგლისური ენის სასაუბრო კლუბი 
დიდებისა და პატარებისათვის 



რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში 
მოეწყო გამოფენა: " ქალი ყველა არსის 

გვირგვინი " მიძღვნილი ქალთა 
დღესასწაულებისადმი.    



მარტი 
დედის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო 

გამოფენა ,,მიყვარხარ...მიყვარხარ... დედა! “ 
(#3 და #4 ფილიალი) 



5 მარტი-ლიტერატურული დილა:“დედა,საფიცარო ჩემო“  
(#2 ფილიალი) 



მარტი. დედის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა პოეზიის 
ხუთი წუთი:,,შენ შვილები გიმღერიან დედა..”შეხვედრა 
სახალისო ვიქტორინით გაგრძელდა გამარჯვებულებს 

გადაეცათ სამახსოვრო სიგელები.  
დედის დღე საკუთარი ლექსებით მოგვილოცა ცირა 

ბულაშვილმა. 



აქცია-„მეგობრები არ ითვლიან 
ქრომოსომებს“ 



      სამაგიდო თამაშების დღე 
ამერიკული კუთხე 



25 მარტს, რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში 
გაიმართა საქართველოს ეკლესიის 

დამოუკიდებლობის აღდგენის დღესთან 
დაკავშირებული ლექცია-საუბარი.  



  ტრენინგ-სესიები თემაზე 
„ პროექტების წერა და ეფექტური 

პრეზენტაცია“ 



 
მოეწყო დარეჯან ალადაშვილის 

პოეზიის საღამო 



რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში 
მოეწყო გამოფენა 9 აპრილთან 

დაკავშირებით. "ჩვენ გვახსოვს 9 
აპრილი" 



 
 
 
 
 

“დედა ენის” დღეს მიეძღვნა  #4 საბავშვო 
ბიბლიოთეკაში ჩატარებული ღონისძიება. 

ბიბლიოთეკას ესტუმრნენ # 24-ე საჯარო სკოლის 
მოსწავლეები და მასწავლებელი ლეილა 

ციცქიშვილი.პატარებმა წარმოადგინეს საკუთარი 
ხელით აკინძული და გაფორმებული “დედა ენა”. 



ი.გოგებაშვილის სახელობის #4 საბავშვო ბიბლიოთეკამ 
აამოქმედა პროექტი „მობილური ბიბლიოთეკა"და სტუმრად 

ეწვია რუსთავის #18 საბავშვო ბაგა-ბაღის უფროსი ასაკის 
აღსაზრდელებს. პროექტი მიზნად ისახავს მკითხველებთან 

ვიზიტებს და ითვალისწინებს მოზარდებში წიგნისადმი 
ინტერესის გაღვივებას.მოზარდები მასწავლებელთან ერთად 

ბიბლიოთეკის მკითხველებად დარეგისტრირდნენ 



აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 
რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 
მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები 

მრავალშვილიან ოჯახებს ეწვივნენ.  



             დედამიწის დღე 



23 აპრილი-წიგნის საერთაშორისო დღე. 
ლიტერატურული კომპოზიცია:“მე ვიწყებ კითხვას“(#2 ფილიალი) 



27 აპრილი ,რუსთაველი მწერლებისა 
და პოეტების პოეზიის საღამო. 



 
 
 
 

28 აპრილს გოგებაშვილის სახელობის #4 საბავშვო 
ბიბლიოთეკაში მოეწყო მოსწავლეთა ნამუშევრების 

გამოფენა . 
მოსწავლეებმა წარმოადგინეს დედამიწის დღისადმი 

მიძღვნილი ხელნაკეთი წიგნები და გაზეთები. 



#1 საქალაქო ბიბლიოთეკაში 28 აპრილს მოეწყო პედაგოგ 
ლაშა ხუნჩუკაშვილის ნახატების პერსონალური გამოფენა 



რუსთაველი პოეტის, მაია რაზმაძის 
წიგნის -"დაგიბრუნდები" 

პრეზენტაცია 



29 აპრილს რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ნიკო გომელაურის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო.ღონისძიებაში მონაწილეობა 
მიიღო N 4 საჯარო სკოლის IX -X კლასის მოსწავლეებმა და რუსთაველმა 

ახალგაზრდა პოეტებმა "მეცამეტე თვის პოეტები" საღამო ლამაზი და 
საინტერესო გახადა ნიკო გომელაურის მეუღლის ნინა ჩოდრიშვილის 

მოგონებებმა..  



29 აპრილი-“ყველაზე საოცარი მეზღაპრე“ 
(ანდერსენის გმირების გაცოცხლება) 



30 აპრილს საქართველოს საბიბლიოთეკო 
ასოციაციისა და პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის ინიციატივით გამოცემულ 

პოეტურ კრებულ “ბიბლიოთეკარი პოეტი” 
შესულია ჩვენი თანამშრომლის საბავშვო პოეტის 

ლია ბეჟანიშვილის ლექსები. 



ჩვენი ბიბლიოთეკა ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას  
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ 
გამოცხადებულ პროექტებში. წელსაც კონკურს 

“ინოვაციური სერვისები ჩემს ბიბლიოთეკაში” მიიღო 
მონაწილეობა პრეზენტაციით, სადაც საპრიზო ადგილიც 

დაიკავა. 



30 აპრილს, რუსთავის მთავარმა ბიბლიოთეკამ 
უმასპინძლა კულტურის სამინისტროს ეგიდით 

წარმოებულ პროექტს- "ცოცხალი წიგნები". მწერლებმა: 
მანანა დუმბაძემ, მაკა მიქელაძემ, ბათუ დანელიამ, გია 

არგანაშვილმა, თამრი ფხაკაძემ და ნინო ქადაგიძემ 
მსმენელს ცოცხლად გააცნეს საკუთარი შემოქმედება. 



 1 მაისი 
 საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში,  გაიმართა 

ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა პოეტის  ოთო 
გურგენიშვილის   ხსოვნის საღამო.მეცამეტე თვის პოეტებმა 

წაიკითხეს მისი ლექსები და განიხილეს შემოქმედება.  
(3 ფილიალი) 



27 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით ჩატარდა საბიბლიოთეკო კვირეული “წიგნისა და 
ბიბლიოთეკის დიდი ზეიმი” კვირეულის საზეიმო დახურვაზე სხვვადასხვა 
ნომინაციაში გამარჯვებულებს  გადაეცათ სიგელები და ფასიანი საჩუქრები 

ნომინაცია “წლის მკითხველი”  ”წლის ბიბლიოთეკის მეგობარი”  “წლის 
ბიბლიოთეკარი” 



16 მაისი 
  დაარსდა ლიტერატურული კლუბი 

 “მკითხველის თეატრი” 
პატარებმა წაიკითხეს ძმები გრიმების ზღაპრები და 

ჩანახატებიც გააკეთეს...(#3ფილიალი) 



          19 მაისი 
ბიბლიოთეკას სტუმრობდნენ მე–20 საჯარო სკოლის მე–3 კლასის 

მოსწავლეები  პატარა მკითხველებმა მოისმინეს ელიზაბეთ დეილის 
ზღაპრები (უზნეო პრინცესა; პრინცესები და სირინოზი) 



ამერიკელი რეჟისორის - ჯეისონ 
დასილვას ვიზიტი და ფილმის ჩვენება 



ჩვენი ბიბლიოთეკის პატარა მკითხველებისთვის საინტერესო და 
სახალისო აქტივობების დღე მოვაწყვეთ. ბავშვთა დაცვის 

საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, ბავშვებმა ერთად დახატეს 
ასფალტზე, ითამაშეს X_BOX ვიდეო თამაშები და იმხიარულეს. 
ბავშვები ასევე შეხვდნენ საბავშვო პოეტს ლია ბეჟანიშვილს და 

მოისმინეს მისი ლექსები.  



 
 1ივნისი 

ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ბიბლიოთეკას სტუმრობდნენ 
ნორჩი მკითხველები. პატარებმა იხილეს კოსტუმირებული 

ზღაპრის გმირების მიერ შესრულებული წარმოდგენა და 
ბარათზე დაწერილი თავიანთი სურვილები გაუზიარეს 

“ნატვრის ხეს”. 
 (#3 ფილიალი) 



1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის დღე 
საბავშვო ფილიალ “ნაკადულს” პატარა მკითხველები სტუმრობდნენ. 

მოეწყო შეხვედრა საბავშვო მწერალ ნინო ლარცულიანთან, რაც სახალისო 
აქტივობებით გაგრძელდა. 

 
 



ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცეს 
მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა ასპანიძეების 

მრავალშვილიან ოჯახს. პროექტი "სურვილების 
სკივრი" კი მათ სურვილების ასრულებაში დაეხმარა და 

ბავშვებს გადაეცათ ტკბილეული და წიგნები. 



10 ივნისი- ნინო ლარცულიანის წიგნის “ანბანო მამიკო,ფონეტიკა დედიკო 
და მხიარული ასოები”-ს  პრეზენტაცია და საბავშვო ტელევიზია 

“ცისარტყელა”-ს  გადაცემის ჩაწერა  
 (#2 ფილიალი) 



გამოცხადდა საზაფხულო კონკურსი: „იკითხე და გაიმარჯვებ!“ 
I-II-III-IV   კლასის მოსწავლეთათვის ! 

15 ივლისიდან 15 სექტემბრამდე 



ნორვეგიელი სტუდენტების შეხვედრა 
რუსთაველ სტუდენტებთან  



  შეხვედრა დაჭრილ სამხედროებთან   
         ამერიკული კუთხე 



23 ივნისს, მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ჟურნალისტისა და 
პუბლიცისტის, ქალბატონ ლია მარტაშვილის დაბადებიდან 70 

წლისთავთან დაკავშირებული შემოქმედებითი საღამო. საღამოს 
ესწრებოდნენ ქალაქის ხელმძღვანელობისა და შემოქმედებითი 

სფეროს წარმომადგენლები.  



 
 

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარ 
ბიბლიოთეკაში 26 ივნისს ნარკომანიასთან 

ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით მოეწყო გამოფენა სახელწოდებით 

"ნარკომანია’’- ყველას პრობლემა 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 
 
 

ქ.რუსთავის მერიის  ხელშეწყობით # 1 საქალაქო და #4 
საბავშვო ბიბლიოთეკაში 2015 წლის მაისში  

დაიწყო სარემონტო სამუშაოები,შეიცვალა გარე 
ფასადი.10 ივნისიდან განახლებულ გარემოში 

გაგრძელდა მკითხველთა მომსახურება. 



10 დღიანი საზაფხულო სკოლა- 
თემაზე თანამედროვე  

ტექნოლოგიები და ხელოვნება 



 
 
 

14 ივლისს ი.გოგებაშვილის სახელობის N 4 საბავშვო 
ბიბლიოთეკაში ვაჟა-ფშაველას დაბადების დღესთან 
დაკავშირებით ჩატარდა ღონისძიება " აი, ვინაა კაი 

ყმა,მოსაგონარი ქებითა!"ღონისძიებაში მონაწილეობას 
იღებდნენ ქ.რუსთავის N11 და N 3 საჯარო სკოლის 
მოსწავლეები.მათ მოისმინეს ვაჟას პოემების აუდიო 

ჩანაწერები,გაიხსენეს მწერლის ბიოგრაფია,იმსჯელეს მის 
შემოქმედებაზე 



 17  ივლისი 
ახალი წიგნების გამოფენა–      

                                         პრეზენტაცია 



 25 სექტემბერს შოთა რუსთაველის სახელობის 1 საქალაქო 
ბიბლიოთეკაში ჩატარდა შემეცნებითი ლექცია-საუბარი 

თ.დოსტოევსკის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე 
 



 რუსთავქალაქობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რუსთავის 
ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკის წინ, აღდგა 

ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი, რომლის ავტორია საქართველოს 
დამსახურებული მხატვარი - გიორგი ჩალაძე. 

 



 12 ნოემბერს რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა 
შეხვედრა საქართველოს რესპუბლიკის დამსახურებულ 

ჟურნალისტთან   გივი ჭუმბურიძესთან. 

 



 10 დეკემბერს მთავარ ბიბლიოთეკაში მოეწყო შეხვედრა მხატვარ 
ალექსანდრე თოდუასთან. 

 



 24 დეკემბერს, საბავშვო ბიბლიოთეკა "ნაკადულში" საახალწლო 
ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს N2 

საჯარო სკოლის III კლასის მოსწავლეებმა.  

 





 2016 wels Casatarebuli RonisZiebebi 
               №                                           ღონისძიებები თვე 

1 

საშობაო ზღაპრების კითხვა და საუბარი (3-4 ფილიალი) იანვარი 

2 

გამოფენები: „შობა მაცხოვრისა“ მთავარი ბიბლიოთეკა 
                      „ჯეკ ლონდონი- 140“(1-2-3-4 ფილიალი) 
                      „ქართული თეატრის დღე“ (2-3-4 ფილიალი) 
                      „ნინოობა“ (3 ფილიალი) 
                      „თეოდორე დოსტოევსკი“ (3 ფილიალი) იანვარი 

3 
მუსიკალური კომპოზიცია: „ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი-260 იანვარი 

4 კონფერენცია თემაზე „წმინდა ნინო“ (4 ფილიალი) იანვარი 

5 
თეატრის დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა თეატრალებთან (მთავარი 
ბიბლიოთეკა, 1 ფილიალი) 

იანვარი 

6 ფილოსოფიური ანალიზი -„იდიოტი“ (თეოდორე დოსტოევსკი 195) (1 ფილიალი) იანვარი 

7 

გამოფენები: დავით აღმაშენებელი- „მეფე     
                     მწიგნობარი“(მთავარი ბიბლიოთეკა, 3   
                     ფილიალი) 
                     „შიო მღვიმელი-150“ (3-4 ფილიალი) 
                    „ ნიკო მუსხელიშვილი „ (მთავარი ბიბლიოთეკა) 

თებერვალი 

8 
მკითხველთა კონფერენცია „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი“ (მთავარი 
ბიბლიოთეკა, 2 ფილიალი) თებერვალი 

9 ლიტერაქტურული დილა : „საქართველოა ლამაზი“ შიო მღვიმელი 150 თებერვალი 

10 
გასვლითი ლიტ.ღონისძიება ისტორიული ძეგლების მოსანახულებლად 
(ქუთაისი,გელათი) 

თებერვალი 

11 ლექცია-„ქალი-მშვიდობის დესპანი“ (მთავარი ბიბლიოთეკა მარტი 

12 ლიტერატურული დილა „ყველაზე ძლიერ,ყველაზე მეტად...“ (3 ფილიალი) მარტი 

13 ლიტერტურული დილა „ყველაზე ძვირფასი დედამიწაზე“ (2 ფილიალი)  მარტი 

14 პოეზიის 5 წუთი; „... და ქალი“ (1 ფილიალი) მარტი 

15 
 ლიტერატურული დილა „დედის ჩაწვეთებულ ცრემლზე ია ამოდისო“ (4 
ფილიალი) მარტი 

16 ლიტერატურული საღამო „დედავ დედაშვილობასა“ (1 ფილიალი) მარტი 

17 
ინტეგრირებული აქტივობები- „ფაზლი, ეტლი, წინდა“ (დაუნის სინდრომის 
საერთაშორისო დღე) (3-4 ფილიალი) მარტი 

18 

გამოფენები: „მხატვარი-პოეტი (ლადო გუდიაშვილი    
                      120) (მთავარი ბიბლიოთეკა, 3 ფილიალი) 
                      „ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს (მთავარი  
                      ბიბლიოთეკა 
                     „მოსწავლეთა ხელნაკეთი თოჯინები (4 ფილ) 

მარტი 



საბიბლიოთეკო კვირეული 
კვირეულის საზეიმო გახსნა (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 

აპრილი 

საბავშვო წიგნების პრეზენტაცია -საბავშვო წიგნის საერთასორისო დღე (3-4 ფილიალი) აპრილი 

 დედამიწის დღე-გარე აქტივობები „დედამიწა ღმერთის საჩუქარია“-(მთ.ბიბლიოთეკა-
ამერიკული კუთხე) 

აპრილი 

ლიტერატურული დილა:“ენა ქართული საამო და საგალობელი“ -ქართული ენის დღე (2-4 
ფილიალი) 

აპრილი 

ლიტერატურული საღამო „ო ,ენავ ჩემო ! „ (1 ფილიალი) აპრილი 

პოეზიის 5 წუთი: „სიყვარულო ძალსა შენსა“( 1ფილიალი) აპრილი 

კალიგრაფიული ნამუშევრების გამოფენა „ქვაზე ჭრილი ხარ ჩუქურთმის მსგავსი“ (1 
ფილიალი) 

აპრილი 

გამოფენები: „უახლესი საბავშვო გამოცემები (2 ფილიალი) 
                        „რა სტკივა დედამიწას“ (მთავარი ბიბ-კა 1-2-3- 
                       4 ფილიალი) 
                      „9 აპრილი“ (მთავარი ბიბლიოთეკა) 
                    „ ღვთაებრივი საუნჯე-ენა“ (მთავარი ბიბ-კა, 2-3-    
                     4 ფილიალი) 
                     

აპრილი 

მოსწავლეთა ხელნაკეთი წიგნების პრეზენტაცია (4 ფილიალი) აპრილი 

საბიბლიოთეკო კვირეულის საზეიმო დახურვა (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 
აპრილი 

ლექცია-საუბარი „კონსტანტინე გამსახურდია ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე (3 
ფილიალი) 

მაისი 

 
ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა ბიბლიოთეკაში დაცულ კონსტანტინე გამსახურდიას 
გამოცემებზე (1 ფილიალი )        

მაისი 

პოეზიის ხუთი წუთი-„თამარ დედოფალო თამარ“ (1ფილიალი) მაისი 

ლექცია-საუბარი: „ წმინდა გიორგის ცხოვრება“ (4 ფილიალი) მაისი 

გასვლითი ღონისძიება- მუზეუმების საერთაშორისო დღე (2-3 ფილიალი) მაისი 

მოსწავლეთა ხელნაკეთი გაზეთების პრეზენტაცია-„თამარობა“ ( 4 ფილიალი) მაისი 

გამოფენები:  „ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“             
                        (მთავარი ბიბლიოთეკა, 1-2-3-4 ბიბლიოთეკა) 
                        „რაინდული სულის მწერალი-კონსტანტინე  
                          გამსახურდია-125“ (მთავარი ბიბლიოთეკა) 

მაისი 

 ხმამაღალი კითხვა: „ნადირ-შაჰის ხმალი. ლავრენტი     
                                    ჭიჭინაძე-110“ (2 ფილიალი) 
                                   „ ბიძია თომას ქოხი“ -ჰ.ბიჩერ-სთოუს                   
                                    იუბილე (4 ფილიალი) 
       

ივნისი 

 ლიტერატურული კონკურსი : „იკითხე და გაიმარჯვებ“ (2 ფილიალი) ივნისი 



საჯარო კითხვა: „ჩვენ ვკითხულობთ და ვხატავთ“ ( 3 ფილიალი) ივნისი 

გამოფენები:“ დავიცვათ გარემო“ ( მთავარი ბიბლიოთეკა  3-   
                           4 ფილიალი) 
                          „არა ნარკოტიკს“ (მთავარი ბიბლიოთეკა, 3-4 ფილიალი) 

ივნისი 

გასვლითი ღონისძიება: აკაკი წერეთლის  სახლ-მუზეუმი 
                          
                                               

ივნისი 

ლიტერატურული საღამო „კაი ყმა ( ვაჟა ფშაველა 155) (1 ფილიალი) ივლისი 

საზაფხულო სკოლა  (მთავარი ბიბლიოთეკა, ამერიკული კუთხე) ივლისი 

საუბარი მკითხველებთან - ვაჟა ფშაველას შემოქმედება (3 ფილიალი) ივლისი 

გასვლითი ღონისძიება ჩარგალში 
  (1-ფილიალი) 

ივლისი 

გამოფენები: „ავსა და კარგსა კაცისას, როდი ივიწყებს  
                       სოფელი“ ვაჟა ფშაველა-155 ( მთავარი  
                      ბიბლიოთეკა,3 ფილიალი) 
                     „ფერთა შეხამება“ -გამოჩენილი ჰოლანდიელი  
                     ფერმწერი რემბრანტი (3 ფილიალი) 

ივლისი 

გამოფენები: „საქართველოს კონსტიტუციის დღე“ (მთავარი  
                        ბიბლიოთეკა) 
                      იაკობ გოგებაშვილის დედაენა -140 (1-3-4  
                      ფილიალი) 
                       კინოს საერთაშორისო დღე 27 აგვისტო (3-4    
                      ფილიალი) 

აგვისტო 

ლექცია -საუბარი- „ცოდნის დღე“ (3 ფილიალი) სექტემბერი 

ერთი ლექსის დღე- ჯანსუღ ჩარკვიანის შემოქმედებიდან ( 1 ფილიალი) სექტემბერი 

კონკურს „იკითხე და გაიმარჯვებ“ - დაჯილდოვება სექტემბერი 
საუბარი -„აირჩიე პროფესია“ (მთავარი ბიბლიოთეკა და  
                   „მოდუსი „)  

სექტემბერი 

ბრეინ-რინგი უფროსკლასელთათვის „მეცნიერება-ჩემი მომავალი პროფესია“ ( მთავარი 
ბიბლიოთეკა, ამერიკული კუთხე) 

სექტემბერი 

გამოფენები: სესილია თაყაიშვილი (3 ფილიალი) 
                       ჯანსუღ ჩარკვიანი (3 ფილიალი) 
                       სოხუმის დაცემა-ფოტოგამოფენა (4 ფილიალი) 

სექტემბერი 

ლიტერატურული კონკურსი - ცოდნის დღე (4 ფილიალი) სექტემბერი 
ვიქტორინა- კონკურსი: „ბიძია თომას ქოხი“ ბიჩერ სტოუ 205 (2   
                     ფილიალი) 

ოქტომბერი 

შეხვედრა მასწავლებლებთან - მასწავლებლის დღე (3  
ფილიალი) 

 
ოქტომბერი 

„ხანდაზმულთა და თაობათა სოლიდარობის დღე“ სტუმრობა ჩვენი ქალაქის სათნოების სახლ 
„ქსენონი“-ს მობინადრეებთან  და მობინადრეებისთვის ტკბილეულის გადაცემა (მთავარი 
ბიბლიოთეკა) 

 
ოქტომბერი 



ლიტერატურული დილა „მე მიყვარს რუსთავი“ (4 ფილიალი)       
ოქტომბერი 

ხმამაღალი კითხვა „შ.რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ (4 ფილიალი) 
ოქტომბერი 

წიგნის „ამბრნი,უმბრნი და არაბნი“-ს განხილვა (1 ფილიალი) 
ოქტომბერი 

ნაზი კილასონიას გამოცემების ბიბლიოგრაფიული ანალიზი ( 1 ფილიალი) ოქტომბერი 

გასვლითი ლიტ.ღონისძიება მცხეთაში-„ მცხეთობა სვეტიცხოვლობა“ საბიბლ.გაერთიანება ოქტომბერი 

რუსთავქალაქობისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კონკურსი (პოეზია პროზა) (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 
 
ოქტომბერი 

მკითხველთა კლუბი: „ვისაუბროთ ლიტერატურაზე“ ი.გოგებაშვილი 175 (3-4 ფილიალი) 
ოქტომბერი 

გამოფენები: „რუსთავქალაქობა“ ( მთავარი ბიბლიოთეკა,1- 
                       2-3-4 ფილიალი) 
                       პაბლო პიკასო (3 ფილალი) 

 
ოქტომბერი 

ხმამაღალი კითხვა: „ქაჯანა“(ეკატერინე გაბაშვილი-165 (2 ფილიალი) ნოემბერი 

ლექცია: „ქართული კულტურის საგანმანათლებლო კერა“გელათის აკადემია-910 (2 ფილიალი) 
ნოემბერი 

„აკა მორჩილაძე - 50“ მისი წიგნების პრეზენტაცია 
(1 ფილიალი) 

ნოემბერი 

ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა თუთაშხიას“- ფართო ანალიზი(  1 ფილიალი) 
ნოემბერი 

ჩემი საყვარელი ლექსი - რევაზ მარგიანი 100 (1 ფილიალი) ნოემბერი 

ლიტერატურული დილა :“სტოკჰოლმში დიდი თოვლი მოვიდა“(4 ფილიალი) 
ნოემბერი 

შემეცნებითი გასვლითი ღონისძიება(ექსკურსია)  ნოემბერი 

ვიქტორინა-კონკურსი „ტომ სოიერის თავგადასავალი“ (2-4 ფილიალი) ნოემბერი 

მოსწავლეთა კონფერენცია „წმინდა გიორგი“ (4 ფილიალი) ნოემბერი 
გამოფენები: „არა ძალადობას“ (მთავარი ბიბ-კა 1-2-3-4 ფილიალი) 
                       ჭაბუა ამირეჯიბი - 95 (მთავარი ბიბ-კა,3 ფილიალი) 
                       აკა მორჩილაძე (3 ფილიალი) 
                      შტეფან ცვაიგი  ( 3 ფილიალი) 

დეკემბერი 

სტუმრად შშმ ბავშვებთან - „მე შენ წაგიკითხავ წიგნს“ (4 ფილიალი) 
დეკემბერი 

გამოფენა: ა)“შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე“  
                    (მთავარი ბიბლიოთეკა) 
                   ბ) „ადამიანთა უფლებების დაცვის  
                   დღე“ (მთ. ბიბლიოთეკა) 
                  რევაზ ჩხეიძე- 90 (3 ფილიალი) 

დეკემბერი 

შეხვედრა რუსთაველ შემოქმედებთან წინა საშობაო საღამო (მთავარი ბიბლიოთეკა) დეკემბერი 

ლექცია-საუბარი -ლეგენდარული მხატვარი (პაბლო პიკასო 1350 
დეკემბერი 



ლექცია-საუბარი ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ ( 3 ფილიალი) 
დეკემბერი 

ლექცია-საუბარი რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება (1-3 ფილიალი) 
დეკემბერი 

საახალწლო საზეიმო შეხვედრა:   „მრავალ შობა ახალ წელს!“  (საბ. 
გაერთიანება) 

დეკემბერი 

საშობაო ფილმის ჩვენება  (3 ფილიალი) დეკემბერი 



საბიბლიოთეკო გაერთიანების 
გრძელვადიანი პროექტები 



კოსტიუმირებული  ზღაპრის   კითხვა 
 „ აქ ცხოვრობს მეზღაპრე“ 



 მოწვეული მსახიობები პატარებისთვის აცოცხლებენ 
ზღაპრის გმირებს და პედაგოგებისაგან სასკოლო 
პროგრამიდან შემოთავაზებულ ლიტერატურულ 
პერსონაჟებს, რაც პატარებში წიგნისადმი 
სიყვარულის გაღვივებას  და ზოგადად წიგნის 
პროპაგანდას ემსახურება. 



საზაფხულო კითხვის კონკურსი- 
 „იკითხე და გაიმარჯვებ“ 





სურვილების სკივრი 
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი 
ოჯახების ბავშვებისათვის  სადღესასწაულო 
მილოცვები,მათში წიგნების სიყვარულის 
გაღვივებისათვის ტკბილეულთან ერთად 
წიგნებით დასაჩუქრება... მათი საოცნებო 
წიგნების საჩუქრად გადაცემა კი ბავშვთა 
დაცვის საერთაშორისო დღეს 1 ივნისს იგეგმება 





მობილური ბიბლიოთეკა მოხუცთა 
სახლის ბინადართათვის 

„ჩვენც დავბერდებით...“ 

 



მობილური ბიბლიოთეკა 
საბავშვო ბაღებისათვის 
“მოვალთ        
   მოგეფერებით“ 



ინგლისურენოვანი კლუბი  
“CONVERSATION CLUB” 
რომელიც ემსახურება  ინგლისური ენის 
შესწავლას და ინგლისურენოვანი 
ლიტერატურის პროპაგანდას. 



ტრენინგ პროგრამები ქსელის შიგნით 
და თემის ჩართულობით 





საგამომცემლო 
საქმიანობა 

ყოველწლიური  ლიტერატურული ალმანახი; 
პოეტური კრებულები; 
საგაზეთო ჩანართები; 
 
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობით  გამოიცა : 
•რუსთავის ლიტერატურული -საყმაწვილო ალმანახი 
•რუსთაველ მწერალთა და შემოქმედებითი კრებული “ვარ რუსთაველი” 
•თინათინ სიყმაშვილი   “რაც გულში მჭირდა” 
•მაია რაზმაძე  “დაგიბრუნდები” 
•სამონაზვნე დარია ნოზაძე “მოგონებები გაბრიელ ბერზე” და “ჩემო პატრიარქო” 
•გაკეთდა ალბომი-მატიანე,რომელიცმოიცავს საბიბლიოთეკო ცხოვრების მასალებს დაარსების დღიდან. 
 

•ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა  საბავშვო პოეტ ლია ბეჟანიშვილის წიგნზე “აიწონა დაიწონა” 
 და ყოველწლიურ  ლიტერატურულ ალმანახ “ჩვენ რუსთაველები”-ს გამოცემაზე. 
 

 
 
 

 





 
 

ყოველწლიური საზაფხულო   
სკოლა-ამერიკული კუთხე 



 2016 წლის გეგმები და სურვილები 
 1.საკონფერენციო და საგამოფენო დარბაზების 

მოწყობა. 
 2.ლიტერატურული კაფე. 
 3.კლუბური მუშაობის გაფართოება. 
 4.ქვეყნის შიგნით და ასევე სხვადასხვა ქვეყნების 

ბიბლიოთეკებთან საქმიანი ურთიერთობების 
დამყარება. 

 5.მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 
 6.გარემოს განახლება,ბიბლიოთეკების აღჭურვა 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ინვენტარით. 
 7.წიგნადი ფონდის მუდმივი განახლება. 

 



 ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 მთავარი ბიბლიოთეკა      ჟ.შარტავასქუჩა N11 

 ვებ.გვერდი  rustavibiblio.ge 
 Facebook  -რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 
 E-mail   rustavisbiblioteka@bk.ru 
 ტელ:28-60-93 
 შ.რუსთაველის სახ.N1 ფილიალი   შ. რუსთაველის ქუჩა N19 
 Qetevan4565@gmail.com 
 ტელ:25-69-07 
 N2 საბავშვო ბიბლიოთეკა „ნაკადული“      მეგობრობის გამზ .N2 
 Nazi.shermadini@mail.ru 
 ტელ:22-16-74 
 ნ.ბარათაშვილის სახ. N3 საქალაქო-საბავშვო ფილიალი 
 თოდრიას 1 ჩიხი 
 Tamuna maisuradze@ytahoo.com 
 ტელ:22-42-68 
 ი.გოგებაშვილის სახ.N4 ფილიალი 
 შ.რუსთაველის ქუჩაN19 
 meskhitamuna@yahoo.com 
 ტელ:24-08-24 

 



ჩვენ მუდამ თქვენს სამსახურში... 
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	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მრავალშვილიან ოჯახებს ეწვივნენ. 
	             დედამიწის დღე
	23 აპრილი-წიგნის საერთაშორისო დღე.�ლიტერატურული კომპოზიცია:“მე ვიწყებ კითხვას“(#2 ფილიალი)
	27 აპრილი ,რუსთაველი მწერლებისა და პოეტების პოეზიის საღამო.
	����28 აპრილს გოგებაშვილის სახელობის #4 საბავშვო ბიბლიოთეკაში მოეწყო მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა .�მოსწავლეებმა წარმოადგინეს დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი ხელნაკეთი წიგნები და გაზეთები.
	#1 საქალაქო ბიბლიოთეკაში 28 აპრილს მოეწყო პედაგოგ ლაშა ხუნჩუკაშვილის ნახატების პერსონალური გამოფენა
	რუსთაველი პოეტის, მაია რაზმაძის წიგნის -"დაგიბრუნდები" პრეზენტაცია
	29 აპრილს რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ნიკო გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო.ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო N 4 საჯარო სკოლის IX -X კლასის მოსწავლეებმა და რუსთაველმა ახალგაზრდა პოეტებმა "მეცამეტე თვის პოეტები" საღამო ლამაზი და საინტერესო გახადა ნიკო გომელაურის მეუღლის ნინა ჩოდრიშვილის მოგონებებმა.. 
	29 აპრილი-“ყველაზე საოცარი მეზღაპრე“�(ანდერსენის გმირების გაცოცხლება)
	30 აპრილს საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციისა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით გამოცემულ პოეტურ კრებულ “ბიბლიოთეკარი პოეტი” შესულია ჩვენი თანამშრომლის საბავშვო პოეტის ლია ბეჟანიშვილის ლექსები.
	ჩვენი ბიბლიოთეკა ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას  საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ გამოცხადებულ პროექტებში. წელსაც კონკურს “ინოვაციური სერვისები ჩემს ბიბლიოთეკაში” მიიღო მონაწილეობა პრეზენტაციით, სადაც საპრიზო ადგილიც დაიკავა.
	30 აპრილს, რუსთავის მთავარმა ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა კულტურის სამინისტროს ეგიდით წარმოებულ პროექტს- "ცოცხალი წიგნები". მწერლებმა: მანანა დუმბაძემ, მაკა მიქელაძემ, ბათუ დანელიამ, გია არგანაშვილმა, თამრი ფხაკაძემ და ნინო ქადაგიძემ მსმენელს ცოცხლად გააცნეს საკუთარი შემოქმედება.
	 1 მაისი� საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში,  გაიმართა ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა პოეტის  ოთო გურგენიშვილის   ხსოვნის საღამო.მეცამეტე თვის პოეტებმა წაიკითხეს მისი ლექსები და განიხილეს შემოქმედება. �(3 ფილიალი)
	27 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით ჩატარდა საბიბლიოთეკო კვირეული “წიგნისა და ბიბლიოთეკის დიდი ზეიმი” კვირეულის საზეიმო დახურვაზე სხვვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებს  გადაეცათ სიგელები და ფასიანი საჩუქრები�ნომინაცია “წლის მკითხველი”  ”წლის ბიბლიოთეკის მეგობარი”  “წლის ბიბლიოთეკარი”
	16 მაისი�  დაარსდა ლიტერატურული კლუბი� “მკითხველის თეატრი”�პატარებმა წაიკითხეს ძმები გრიმების ზღაპრები და ჩანახატებიც გააკეთეს...(#3ფილიალი)
	          19 მაისი�ბიბლიოთეკას სტუმრობდნენ მე–20 საჯარო სკოლის მე–3 კლასის მოსწავლეები  პატარა მკითხველებმა მოისმინეს ელიზაბეთ დეილის ზღაპრები (უზნეო პრინცესა; პრინცესები და სირინოზი)
	ამერიკელი რეჟისორის - ჯეისონ დასილვას ვიზიტი და ფილმის ჩვენება
	ჩვენი ბიბლიოთეკის პატარა მკითხველებისთვის საინტერესო და სახალისო აქტივობების დღე მოვაწყვეთ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, ბავშვებმა ერთად დახატეს ასფალტზე, ითამაშეს X_BOX ვიდეო თამაშები და იმხიარულეს. ბავშვები ასევე შეხვდნენ საბავშვო პოეტს ლია ბეჟანიშვილს და მოისმინეს მისი ლექსები. 
	� 1ივნისი�ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ბიბლიოთეკას სტუმრობდნენ ნორჩი მკითხველები. პატარებმა იხილეს კოსტუმირებული ზღაპრის გმირების მიერ შესრულებული წარმოდგენა და ბარათზე დაწერილი თავიანთი სურვილები გაუზიარეს “ნატვრის ხეს”.� (#3 ფილიალი)
	1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის დღე�საბავშვო ფილიალ “ნაკადულს” პატარა მკითხველები სტუმრობდნენ.�მოეწყო შეხვედრა საბავშვო მწერალ ნინო ლარცულიანთან, რაც სახალისო აქტივობებით გაგრძელდა.��
	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცეს მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა ასპანიძეების მრავალშვილიან ოჯახს. პროექტი "სურვილების სკივრი" კი მათ სურვილების ასრულებაში დაეხმარა და ბავშვებს გადაეცათ ტკბილეული და წიგნები.
	10 ივნისი- ნინო ლარცულიანის წიგნის “ანბანო მამიკო,ფონეტიკა დედიკო და მხიარული ასოები”-ს  პრეზენტაცია და საბავშვო ტელევიზია “ცისარტყელა”-ს  გადაცემის ჩაწერა � (#2 ფილიალი)
	გამოცხადდა საზაფხულო კონკურსი: „იკითხე და გაიმარჯვებ!“�I-II-III-IV   კლასის მოსწავლეთათვის !�15 ივლისიდან 15 სექტემბრამდე
	ნორვეგიელი სტუდენტების შეხვედრა რუსთაველ სტუდენტებთან 
	  შეხვედრა დაჭრილ სამხედროებთან  �         ამერიკული კუთხე
	23 ივნისს, მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ჟურნალისტისა და პუბლიცისტის, ქალბატონ ლია მარტაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავთან დაკავშირებული შემოქმედებითი საღამო. საღამოს ესწრებოდნენ ქალაქის ხელმძღვანელობისა და შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლები. 
	��რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარ ბიბლიოთეკაში 26 ივნისს ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო გამოფენა სახელწოდებით "ნარკომანია’’- ყველას პრობლემა�
	���ქ.რუსთავის მერიის  ხელშეწყობით # 1 საქალაქო და #4 საბავშვო ბიბლიოთეკაში 2015 წლის მაისში �დაიწყო სარემონტო სამუშაოები,შეიცვალა გარე ფასადი.10 ივნისიდან განახლებულ გარემოში გაგრძელდა მკითხველთა მომსახურება.
	10 დღიანი საზაფხულო სკოლა- თემაზე თანამედროვე  ტექნოლოგიები და ხელოვნება
	���14 ივლისს ი.გოგებაშვილის სახელობის N 4 საბავშვო ბიბლიოთეკაში ვაჟა-ფშაველას დაბადების დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა ღონისძიება " აი, ვინაა კაი ყმა,მოსაგონარი ქებითა!"ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ ქ.რუსთავის N11 და N 3 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.მათ მოისმინეს ვაჟას პოემების აუდიო ჩანაწერები,გაიხსენეს მწერლის ბიოგრაფია,იმსჯელეს მის შემოქმედებაზე
	 17  ივლისი�ახალი წიგნების გამოფენა–     �                                         პრეზენტაცია
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