
Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження, практично в усі сфери 

людського життя новітніх інформаційних технологій, спонукають бібліотеки якісно 

змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на 

інформаційні центри. Сьогодні найважливішим завданням бібліотек є надання інформації 

різним верствам населення, тому бібліотеки намагаються йти в ногу з науково-технічним 

прогресом, вводять в бібліотечні процеси інноваційні форми роботи. 

Активне впровадження сучасних технологій сприяло створенню нової 

інформаційної інфраструктури, в якій бібліотеці відведено роль посередника між 

інформаційними ресурсами та користувачем. 

Сучасна бібліотека,– це вже не лише книгосховище, але і своєрідний електронний 

архів. Он-лайнове обслуговування віддалених користувачів бібліотек, так само, як і 

надання інформації з віддалених джерел, стало нормою діяльності бібліотечних установ. 

Одним із інформаційних осередків нашого регіону є Нетішинська міська 

централізована бібліотечна система, яка функціонує з 1995року. Очолює бібліотечну 

систему Марія Леонідівна Омельчук. 

МЦБС обєднує  пять бібліотек:   

 Центральна міська бібліотека 

 Міська бібліотека для дітей 

 Міська бібліотека для юнацтва 

 Міська бібліотека №3 

 Міська бібліотека №4 

 

 

В Нетішинській міській ЦБС працює 17 бібліотечних фахівців та  інженер-програміст. 

 З них 13 з повною вищою освітою, 5 з базовою вищою освітою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотеки системи обслуговують біля 12тис. користувачів, книжковий фонд на 

01.01.2015р. становить  92642 примірники. 



Найбільшою книгозбірнею міста, провідним загальнодоступним інформаційно-

просвітницьким, культурним , а також інформаційно-методичним та координаційним 

центром для всіх бібліотек системи  є  Центральна міська бібліотека.  

  

 

 

 

 

 

 

Суттєвим кроком підтримки бібліотек Нетішинської міської ЦБС місцевою владою 

стало  розширення приміщення читального залу центральної бібліотеки, який гостинно 

відкрив свої двері для користувачів 30 вересня 2000 року. 

  

В цьому ж році в центральній 

міській бібліотеці з’явився перший 

комп’ютер.  

З цього часу довідково-

інформаційне обслуговування 

користувачів почало набувати нового 

змісту. 

 

У центральній міській бібліотеці діє краєзнавчий сектор, де знаходиться весь 

краєзнавчий матеріал.  

 

В березні 2001 року, згідно з рішенням 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради №60 

від 1 березня 2001 р. ”Про утворення публічного центру 

регіональної інформації”, при краєзнавчому секторі 

центральної міської бібліотеки створено публічний 

центр регіональної інформації.  

Основне завдання Центру – акумуляція знань та 

інформації про регіон, нормативно-правових актів, 

прийнятих місцевою адміністрацією та надання їх у 

користування населенню. 

 

 



 

Пошук нових ідей у сфері духовного 

становлення спонукав бібліотечних працівників 

створити читацьке об’єднання, якому у 2000 

році гостинно відчинила двері центральна 

міська бібліотека.  

Яскраве літературне сузір’я нетішинських 

талантів об’єдналося за покликом душі під 

назвою “Натхнення”, яке осяває небосхил 

нашого рідного міста цікавими особистостями, 

їхніми поетичними та прозовими творами, 

піснями та гарними подіями. 

Натхнення” згуртувало людей, закоханих 

у поезію, стало своєрідним осередком творчого 

спілкування для всіх, кому не байдуже 

поетичне слово та об’єднало любителів поезії , 

обдаровану молодь з метою спілкування, 

обміну цікавою інформацією з питань 

літератури, знайомства членів студії і жителів 

міста з новими творами та публікаціями поетів і  

письменників міста.  

Регулярно проходять літературні вечори, 

засідання, зустрічі з поетами та 

письменниками, проводяться презентації книг.  

Учасники літературного об’єднання 

допомагають у проведенні змістовного 

відпочинку наших користувачів, проводять 

знайомства з цікавими людьми, допомагають   у 

виявленні та підтримці юних талантів. 

  Назва об’єднання походить від збірки 

„Мить натхнення”, автор якої - місцева поетеса 

Ганна Митюк. Презентація цієї книги відбулася 

у центральній міській бібліотеці 22 лютого 

2000 року. 

Поетичне слово і музичні твори - це 

гармонія почуттів та багатої людської душі, 

тому на святах поезії часто звучать авторські 

пісні на вірші місцевих поетів, які дарують 

аматори художньої самодіяльності.  

Керівник об’єднання – Віктор Павлович Гусаров,  редактор місцевої газети 

“Перспектива”.   



Досвідчені місцеві літератори не тільки 

шліфують свою майстерність в об’єднанні  

“Натхнення”, а й опікуються юними 

талантами, організовують ось уже протягом 

декількох років,  міський конкурс юних поетів 

“Духовна криниця народу”, переможці якого 

презентують свої найкращі вірші. 

Поетичне свято активно сприяє розвитку 

юних талантів міста. 

Учасники об’єднання  приймають активну 

участь у загальноміських подіях та святах.  

Про творчі здобутки учасників літературного 

об’єднання “Натхнення” звітують презентації 

книг. 

1995р. – В.П.Гусаров “Средоточие”; 

2000р. – Г.О.Митюк “Мить натхнення”; 

2003р. – Л.Ф.Рудковська “Уже тому , що я -       

Людина”; 

2004р. – М.М.Руцький “Вертеп смерті”; 

2005р. – В.П.Гусаров “Енергія Єднання”; 

2005р. – Л.Ф.Рудковська “Сонячний сувій”; 

2005р. – Г.О.Митюк “Математика у лісовій 

школі”; 

2006р. – Б.М.Фединчук “Діти місячного 

світла”; 

2007р. – С.М.Лелях “На зболених крилах 

любові”; 

2007р. – «Нетішинських талантів дивоцвіт. 

Вип І»; 

2008р. – В.І. Ковальчук “Калиновий рай”; 

2008р. – Г.О. Митюк “Струни душі”; 

2008р. – «Нетішинських талантів дивоцвіт. 

Вип ІІ»; 

2009р. – М.М.Руцький « Вони виборювали 

волю України»; 

2011р. -  М.М.Заріцький «Я, потяг і вагон»; 

2011р. – М.М.Руцький «Котел. З Гурбів до 

Славути.1944 рік»; 

2013р. - Н.Яковлева «Відродження»;  

2014р. - В.П.Гусаров «Весна прийде. По улице 

Высоцкого»; 

2015р. – Б.Фединчук «Люстрація любов’ю». 

 

Центральна  міська  бібліотека випустила   

буклет “Літературний Нетішин,”  куди  увійшли  

основні відомості про учасників літературного 

об’єднання “Натхнення” та бібліографія їх творів. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В 2013 році відбувся телеміст «Струни творчої душі» між літературними студіями 

м.Шепетівки - «Доля» та м.Нетішина - «Натхнення». 

 

 

 

 

 

 

 

Одна з  учасниць літературної студії «Натхнення» - Ольга Прохорчук , стала лауреаткою 

Всеукраїнської літературної премії ім. В.Симоненка у номінації „За кращу першу поетичну 

збірку” поезій „Привези мені сонця”(2014), член спілки письменників України (2015). 

 



 З 2002 року у інформаційно-

бібліотечному обслуговуванні читачів 

Нетішинської міської ЦБС відбулися суттєві 

зміни. Центральна бібліотека надає нові види 

інформаційних послуг: обслуговування в мережі 

ІНТЕРНЕТ.  Пріоритетне місце в діяльності 

бібліотек займає інформаційна діяльність.  

У 2002 році центральна міська бібліотека 

прийняла участь у конкурсі проектів «Інтернет 

для читачів публічних бібліотек” (LEAP – ІІ)» та 

отримала грант від Посольства США в Україні 

на створення Інтернет - центру  з 5-ма 

робочими станціями. 

У січні 2003 року відбулося урочисте 

відкриття Інтернет – центру, на якому були 

присутні представники відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні, міський 

голова Панасюк М.М. та інші почесні гості.  

 Інтернет-центр став структурним 

підрозділом і органічною складовою ресурсів 

бібліотеки.  

У жовтні 2003 року відбулась презентація  

Веб-сторінки центральної міської бібліотеки. Веб 

-сайт http://www.netishyn-cbs. edukit.km.ua/ 

представляє в мережі Інтернет інформаційні 

ресурси бібліотечної системи.  

Працівники Нетішинської міської ЦБС 

постійно підвищують свій рівень знань в області 

пошуку інформації в Інтернет.  

В 2003 році працівники бібліотек пройшли курси 

комп’ютерної грамотності в навчально-

тренувальному центрі Хмельницької атомної 

станції. 

Важливу роль у цьому напрямку відіграв 

проведений у центральній міській бібліотеці в 

жовтні 2003 року семінар – тренінг “Ресурси та 

можливості Інтернет для забезпечення потреб 

читачів публічних бібліотек”, організований 

Центром безперервної інформаційно – 

бібліотечної освіти Державної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв м. Києва.  

 



Розвиток інформаційних потреб 

користувачів у контексті нових інформаційних 

технологій сприяв перетворенню бібліотек в 

головний загальнодоступний інформаційний 

центр міста. 

Подальша діяльність бібліотек 

Нетішинської МЦБС  спрямована головним 

чином на впровадження новітніх технологій, 

підтримку і розвиток web-ресурсів бібліотеки, 

регіональних інформаційних порталів. 

Бібліотеки  систематично проводять 

роботу по формуванню бібліотечних ресурсів на 

електронних носіях інформації, по зібранню і 

поповненню новими матеріалами 

повнотекстових баз даних міста Нетішин. 

Протягом 2004 року для користувачів 

бібліотеки та усіх верств населення міста, на базі 

Інтернет-центру центральної міської бібліотеки, 

проводяться безкоштовні навчання з навчального 

курсу «Пошук інформації в Інтернет» 

Колектив міської ЦБС, реалізувавши 

проект LEAP-II, не зупинився на досягнутому. У 

травні 2005 року центральна міська бібліотека 

стала однією з переможців конкурсу „LEAP-

Сonnect”, який поповнив бюджет бібліотеки на 

суму 1 тис. доларів для підтримки зв’язку 

Інтернет-центру. 

З 1 квітня 2005 року центральна бібліотека 

проводить підготовчу роботу по впровадженню 

програмного забезпечення ІРБІС (демо-версія). 

Створюються електронна база даних „Періодика” (аналітичний опис місцевих видань),  

«Краєзнавство». 

 

У 2006 році бібліотеки міської ЦБС 

приймали активну участь у реалізації 

загальноміських програм. Зокрема, у рамках 

програми „Канада-світ-молодь”, що вперше 

реалізовувалася в м.Нетішин, впродовж трьох 

місяців канадські студенти зі своїми українськими 

ровесниками, студентами Острозької академії,  

мали можливість працювати у бібліотеках міста, як 

волонтери. 

 



 

В Інтернет-центрі центральної міської 

бібліотеки учасники програми мали 

можливість вільного доступу до мережі 

Інтернет, для них було проведено ряд екскурсій 

та віртуальних подорожей. Участь бібліотек 

міської ЦБС у реалізації програми обміну 

студентів сприяла інформаційному та 

духовному  розвитку студентської молоді.  

 

Реалізація Проектів „Інтернет для читачів публічних 

бібліотек LEAP-II” та „LEAP-Connect” стимулювала 

бібліотечних працівників до участі у 2006 році у конкурсі 

Посольства США в Україні „LEAP-Connect-II”.  

Ставши однією з переможниць,  центральна міська 

бібліотека в 2007 році мала можливість забезпечити доступ 

широких верств населення до мережі Інтернет. 

 

23 січня 2008 року Інтернет-центр відсвяткував свій перший ювілей - 5-ту річницю 

з дня відкриття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

З нагоди свята відбулись урочистості, а також було випущено інформаційний 

буклет «Інтернет-центр 2003-2008».  



У 2008 році  міська ЦБС взяла участь у розробці реалізації Міжнародного проекту 

„Глобальні бібліотеки”, мета якого - зробити Інтернет доступним для більш широкого 

кола користувачів. Було проведено моніторинг бібліотек, під час якого організовано 

„круглий стіл” у центральній міській бібліотеці за участю представника IREX Марії 

Ростоцької, директора ОУНБ ім. Островського Н.М. Синиці, представників місцевої 

влади. Відповідно до цього була затверджена „Міська програма 

з підготовки публічних бібліотек до реалізації Міжнародного 

проекту „Глобальні бібліотеки на 2009-2010 роки”. 

У 2010 році у центральній міській бібліотеці створено 

Пункт доступу громадян до офіційної інформації органів 

влади (ПДГ), який забезпечує доступ користувачів бібліотеки до 

інформації урядових сайтів, надає можливість впливати на 

законодавчий процес та формує у них навики роботи з 

мережевими ресурсами органів влади та управління. 

 

 

Для користувачів у Інтернет-центрі 

відведене робоче місце з вільним доступом до 

Інтернету. Бібліотекарі допомагають 

відвідувачам у пошуку необхідної інформації, 

надають консультації щодо роботи з 

мережевими ресурсами державних органів влади 

та управління, ведуть пошук інформації. 

 

 

Значним досягненням 2012 року 

стала перемога ЦБС у конкурсі 

«Організація нових бібліотечних послуг 

з використанням вільного доступу до 

Інтернету ІІІ». 

 

 

Програма «Бібліоміст», що 

реалізується в Україні благодійним 

фондом Білла Гейтса і передбачає 

безкоштовну модернізацію публічних 

бібліотек. 

 

 

 



Завдяки цій Програмі у 4-х міських 

бібліотеках були відкриті Пункти вільного 

доступу до Інтернету, бібліотеки отримали 15 

нових комп’ютерів, програмне забезпечення до 

них, та почали надавати нові безкоштовні 

послуги для громади міста. 

  Урочисте відкриття Пункту вільного 

доступу до Інтернету відбулося 25 жовтня 

2012р. Перерізали стрічку секретар міської ради 

Степаненко М.М., начальник управління 

культури  Михасик І.М. та директор міської 

ЦБС  Омельчук М.Л. 

Незважаючи на те, що книга завжди була 

джерелом мудрості і культури, шлях до сердець 

користувачів дедалі частіше лежить            через 

глобальну мережу Інтернет. 

Працівники бібліотеки це знають і 

впевнено ідуть у ногу з часом, пропонуючи 

своїм користувачам нові інформаційні послуги. 

Бібліотека перетворилась на сучасний 

бібліотечно-інформаційний центр міста. 

 До послуг користувачів комфортний, 

привітний та обладнаний новою технікою 

пункт вільного доступу до Інтернету, місця для 

вільного доступу на абонементі, де можна 

швидко знайти необхідну інформацію для 

навчання та роботи.  

Це також місце, де можна поспілкуватися 

з друзями, провести ділову зустріч, взяти 

участь у різноманітних заходах. А головне: 

Безкоштовно. Якісно. Кваліфіковано. 

Завдяки програмі „Бібліоміст” у 

бібліотеці почалося нове життя. Перш за все, це 

– безкоштовний доступ до мережі Інтернет для 

користувачів.  

Крім того стало можливим: виконувати 

домашні завдання і творчі проекти; спілкуватися в соціальних мережах; займатися 

самоосвітою за допомогою он-лайнових підручників, словників, тощо; отримати доступ 

до урядових сайтів та багато іншого. 

Вільним доступом до мережі Інтернет у бібліотеці користуються різні верстви 

населення: школярі, студенти, молодь, вчителі, безробітні, підприємці, пенсіонери та ін.  

 



Кожен бажаючий може ефективно 

використовувати сучасні технології для 

задоволення своїх інформаційних потреб.  

Хто не вміє користуватися 

комп`ютерною технікою та Інтернетом – ми їх 

вчимо. Хто не знає законів і не має можливості  

отримати консультації юриста чи психолога – 

ми допомагаємо.  

Наші користувачі пройшли шлях від 

елементарного знайомства з комп’ютером, коли 

грали в ігри, скачували музику чи писали 

реферати до впевненого використання 

різноманітних ресурсів. 

Курси комп’ютерної грамотності для 

безробітних та пенсіонерів 

 

Бібліотека значно підвищила свій імідж, 

збільшилась кількість користувачів, 

покращилось інформаційне обслуговування, 

вона перетворилась на комфортне місце для 

навчання та відпочинку з використанням 

комп`ютерів, Інтернету, та наданням рівного 

доступу до інформації, культурного 

збагачення та поінформованості усіх членів 

громади.  

 

В 2013 році відбувся обласний семінар-

тренінг «Інноваційні зміни в бібліотеці на 

основі проектного кадрового менеджменту 

та ініціативної діяльності бібліотек» 

 

 

 



 

29 жовтня 2013 року в м. Києві в 

Українському домі відбулася підсумкова 

конференція "Практики впровадження 

електронного урядування в Україні на 

регіональному рівні організацій-

партнерів Міжнародного фонду 

"Відродження" в рамках Міжнародного 

наукового Конгресу "Інформаційне 

суспільство в Україні", в якому від м. 

Нетішина прийняли участь секретар 

Нетішинської міської ради Степаненко 

Микола Миколайович та директор 

Нетішинської міської централізованої 

бібліотечної системи Омельчук Марія 

Леонідівна. 

Місто Нетішин стало переможцем 

в номінації "Електронні сервіси".  

Виконавчий комітет Нетішинської 

міської ради разом з центральною 

міською бібліотекою презентували на 

рівні України проект "Бібліоміст" - "Розвиваємо місцеві громади". 

Бібліотеки знаходяться в центрі системи забезпечення інформацією та 

інформаційними послугами на місцевому рівні і відіграють важливу роль у розвитку цих 

послуг. 

Завдяки співпраці з місцевими органами влади та реалізації програми "Бібліоміст" 

відкрилися нові можливості для розвитку новітніх інформаційних технологій в роботі 

бібліотечної галузі.  

Микола Степаненко (секретар 

Нетішинської міської ради 2012-2013 рр.) 

отримав відзнаку лідера електронного 

урядування "Лев-2013 рік". 

За активну громадську позицію у 

впровадженні електронного урядування в 

Україні та за участь в реалізації спільно з 

органами влади проекту "Бібліоміст" - 

"Розвиваємо місцеві громади" Марія 

Омельчук отримала подяку. 

 

 

 



За ініціативи Української бібліотечної асоціації в рамках Програми «Бібліоміст» 

бібліотеки міста стали активними провідниками проекту «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування», що є частиною Національного плану дій у рамках 

програми «Партнерство. “Відкритий уряд”».  

  Сьогодні бібліотеки наближені до конкретних людей, враховують їхні інтереси і 

потреби, поступово стають необхідною складовою інфраструктури міста. Проте, міські 

бібліотеки не просто надають послуги всім верствам населення, вони є гарантом 

забезпечення рівного доступу до інформації. В центрі уваги бібліотекарів завжди стоїть 

пересічна людина із спеціальними і загальнокультурними потребами, певними життєвими 

інтересами. 

 

Завдяки реалізації програми «Бібліоміст», широкого впровадження електронних 

послуг та  існуючих в бібліотеках ресурсів, кожен бажаючий може подати запит чи скаргу 

в будь який орган державної влади, замовити квиток в будь-яке місце земної кулі, 

самостійно розрахувати пенсії і виплати на випадок безробіття, здійснити комунальні 

платежі, поповнити рахунок мобільного телефону, здобути навички самостійного 

використання електронних сервісів та багато іншого. Зробити це можна самостійно через 

сайт центральної міської бібліотеки, де у спеціальному розділі подано перелік 

електронних послуг, або з допомогою бібліотекаря. 

 

 



 

В  2013 році центральна міська 

бібліотека стала переможницею у  обласному 

огляді-конкурсі на кращу організацію роботи 

по використанню новітніх інформаційних 

ресурсів «Бібліотека. Інтернет. Користувач». 

 

 

Завдяки Програмі «Бібліоміст» та співпраці з територіальним центром соціального 

обслуговування населення на базі центральної міської бібліотеки діє «Університет ІІІ 

покоління». 

Слухачі університету – люди похилого віку та одинокі мають можливість 

займатися на курсах комп’ютерної грамотності у Пункті вільного доступу до Інтернету. 

. 

 

 

Крім того, у бібліотеці діють факультети «Декоративно-прикладного мистецтва і  

організації дозвілля» та «Літературно-мистецький», в рамках яких слухачі відвідують 

культурно-мистецькі заходи в бібліотеці та мають можливість збиратися і разом 

проводити свій вільний час і дозвілля. 

 

 



Міська бібліотека для дітей 

 

Міська бібліотека для дітей була 

створена 10 вересня 1986 року на базі 

Славутської ЦБС. Першими працівниками 

бібліотеки були Косік Ольга Михайлівна та 

Матвійчук Олена Тихонівна.  

Завідувач бібліотеки Пилипчук Лілія 

Миколаївна. 

Сьогодні міська бібліотека для дітей є 

інформаційно-бібліографічним центром 

позашкільної освіти та дозвілля дитячого 

населення міста. 

До послуг користувачів –  15 тис. книжкового фонду та фонду періодичних видань,  

який щорічно поповнюється.  Щороку бібліотека обслуговує понад 2,5 тис. читачів.      

          

В бібліотеці створено належні умови 

для  бібліотечного обслуговування 

користувачів міста,  діє клуб за інтересами 

«Джерельце», проводиться постійна робота по 

налагодженню та зміцненню стосунків зі 

школами, позашкільним установами, які 

працюють з дітьми.  

 

  Бібліотека підтримує тісні зв`язки з 

педагогічними колективами та вихованцями 

шкіл, дитячої художньої школи, школи 

мистецтв, Будинку культури, Палацу культури,  

міського краєзнавчого музею, краєзнавчого  

центру, Будинку дитячої творчості. 

 

Завдяки перемозі у конкурсі 

«Бібліоміст», з 1 вересня 2012 року до послуг 

користувачів пункт вільного доступу до 

Інтернету з сучасним комп`ютерним 

обладнанням. 

 

 

З появою Інтернет-послуг значно зростає якість обслуговування користувачів, 

оскільки до наявних друкованих ресурсів бібліотеки додаються електронні повнотекстові 

видання, доступні через мережу Інтернет. 

 

 

 



Пріоритетними напрямками 

діяльності бібліотеки є залучення дітей до 

книги і читання, допомога навчальним 

закладам в інформаційному забезпеченні 

навчального процесу, надання батькам і 

педагогам інформаційної підтримки у 

вихованні дітей, організація змістовного 

дозвілля дітей під час канікул, надання 

інформаційних послуг обдарованим дітям, 

дітям з особливими потребами, 

впровадження сучасних інформаційних 

технологій. 

 Бібліотека є активним учасником 

реалізації проектів, як всеукраїнського, 

так і обласного  рівнів, залучаючи до їх 

проведення різноманітні установи та 

організації. Це літературно-творчі акції, 

програми підтримки і розвитку дитячого 

читання, програми літніх читань, читацькі 

марафони, конкурси тощо.  

 

 

  Бібліотекарі активно працюють над оновленням  традиційних та залученням 

нетрадиційних форм популяризації книги та дитячого читання; ведуть постійний пошук 

цікавих форм масової роботи, які б відповідали очікуванням користувачів-дітей, несли 

пізнавальну інформацію, були видовищними, емоційними та привабливими.  

 

 

Підвищенню престижу читання 

сприяє Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання. Театралізовані свята та 

пізнавально-розважальні заходи: ігри, 

вікторини, конкурси, турніри, які 

проводяться на протязі Тижня, є найбільш 

ефективною формою залучення дітей до 

книги.  

 

Залученню дітей до читання сприяють конкурси «Найкращий читач року».  

Для користувачів-дітей з обмеженими фізичними можливостями, як в бібліотеці, 

так за місцем їх   реабілітації, бібліотека проводить цікаві пізнавально-розважальні заходи. 

 



Активно працює бібліотека в період 

літніх канікул з пришкільними  дитячими 

оздоровчими таборами «Дружба», «Надія», 

«Сонечко» і «Струмочок».  Екскурсії до 

бібліотеки цікаві та змістовні, заходи 

підготовлені бібліотечними працівниками, 

стимулюють інтерес дітей до книги і читання, 

до організації їх дозвілля в дружбі з книгою.  

 

Серед найбільш вагомих результатів 

бібліотеки у 2014році є створення WEB-

сайту бібліотеки:  

 www/netishyn-dytbibl.sch.in.ua 

Соціальні мережі стали справжнім 

рупором для висвітлення подій бібліотечного 

життя. Бібліотека в звітному році відкрила 

ще одну  сторінку в соціальних мережах « 

Facebook»:  https://www.facebook.com/people/. 

Доступ до мережі Інтернет дозволяє працівникам  бібліотеки ефективно та якісно 

задовольнити інформаційні потреби користувачів, користуватися базами даних інших 

бібліотек, брати участь в Інтернет – конференціях, спілкуватися у режимі он – лайн. 

Міська бібліотека для юнацтва 

 

 

Міська бібліотека для юнацтва 

розпочала свою історію 27 травня 1997 року.  

На даний час  юнацтво обслуговують 

бібліотекарі Алла Андріївна Надаховська і 

Оксана Василівна Сокол. 

 

        Сьогодні  міська бібліотека для юнацтва 

це інформаційний, культурний, освітній 

заклад, який забезпечує реалізацію 

конституційного права молоді на вільний 

доступ до інформації, знань, залучення до 

цінностей національної та     світової 

культури. 

 

Робота бібліотеки спрямована на 

вивчення інформаційних потреб користувачів, 

створення умов для спілкування та проведення 

змістовного дозвілля. 

В бібліотеці діє молодіжний клуб 

«Правознавець», який сприяє задоволенню 

різнобічних інтересів та потреб молоді у 

підвищенні їх правової та громадянської 

культури. 

 

 

 

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


 

У рамках клубу бібліотекарі співпрацюють із загальноосвітніми школами, 

реабілітаційним центром наркозалежної молоді «Твоя перемога»,  відділом юстиції, 

спеціалізованою  медико-санітарною частиною №4, центром соціальних служб  сім’ї, 

дітей та молоді, що сприяє підвищенню рівня правової культури, набуття юнацтвом 

сталих правових знань та формуванню у них чіткої громадянської позиції. 

 

Завдяки програмі «Бібліоміст» з 2012 

року у бібліотеці діє Пункт вільного доступу 

до Інтернету . Це дало змогу 

систематизувати і наповнити новим змістом 

дозвілля користувачів бібліотеки: 

- створення електронних та скайп-адрес; 

- реєстрація для спілкування у соціальних 

мережах; 

- купівля залізничних квитків; 

-придбання товарів через Інтернет- магазини,  

тощо. 

 

У бібліотеці можна безкоштовно скористатися і Skype-зв’язком, отримати 

інформаційні і консультаційні послуги з питань вибору професії, безоплатну 

консультацію кваліфікованих спеціалістів-психологів у державних центрах зайнятості 

населення, які готові надати допомогу в цьому питанні і сприяють у працевлаштуванні, 

скористатися пошуком вакансій і роботи у мережі Інтернет.  

Школярі використовують Інтернет для 

пошуку рефератів, реєстрацію на ЗНО, 

виконання домашніх завдань. 

Слід відзначити значний інтерес у 

користувачів до соціальних мереж: Вконтакте, 

Однокласники, Fecebook, Twitter. 

У бібліотеки є власний сайт «Нетішинська 

міська бібліотека для юнацтва» netishyn-

yunbibl.km.sch.in.ua ,  «Юнацька бібліотека» на 

odnoklassniki.ok.ru, Fecebook.com 

«Нетішинська юнацька бібліотека», Twitter 

«Нетішинська МЮБ». Є електронна адреса 

бібліотеки netishynmub@gmail.com. 

      

   Завдяки мережі Інтернет, бібліотечні фахівці, мають можливість познайомитись з 

досвідом  бібліотек України, порівняти та оцінити свою роботу. 

 

При бібліотеці діє куточок 

регіональної інформації, де збираються 

відомості про місто, рішення сесій 

Нетішинської міської ради, інформаційні 

матеріали : про права людини, з 

роз’яснювальної роботи щодо прав виборців, 

з екологічних, культурних та гендерних прав, 

молодіжної політики.  

Національно-патріотичному вихованню 

молоді сприяють зустрічі з учасниками 

Другої світової війни, ветеранами  

Афганської  війни, учасниками Революції 

Гідності та АТО. 

 

 

mailto:netishynmub@gmail.com


 

 

Стало хорошою традицією організовувати 

у бібліотеці голосні читання творів Т.Шевченка, 

Л.Глібова, А.Ахматової, С.Єсеніна.  Школярі із 

задоволенням переглядають новинки 

літератури, читають книги у бібліотеці. 

 

 

 

 

  

 

 

 Новою інноваційною 

формою роботи 

бібліотеки є залучення 

молоді та бібліотечних 

фахівців до участі в 

Інтернет-конкурсах та 

вебінарах. 

 

 

 

 

 

Працівники бібліотеки для юнацтва проводять майстер-класи по «оригамі» 

«Журавель», ін. 

 

 

 

 

У 2015 році  організовано  виставку 

творчих робіт місцевої майстрині у техніці 

« канзаши» - Ірини Гаврилюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Міська бібліотека №3 

Бібліотеку створено у 1924 році. Коли в селі почала діяти комсомольська 

організація, комсомольці вели роз'яснювальну роботу серед населення, навчали 

неписьменних писати та читати, тоді було організовано хату-читальню в будинку, що 

належав адміністрації млина. Завідував нею Ясій Шлаль Майорович. З 1950 року цю 

бібліотеку очолює Дикалова Надія Пилипівна. 

У 1972 році бібліотеку села Нетішин переводять в адміністративний будинок СФГ 

«Нове життя», де вона займає дві кімнати 

З 1975 року бібліотека входить до складу 

Славутської централізованої бібліотечної 

системи. 

В 1978 році Нетішинську сільську 

бібліотеку приймає і працює до сьогоднішнього 

дня Сівак Ніна Дмитрівна. 

 

 

Основними напрямками роботи 

бібліотеки є популяризація літератури, 

оперативне та якісне задоволення інтересів і 

запитів користувачів, проведення масових 

заходів, впровадження інноваційних підходів 

у роботі та формуванні книжкових фондів.  

При бібліотеці діє клуб за інтересами 

«Чарівниця», учасники якого популяризують 

українську пісню, проводять свята, вечорниці, 

уроки народознавства, тематичні вечори. 

 

 

В міській бібліотеці проводиться 

активна робота по впровадженню народних 

свят та обрядів.  

 

 

 

У 2012 році ставши однією з переможниць конкурсу «Організація нових 

бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ» Програми 

«Бібліоміст», бібліотека отримала два комп’ютери, принтер, веб-камери та програмне 

забезпечення і почала надавати жителям садибної забудови міста безкоштовний доступ до 

Інтернету. 



 

  У бібліотеці відкрито Пункт вільного доступу до Інтернету, де кожен користувач 

може скористатися мережею для навчання, спілкування та проведення вільного час. 

Цього ж року бібліотека приєдналася 

до мережі Пунктів доступу громадян до 

офіційної інформації органів влади (ПДГ). 

  Для користувачів відведене робоче 

місце з вільним доступом до Інтернету.  

Відвідувачі отримують допомогу у 

пошуку необхідної інформації, надаються 

консультації щодо роботи з мережевими 

ресурсами державних органів влади та 

управління. 

Міська бібліотека №4 

Історія бібліотеки розпочинається з 1954 року. Розміщується вона в міському 

будинку культури, і нараховує близько 1 тис. книг. З 1956 року вводиться посада 

бібліотекаря. Першим штатним працівником стає Л.І.Пацаловська. У 1960 році під 

бібліотеку відводиться краще приміщення, а на посаду завідуючої призначається 

А.Г.Каменєва. 

З 1975 року бібліотека входить до складу Славутської централізованої бібліотечної 

системи, а з січня 1995 року в складі Нетішинської міської ЦБС. 

З 1984 року у бібліотеці працює Брень 

Надія Захарівна. 

Бібліотека здійснює інформаційне, 

довідково-бібліографічне обслуговування 

користувачів-жителів садибної забудови 

міста, основна категорія яких пенсіонери та 

діти.   

Основними напрямками роботи 

бібліотеки є популяризація літератури, 

оперативне та якісне задоволення інтересів і 

запитів користувачів, проведення масових 

заходів, впровадження нових підходів у 

роботі та формування книжкових фондів. 

Традиційними є театралізовані свята 

різдвяного циклу, народні свята та обряди. 

Щорічно відбуваються зустрічі з ветеранами 

Другої світової  війни, історичні уроки, 

круглі столи. У проведенні заходів бібліотека 

тісно співпрацює з міським будинком 

культури. 

 



30 вересня бібліотеки відзначають своє професійне свято, Всеукраїнський день 

бібліотек. 

В 2014 році міські бібліотеки №3 та №4, відзначали 90 - річний та 60-річний ювілеї. 

З нагоди свята пройшли урочистості, свято бібліотек "Ми прагнем словом освятити душі". 

 

 

Як показує практика, Нетішинська міська централізована бібліотечна система 

повноцінно виконує свої інформаційні, соціокультурні та соціальні функції,  бібліотеки 

системи   апробують нові форми та освоюють перспективні напрями роботи. 

Використовуючи організаційно-технологічні нововведення, бібліотеки виробляють 

нову методологію взаємодії з користувачами, що дозволяє здійснити перехід на якісно 

новий рівень їхнього інформаційного забезпечення. Діяльність бібліотек Нетішинської  

міської ЦБС у кардинально новому суспільстві - суспільстві інформаційних технологій, 

показала, що вони змогли гармонійно вписатися в інформаційний простір, й засвідчила, 

що бібліотеки - найбільш стабільна складова інформаційних ресурсів держави.  

 



 

Наша адреса: 

 

30100 

Хмельницька обл. 

м. Нетішин 

пр-т Незалежності,22 

тел. (03842) 3-20-90 

 

 

 

Web – сайт бібліотеки: 

 

htth://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua 

 

 

e-mail: netishynlib@gmail.com 

 

Skype: netishyncbs 

 

 

 

 

 

 

Укладач та комп. набір: Кушнерук О.О., пров. бібліограф міської ЦБС  

Відповідальна за випуск: Омельчук М.Л., директор міської ЦБС  


