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ВСТУП 
 
 

      Бібліотека є сукупність відображень всіх 

      явищ світового життя»  

        М.О.Рубакін (книгознавець та бібліограф) 

 

 Цей вислів якнайкраще виражає сутність і завдання роботи Нетішин-

ської центральної міської бібліотеки.  

Центральна міська бібліотека має свою, хоч і невелику, проте цікаву і 

багату на події історію. На книгах бібліотеки зросло чимало нетішинців. 

Протягом трьох з половиною десятків років бібліотека з невеличкого біблі-

отечного пункту з фондом у кілька тисяч примірників перетворилася на ку-

льтурно-інформаційний заклад міста. У фондах бібліотеки більш 38 тисяч 

примірників видань універсального змісту. Інформатизація усіх сфер суспі-

льного життя  спричинила збільшення  напрямів діяльності бібліотеки. Но-

вітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі за-

питаним ресурсом.   

Протягом свого існування бібліотека приймала та приймає активну 

участь в освітньому та культурному житті міста і залишається одним із 

найважливіших центрів навчання, духовного збагачення, проведення до-

звілля та гармонійного спілкування городян. Вона є визначним центром 

духовності,  без бібліотеки не можна уявити освіту та самоосвіту, відпочи-

нок та дозвілля.  

 Центральна міська бібліотека відзначається самобутністю, неордина-

рністю та прагненням до розвитку. Інтерес до всього оточуючого, актив-

ність, сприяє розвитку творчості і креативності в колективі. Працівники бі-

бліотеки завжди беруть участь у різноманітних конкурсах, акціях, громад-

ських та культурних заходах.  

 У стінах бібліотеки відбувається плідне спілкування людей, які мають 

різні захоплення та уподобання. Бібліотекарі прагнуть створити всі необ-

хідні умови для інтелектуального та духовного розвитку своїх користува-

чів. Через різноманітні заходи, вечори, зустрічі, бібліотека йде до спільної 

мети – створення умов для розкриття таланту кожної особистості, форму-

вання освічених громадян нашої держави.  

 Робота колективу бібліотеки спрямована перш за все на якнайбільш 

повне задоволення потреб жителів міста у художньому слові, літературі 

для самоосвіти та підвищенню  професійного та інтелектуального рівня, в 

необхідності цікаво та з користю провести свій вільний час. 
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Це наша історія… 
 

 

1977-1978 

 Розпочинається будівництво Хмельницької 

АЕС, для обслуговування будівельників книгою 

Нетішинська сільська бібліотека відкриває бібліо-

течний пункт у двох невеликих кімнатах гуртожит-

ку №1. Обслуговує читачів Т.М.Пацаловська  

 

1980 

 1 серпня  на базі бібліотечного пункту від 

Нетішинської сільської бібліотеки відкрито міську 

бібліотеку. Фонд нараховує 9 тисяч примірників, 

бібліотекою користується 1600 користувачів. Заві-

дує бібліотекою Н.Д. Мельничук 

 

1983 

 Нетішинська міська бібліотека змінює адресу і переходить у нове примі-

щення у центрі міста – Незалежності, 18 (гуртожиток №220) 

 

1984-1986 

 Книжковий фонд бібліотеки становить 

близько 25 тисяч примірників, яким користують-

ся 3,5 тисячі користувачів. Розширюється штат, у 

бібліотеці працюють четверо працівників 

 

 

 

1987  
 

 Бібліотеку переведено у новозбудова-

ний торговий комплекс, відкривається читаль-

на зала, дорослий  та юнацький абонементи. 

 Бібліотека обслуговує  понад 4 тисячі 

користувачів, її фонд нараховує більше 34 ти-

сячі примірників. 
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1994 

 На черговій сесії Нетішинської міської Ради народ-

них депутатів ХХІІ скликання приймається рішення про 

створення в місті своєї міської централізованої бібліотечної 

системи  та бібліотеки для юнацтва 

 

1995 

 1 січня  створено Нетішинську міську ЦБС на чолі з 

директором Марією Леонідівною  Омельчук. Система об’є-

днує чотири бібліотеки (бібліотеку для дорослих, бібліоте-

ку для дітей та бібліотеки сіл Солов’є та Нетішин), створено єдиний фонд. 

 Бібліотеці для дорослих надано статус – 

центральної міської бібліотеки 
 

 Почав працювати сімейний клуб «Сім’я»,     

проходять вечори, свята та зустрічі родин  
 

  Презентовано першу збірку В.П.Гусарова 

«Средоточие» 

 
 
 
 
 
 
 

1996-1997 

  Бібліотека обслуговує близько 5 тисяч користувачів, фонд становить  біль-

ше 35 тисяч примірників 
 

 Проводиться робота по відбору літератури та формуванню фонду міської 

бібліотеки для юнацтва відкриття якої планується на 1997 рік. 
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1998 

 Бібліотека працює згідно планів роботи та календаря знаменних і пам’ят-

них дат 
 

 У зв’язку з великими запитами на літературу у бібліотеці започатковано по-

слугу «нічного абонементу» 

1999 

 Бібліотека обслуговує користувачів, 

проводить заходи, вечори та зустрічі 

 25-26 березня на базі бібліотеки  прохо-

дить обласний семінар-практикум директорів 

бібліотечних систем області 

 

2000 

 Розширено площу бібліотеки - відкрито нову читальну залу, яка розмістила-

ся у приміщенні колишнього магазину «Дитячий світ» 
 

 При відділі обслуговування створено юнацький абонемент та краєзнавчий 

сектор 

 

  

  

 

 

 

 

 22 лютого у бібліотеці  презентовано збірку поезій «Мить натхнення»   міс-

цевої поетесси Ганни Митюк  

 Лютий – при бібліотеці створюється 

літературна студія (зараз літературне об’єд-

нання) «Натхнення» 

Керівник - В.Гусаров, глени: Г.Митюк,  

Л.Рудковська, М.Руцький,  Б.Фединчук, 

В.Ковальчук, С.Лелях та інші  
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2001 

 При краєзнавчому секторі бібліотеки  орга-

нізовується центр регіональної інформації (ЦРІ), де 

збирається і збері-

гається інформа-

ція про місто та 

регіон 

 

 У бібліотеці з’явився перший комп’ютер,  

почали надаватися  Інтернет-послуги 

 

2002 

 Бібліотека перемагає у конкурсі та отримує грант Посольства США в Украї-

ні у сумі 17 тисяч 609 доларів США на цільову програму створення Інтернет – 

центру в рамках проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек LEAP-ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 23 січня урочисто відкрито Інтернет – центр, який став окремим структур-

ним підрозділом бібліотеки  
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 Бібліотечні працівники проходять курси 

комп’ютерної грамотності у навчально-

тренувальному центрі Хмельницької АЕС 
  

 26 вересня – у бібліотеці проходить засі-

дання літературної студії “Натхнення” на якому 

презентовано поетичну збірку Людмили         

Рудковської «Уже тому, що я людина...» 

 Жовтень - на базі бібліотеки проходить 

семінар – тренінг «Ресурси та можливості Інте-

рнет для забезпечення потреб читачів публіч-

них бібліотек», організований Центром безпе-

рервної інформаційно-бібліотечної освіти Дер-

жавної академії  керівних кадрів культури і ми-

стецтв м. Києва 
 

 23 жовтня – презентовано  Веб – сторін-

ку центральної міської бібліотеки 
  

 22-24 жовтня - у бібліотеці проходить 

обласний семінар завідуючих методично-

бібліографічними відділами центральних ра-

йонних бібліотек області 

 

 Листопад – на базі бібліотеки проходить 

регіональний семінар для працівників Славут-

ської ЦБС «Українські ресурси Інтернету» 
  

 На баланс міської ЦБС передано фонд 

профспілкової бібліотеки ППО ХАЕС з ПК 

«Енергетик» 

 
 

Міська ЦБС посіла І місце в обласному 

огляді-конкурсі на «Кращу ЦБС з питань ма-

ркетингової та інформаційної діяльності» 
 

Протягом року у рамках гранту Посольс-

тва США в Україні бібліотекарі проводять 

безкоштовні Інтернет- навчання для користу-

вачів бібліотеки 
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Від вдячних користувачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Марійці Калюжній 

(М.Л.Омельчук) 

 

У Гільчі - де верби шумлять біля ставу 

Марійка в щасливій родині зростала. 

Чудова дитина, усміхнене личко 

Маруся, Марійка і просто Марічка. 

Ти ніженьки білі у росах купала, 

А ніжнеє личко в джерелах вмивала. 

І сплинули роки за тею водою 

В життя увійшла ти як вир з головою. 

Зросла, та змужніла, дружиною стала 

Тепер ти вже мама, і мила бабуся 

Я завжди з любов’ю на тебе дивлюся 

І хоч проживаєш в міській ти квартирі 

Село своє любиш, я знаю і нині, 

Бо де ж ще краса є така як у Гільчі 

Джерела святі, ставочок і річка 

А ще там хатина край вулиці є 

Дитинство, матуся, там щастя твоє 

 

 

    Віра Ковальчук 
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2004 
 

 Березень - у бібліотеці презентовано нову 

книгу Миколи Руцького «Вертеп смерті»  

 

  

 Травень 

– у рамках об-

ласного свята 

«Старосинявська весна» у читальній залі бібліо-

теки проходить літературний конкурс молодих 

поетів «Поезіє – ти сило чарівна», проведений 

міською бібліотекою для юнацтва та юнацьким 

абонементом ЦМБ 
 

 Вересень – у бібліотеці проходить семінар з обговорення реалізації проекту 

LEAP-ІІ ( за участі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти  м.Києва) 

 Проводиться робота по формуванню біб-

ліотечних ресурсів на електронних носіях інфо-

рмації, створюються повнотекстові бази даних 

м. Нетішин 
 

 У штат центральної міської бібліотеки 

введено посаду інженера-системотехніка 

2005 
 

 З квітня бібліотека впроваджує в роботу програмне забезпечення ІРБІС     

(демо - версія). Ведеться робота по створенню електронної бази даних  

«Періодика»  (аналітичний опис місцевих видань) 

 Травень - бібліотека  стає однією з 

переможців конкурсу «LEAP – connect», 

який поповнив бюджет бібліотеки на суму  

1 тисяч доларів на підтримку зв’язку Інтер-

нет-центру 
 

 1 cерпня - бібліотека відсвяткувала 

своє  25-ти річчя  з часу заснування 
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 21 вересня – у бібліотеці проходить за-

сідання літературного об’єднання 

«Натхнення», на якому  презентовано книги: 

Віктора Гусарова «Енергія єднання»; 

Людмили Рудковської «Сонячний сувій»; 

Ганни Митюк «Математика у лісовій школі» 
 

 

 

2006  
 

 Впродовж року бібліотека приймає 

участь у реалізації загальноміської програми 

«Канада-Світ-Молодь». Канадські студенти 

мають змогу попрацювати та поспілкуватися 

зі своїми нетішинськими ровесниками 

  

 8 червня – у бібліотеці  презентовано-

поетичну збірку  Богдана Фединчука «Діти 

місячного світла»  
 

 Бібліотека приймає участь та стає пе-

реможницею конкурсу «LEAP-connect II» та 

продовжує надавати безкоштовні Інтернет-

послуги користувачам 

2007 

 13 вересня – презентація книги Світлани Лелях «На зболених крилах лю-

бові» 
 

 20 грудня –  презентація книги Віри Ковальчук «Калиновий рай» 
 

 Бібліотекою підготовлено і видано 

бібліографічну довідку «Літературний 

Нетішин», куди увійшли бібліографічні спис-

ки літератури про місцевих письменників та 

поетів 
 

 Бібліотека надає вільний  доступ всіх 

верств населення до мережі Інтернет  

 На поповлення книжкового фонду 

ЦБС з міського бюджету виділено 40 тисяч гривень 
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 Професія бібліотекаря належить до найдавніших і найважливіших.               

У Вавілоні і Древньому Єгипті та Греції, в Київській Русі збирачі та охоронці па-

пирусів, глиняних дощечок, рукописів, нарешті книг, цінувались, як найзнаніші 

люди. Хотілось би, щоб зараз було подібне ставлення до працівників цієї сфери. 

 

Він нічого не робить, він тільки читає книги 

Він їх гладить-голубить, як матір кохане дитя. 

Він їх тільки-но любить, хоча в них війна і інтриги, 

смерчі, бурі, і тисячі тон сміття. 

В них такого намішано, що годі вхопитись за голову, 

скаженіти від болю, від відчаю і самоти. 

Але ще в них поезія, сладісна арфа Еолова, 

ідеали й довершені веселкові мости. 

І нехай він нічого не робить, а тільки-но 

збереже оце все для потомків і прісно і днесь. 

Хай ця служба завжди стає більшою кількісно, 

бо без неї так важко очікувать на подальший прогрес. 

 

         Віктор Гусаров 

 

 

 

 

 

Десятиліттю «Натхнення» присвячується 
 

Гусаров, Руцький, Ковальчук, 

Рудковська, Лелях і Митюк, 

Кухоцька і нескромний я - 

Це ми, історія твоя, 

Нетішине, бібліотеко, 

Щаслива мите, ніжна спеко… 

Це -ми. Це наше сьогодення. 

Нам …. Надцять років, 

Ми -”Натхнення” 

 

         Богдан Фединчук 
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Тиша, спокій, книги на полицях… 

Мудрість, що збережена в віках. 

І приходять люди до світлиці. 

Щоб відчути єдність  у думках. 

 

Що новеньке, що цікаво почитати? 

Чим сьогодні нас порадують книжки? 

Розмаїття… авторів багато! 

Палітурки - наче справжнє свято,  

Їх беруть у руки залюбки. 

 

Всі чогось шукають, чогось прагнуть - 

Вибір на усі смаки. 

Книги є, що часто в руки потрапляють, 

Є, що довго сплять, дрімають, як одинаки. 

 

Світ у книги свій - зачарований, багатий, 

Там історія сплелася у рядках. 

Хтось вже знаменитий і пихатий, 

Хтось блукає ще по читачах. 

 

Книги різні є, цікаві і недуже, 

Є товстенькі, є тоненькі, є малі. 

Є й до книги люди не байдужі, 

Охорона їм - бібліотекарі! 

 

Всі томи рядками на полицях. 

І збентеженість іде по тих рядках - 

Ось заходять люди до світлиці, 

Чи візьмуть, зігріють у руках? 

 

Кожна  книга, наче справжнє свято, 

Відкриває душу читачу: 

«Ти приходь, читай завжди багато, 

Я тебе ще мудрості навчу». 

 

Книги, що спілкуються із нами, - 

То не просто інформація в рядках. 

З покоління в покоління передана, 

Мудрість, що збережена в віках. 

 

         Тетяна Ходак 
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2008 

  

 23 січня  - 5-ту річницю  св'яткує   Інтер-

нет-центр  
 

 

 8 квітня – у бібліотеці проходить круг-

лий стіл щодо реалізації проекту «Глобальні 

бібліоте-

ки», що 

реалізу-

вався фундацією Білла Гейтса, мета якого 

зробити Інтернет доступним для широкого 

кола користувачів 
  

 19 травня – презентація збірки Ганни 

Митюк «Струни душі» 
 

 Вересень – Нетішинською міською ра-

дою  затверджено «Міську програму з підгото-

вки публічних бібліотек до реалізації міжнаро-

дного проекту «Глобальні бібліотеки на 2009-

2010 рр.» 

 
 

 

 

 

 

 22 жовтня – свою нову книгу «Діоптра» 

презентував доктор філософських наук, про-

ректор НУ «Острозька Академія», член Націо-

нальної спілки письменників Петро Кралюк 
 

 

 У рамках проекту «Канада. Світ.Молодь» 

«NETISHYNCOMOX» на базі Інтернет-центру 

працюють волонтери з Канади та НА 

«Острозька Академія» Ж.Ф. Петрі та О. Шаф-

ранський 
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2009 

 Травень – учасниця літературного об’єднання 

«Натхнення» Надія Ходак стає дипломантом обласного 

фестивалю-конкурсу молодого автора «Болохівський Лі-

тФест»  

 Липень - учасники літературного об’єднання Віра 

Ковальчук та Ганна 

Митюк приймають 

участь в обласному 

конкурсі на кращу 

пісню про село - «Подих рідної землі». 

В.Ковальчук посідає ІІІ місце з піснею 

«Рушники, вишиванки» 
 

 Бібліотека стає дипломантом обласно-

го огляду-конкурсу на кращу організацію роботи клубів за інтересами 

«Об’єднуємось за покликом душі» 
 

 Протягом року бібліотеки працюють в рамках «Міської програми з підгото-

вки публічних бібліотек до реалізації Міжнародного проекту «Глобальні бібліоте-

ки 2009-2010 роки» 

2010 

 10 лютого у бібліотеці проходить 

зустріч з гостем із Закарпаття, поетом Ва-

силем Кузаном та нетішинською поете-

сою, яка  зараз проживає в Італії – Світла-

ною Луцковою 

 Лютий - 10 років святкує літера-

турне обєднання «Натхнення» 
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Господиням книжкових поверхів присвячується 
 

З небесних листя падає дахів 

Несе в дарунок свято з високості. 

До господинь книжкових поверхів 

Приємно завжди завітати в гості. 

 

Тут атмосфера дива і добра, 

Любов у серці та у кожнім русі. 

Тут найсвітліший, найдорожчий крам, 

Тут всі живуть, як найрідніші друзі. 

 

Стрічають радо, допоможуть всім, 

Хто книгу своїм другом називає. 

І сяйво цих привітних теплих стін 

Читацьке коло щиро зігріває. 

 

Журнал, підшивка, книга, альманах, - 

Усе тут є, та, головне, - це іскра, 

Любові, що сіяє у очах, - 

Краса любові, світла, промениста. 

 

Вона не дасть вам збитися з путі, 

Ця гарна іскра читачам відома. 

До зір, до неба, їй рости, й рости, 

І жити в цім гостиннім гарнім домі. 

 

Зарплата ваша—мізер, але труд 

Значний, звитяжний, хто його не знає? 

І головний ваш грант—це те, що тут 

Ми вас сердечно, гречно привітаєм. 

 

Спасибі ніжним бережним рукам, 

Очам уважним, лагідним привітним 

За спілі зерна у вселенський храм - 

Знання, любові, мудрості, освіти !!! 

 

    

     Редакція газети  

     «Енергобудівник» 
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Про бібліотеку та бібліотекарів  

з вуст місцевих поетів 
 

 

 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 

та 30-річчя однієї з них… 
 

Вона така, що хочеться в таку! - 

Центральну цю міську бібліотеку! 

Ми зустрічались часто на віку! 

Ми всі у цьому місті - недалеко! 

 

Ми тут стрічали тисячі “Натхнень”! 

Ми тут журнали зичили і книги. 

Сьогодні в неї особливий день! 

Їй рівно 30-ть, молодих і стиглих! 

 

Що побажати? Здрастуй і живи! 

На радість - нам, і читачам на славу! 

Стрічай завжди приємним і новим! 

Чи просто так поклич на щиру каву. 

 

У цьому колі - незліченний раз. 

І господиню любимо, як рідну! 

А ще я чув, настав той час, - 

Тепер зарплату платять їм солідну… 

 

Вони мільйонів варті, а не крихт, 

Бо в Україні бережуть мільйони 

Звичайних, цінних і безцінних книг, 

Справляючись самі – без охорони! 

 

Так, ВИ достойні грамот, премій, слів! 

Хай бережуть ВАС, люблять, щедрять, гріють, 

Бібліотекарі усіх часів, 

Любов, Надія, Віра і Софія! 

 

    з повагою Богдан Фединчук 

 30.09.2010 
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  Бібліотека стає учасницею Мережі 

пунктів доступу громадян до офіційної інфор-

мації (ПДГ). У ЦМБ створено Пункт доступу 

громадян до офіційної інформації органів вла-

ди, обладнане окреме робоче місце з вільним 

доступом до Інтернету, надаються консультації 

з пошуку інформації 

 12 травня – у бібліотеці проходить виїздне літературне засідання обласної 

Спілки письменників України. Присутні – голова обласної спілки письменників – 

В.Горбатюк; заступник – А.Ненцінський; 

поет – М.Мачківський; місцеві автори та 

талановита молодь міста 
 

 1 серпня - бібліотека святкує           

30-річчя з часу заснування  

 Підготовлено та видано буклет 

«Центральна міська бібліотека: 30 років 

плідної праці» 

 Стенд про Італію, визнано одним з 

найкращих в обласному конкурсі на кращий 

інформаційний стенд бібліотеки із циклу 

«Країнами Європи» 
 

 На абонементі та читальній залі  

бібліотеки створено вільний книгообмін 

«Букроссінг», де користувачі можуть поста-

вити свої книги, а взамін взяти з полиці кни-

гу, яка сподобалась. 

2011 
 

 20 січня – у бібліотеці презентовано 

збірку Миколи Заріцького «Я, потяг і вагон» 

 Січень – 10 років як у бібліотеці почав 

надаватися мешканцям міста доступ до все-

світньої мережі Інтернет 
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 1 квітня – у бібліотеці проходить ювілейний вечір Миколи Руцького на яко-

му презентовано його нову книгу «Котел. З Гурбів до Славути. 1944 рік» 
 

 21-23 червня – бібліотека приймає директорів центральних міських та рай-

онних бібліотек Хмельниччини у літній школі керівника «Інноваційні зміни в 

бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та інноваційної діяль-

ності бібліотек» 

 

 

 

 

 

 Вересень - бібліотеку визнано однією з переможниць обласного огляду-

конкурсу на кращого дорослого читача «Так! Я читаю» 

 Бібліотека приймає участь у конкурсі проектів за програмою «Бібліоміст»: 

«Екологія нашого міста» та «Волонтерство у бібліотеці» у рамках співпраці 

бібліотек з місцевими громадами 

2012 

 

 9 лютого – центральна міська 

бібліотека  з проектом «Безробіття. Як до-

сягди успіху» стала переможницею проекту 

«Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтер-

нету ІІІ», за програмою «Бібліоміст»   

  

  

 27 квітня у бібліотеці презентовано но-

ву збірку поезій  Сергія Ремнякова 

«Многоточие..» 
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Колектив бібліотеки сьогодні:  

 

Директор міської ЦБС - Марія Леонідівна Омельчук  

Стаж бібліотечної роботи - 27 років, на посаді директора - 20 років 

 

Провідний методист - Наталія Валентинівна Будяківська  

Стаж бібліотечної роботи та на посаді методиста -  9 років 

  

Провідний бібліограф - Олена Олександрівна Кушнерук 

Стаж бібліотечної роботи та на посаді бібліографа -  15 років 

 

Провідний бібліотекар відділу організації і формування фон-

дів і каталогів - Стефанія Михайлівна Швець  

 Стаж бібліотечної роботи - 29 років, у Нетішинській ЦМБ - 23 роки 

 

Завідувач відділу обслуговування - Алла Миколаївна Білик  

Стаж бібліотечної роботи та у Нетішинській ЦМБ -  17 років 

 

Бібліотекар І категорії - Наталія Михайлівна  Герасимчук  

Стаж бібліотечної роботи  та у Нетішинській ЦМБ -  9 років 

 

Провідний бібліотекар - Людмила Суренівна Колпакова 

Стаж бібліотечної роботи - 48 років, у Нетішинській ЦМБ  -  30 років 

 

Бібліотекар І категорії - Наталія Василівна Ткачук  

Стаж бібліотечної роботи -  24 роки, у Нетішинській  

ЦМБ - 17 років 

 

Провідний бібліотекар - Тетяна Сергіївна Чередниченко 

Стаж бібліотечної роботи—31 рік, у Нетішинській ЦМБ - 20 років 

  

Бібліотекар І категрії - Тамара Олександрівна  Андрійчук 

Стаж бібліотечної роботи - 31 рік, у Нетішинській  

ЦМБ - 13 років 

 

 Провідний інженер-програміст -  

 Тетяна Едуардівна Внучкова 

 

 Інженер-програміст І категорії -  

 Андрій Вікторович Онісімчук 
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 У бібліотеці у різний час працювали: 
 

 

  

 Тетяна Миколаївна Пацаловська 

 Надія Дмитрівна Мельничук. 

 Галина Антонівна Булгакова  

 Ніна Петрівна Цибульська 

 Марія Андріївна Ріпа 

 Валентина Дмитрівна Валящук 

 Олена Тихонівна Матвійчук  

 Олена Артурівна Панчук  

 Ірина Іванівна Шумик 

 Олена Леонідівна Веселова  

 Наталія Андріївна  Яковчук  

 Оксана Романівна Кучер  

 Тетяна Василівна Оверчук 

 Лілія Акифівна Андрійчук  

 Оксана Василівна Пахольчук  

 Олексій Миколайович Деркач  

 Оксана Миколаївна Шалдіна 

 

  Інженери-системотехніки: 

 

 Антон Іванович Шломін  

 Олександр Володимирович Шама 

 Людмила Василівна Косар 

  Олексій Сергійович Глюза  
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 21-22 травня в рамках проекту «Бібліоміст» центральна міська бібліотека 

приймає участь у Всеукраїнському Ярмарку «Сучасна бібліотека: розвиваємо 

місцеві громади» у м.Києві. Проект ЦМБ визнано одним з найкращих і нагород-

жено Почесною грамотою Міністерства культури України 

 21 вересня у бібліотеці відбувається 

зустріч з Валерієм Басировим (мешкає у 

Криму), який відвідав Нетішин та зустрівся 

з користувачами бібліотеки 
 

 28 вересня  чотири бібліотеки міської 

ЦБС отримали обладнання за програмою 

«Бібліоміст». Це 15 комп'ютерів, 15 веб-

камер, 15 навушників, 4 принтери та 

ліцінзійне програмне забезпачення 

 1 жовтня новою комп'ютерною 

технікою скористалися перші відвіду-

вачі  бібліотеки 

 

 25 жовтня у бібліотеці відкрито 

Пункт вільного доступу до Інтернету з 7-ма 

робочими станціями та ще 2 станції роз-

міщено на абонементі. Бібліотека приймає 

користувачів та надає вільний Інтернет-доступ 
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2013 

 21 березня – у бібліотеці відбувається 

телеміст «Струни творчої душі» між літера-

турними студіями «Доля» - міста Шепетівка 

та «Натхнення» - міста Нетішин 
 

 25-29 березня у бібліотеці проходить  

обласний семінар-тренінг «Інноваційні зміни 

в бібліотеці на основі проектного кадрового менеджменту та ініціативної діяль-

ності бібліотек» для працівників бібліотек-переможців 3 раунду конкурсу за про-

грамою «Бібліоміст» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Вересень – бібліотека стає однією з 

переможниць обласного огляду-конкурсу 

на кращу організацію роботи по викори-

станню новітніх інформаційних ресурсів 

«Бібліотека. Інтернет. Користувач» 

 

  

 Вересень – у бібліотеці спільно з 

територіальним центром соціального об-

слуговування населення організовано 

Університет ІІІ покоління. У бібліотеці 

діють 3 факультети: комп'ютерний (на 

базі пункту вільного доступу до Інтерне-

ту), декоративно-прикладного ми-

стецтва та організації дозвілля і літературно-мистецький 
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 У бібліотеці проводяться різноманітні заходи, творчі зустрічі, літературні 

вечори та народні свята   

 

  

 Продовжує діяти Університет ІІІ по-

коління. Пенсіонери приймають участь у 

бібліотечних заходах та відвідують курси 

комп’ютерної грамотності  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 Працівники бібліотеки приймають 

участь у вебінарах організованих Україн-

ською бібліотечною асоціацією та ОУНБ 

ім.М.Островського; у засіданнях онлай-

клубу “Сучасний методист”, скайп-

конференціях та інших заходах з підви-

щення кваліфікації 
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 У липні відділом обслуговування бібліотеки започатковані літні читання під 

девізом :"Книжковий туризм”, “Кошик корисних і цікавих порад”, “Жінкам - жіно-

че”, “Чоловікам - чоловіче” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Читачка Троценко Л.А. передає у фонд  

книги з власної бібліотеки та особисті речі 

свого чоловіка, Почесного громадянина міста  

Троценка О.І.  У читальній залі оформлено 

спеціальну виставку. 

 На базі пункту вільного доступу до Ін-

тернету проходять вебінари за участі предста-

вників влади та місцевого самоврядування, 

керівників установ, бібліотечних працівників 

та громади міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотека  співпрацює з установами 

та громадськими організаціями міста, серед 

них міський центр зайнятості, центр соціа-

льного обслуговування населення, Україн-

ське ядерне товариство, “Фонд розвитку ду-

ховної культури громади” та ін., які часто 

збираються у стінах бібліотеки 
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 Бібліотека долучається до проекту «Публічні 

бібліотеки - мости до електронного урядування» та 

починає впроваджувати електронні послуги 
 

 29 жовтня бібліотека отримує подяку  за ак-

тивну громадську позицію у впровадженні електрон-

ного урядування в Україні за участь в реалізації 

спільно з органами влади проекту. Нагородження 

відбувається у м.Київ в Українському домі 

 На базі пункту вільного доступу до Інтернету 

діють курси комп'ютерної грамотності для безробітних та пенсіонерів.  Веде кур-

си волонтер Вайнер Г.Н. та інженер-системотехнік Внучкова Т.Е. 
 

 У рамках програми «Бібліоміст - розвиваємо місцеві громади» та ініціативи 

уряду «Партнерство «Відкритий Уряд» бібліотека надає користувачам послуги з 

електронного урядування 

 Бібліотека зареєстрована у соціальній мережі «Facebook» та  «YouTube», 

через які поширюється інформація про роботу та послуги бібліотеки 
  

 2 грудня у бібліотеці  презентовано збірку віршів Наталії Яковлевої 

«Відродження» 
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 2014 

 27 березня у бібліотеці презентовано 

збірку Віктора Гусарова «Весна прийде. По 

улице Высоцкого».  Підготовлено та видано 

бібліографічний покажчик до 60-річчя 

В.П.Гусарова «Усі барви його життя» 
 

 Вересень – бібліотека одна з перемож-

ниць обласного огляду-конкурсу бібліотек на 

краще сприяння поширення практик елект-

ронного урядування 
 

  

 

 Листопад - бібліотеку  визнано однією 

з найкращих у обласному огляді-конкурсі на 

найкращу  з питань популяризації творчості 

Т.Г. Шевченка «Шевченко йде дорогами 

Поділля» 
  

 Бібліотека розпочинає роботу з 

внутрішньо-переміщеними особами (ВПО) 

 На абонементі та у читальній залі біб-

ліотеки організовано куточки для гри та від-

починку  дітей “Бібліозатишок” 
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 2015 

 Лютий – 15-річчя  з часу створення 

відзначає літературне об'єднання 

«Натхнення» 
 

 3 лютого на ювілейному засіданні 

«Натхнення» презентовано нову збірку по-

езій Богдана Фединчука «Люстрація кохан-

ням» та книгу «Завдання завтрашнього 

дня», у яку увійшли твори трьох місцевих авторів. Книгу презентував В.Горбатюк 

– Голова Хмельницької обласної спілки письменників України 
  

 У березні бібліотечні працівники  

проходять навчання по електронній звіт-

ності 
 

 Квітень – на базі бібліотеки прохо-

дять ряд тренінгів для бібліотекарів та ко-

ристувачів з метою надання електронних 

послуг 
 

 Квітень – бібліотеки міської ЦБС до-

лучаються до Всеукраїнської акції 

«Бібліотечка українського воїна» з метою 

збору літератури для підтримки бойового 

духу та патріотичного виховання українсь-

ких військовослужбовців 

  

 Травень – у 

рамках проекту е-урядування 

для розвитку громади 

«Поінформована громада – 

демократична країна» на базі 

пункту вільного доступу до 

інтернету створено 

«Інформаційний пункт елек-

тронних послуг» (ІПЕП) 
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