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 Прошу розглянути мою кандидатуру на заміщення вакантної посади завідувача Покотилівської 
селищної бібліотеки – філії для дітей КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА 

ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», тому 
що маю бажання вдосконалювати свій досвід та розвивати бібліотечну справу в нашій громаді.  
            Маю вищу освіту, закінчила Харківський Державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 
проходила курси підвищення кваліфікації в 2014 та 2019 роках. 
 В 2000р. була прийнята на роботу бібліотекарем Покотилівської бібліотеки – філії № 19. 
В 2005 р. переведена на посаду завідуючої Покотилівськоїї бібліотеки-філії №3.. 
 На даний час – завідувач бібліотеки-філії № 3 Височанської селищної ради. 
 Знання  і досвід, отримані в процесі роботи та під час курсів підвищення кваліфікації хочу 
використати для подальшого розвитку бібліотеки. 

 Основною мотиваційною ціллю для подальшої  роботи на посаді  завідувача вважаю 
розвиток бібліотеки, як культурного центру  нашої громади , де діти зможуть гармонійно розвивати 
свою особистість та отримувати вільний і комфортний доступ до інформаційних ресурсів. 

  На посаді завідувача перед собою ставлю такі першочергові завдання: 
1. Покращення матеріально-технічної бази.  
2. Формування  фонду бібліотеки різними джерелами інформації, необхідними для забезпечення 

запитів користувачів. 
3. Організація  культурно-просвітницьких заходів в бібліотеці, а також спільно з іншими 

закладами нашої громади. 
4. Формування  та підтримка позитивного  іміджу бібліотеки. 
5. Співпраця  з іншими бібліотеками громади, громадськими організаціями, органами влади, а 

також дитячими, шкільними та позашкільними закладами. 
6. Впровадження нових бібліотечних послуг, у яких заціцкавлений читач. 

7. Сприяння створенню клубів та гуртків за інтересами. 

8. Використання інтерактивних шляхів для спілкування з читачами. 
  

Ця робота мене приваблює тому,  що вона передбачає спілкування з людьми, задоволення їх 
читацьких та духовних потреб, можливість подальшого розвитку бібліотечного закладу в інтересах 
громади. 
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