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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

                              Самойлова Юлія Федорівна, претендента на посаду 

 Завідувача Покотилівської селищної бібліотеки – філії для дорослих Комунального закладу 
«Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області»; 

 

 Прошу розглянути мою кандидатуру на заміщення вакантної посади Завідувача 
Покотилівської селищної бібліотеки – філії для дорослих Комунального закладу «Публічна 
бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області»; 

 

 тому що маю досвід і бажання вдосконалювати бібліотечну справу в нашій громаді.  
 Маю вищу фахову освіту, у 2020 р. закінчила Націоналний аерокосмічний університет 
ім..М.Є Жуковського, за спеціальністю «інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 У 2005 р. була прийнята на роботу зав.бібліотечною філією № 42 в селі Ржавець. 
  На даний час – завідувач Ржавецької сільської бібліотеки-філії Височанської 
селищної ради. 
 Знання, досвід, отримані в процесі роботи, дали мені змогу усвідомити, що ця 
професія вимагає від працівника креативного, комунікабельного підходу до своєї справи.  
Вмію працювати в команді, маю досвід в роботі з інвалідами. 
 Основною мотиваційною ціллю для роботи на посаді Завідувача Покотилівської 
селищної бібліотеки-філії для дорослих, є розвиток в роботі бібліотеки Височанської 
територіальної громади  на основі впровадження інноваційних форм із залученням усіх 
верств населення. Своїм головним завданням, у разі обрання, вважаю наступне: 

1. Покращення матеріально-технічної бази.  
2. Формувати фонд бібліотеки різними джерелами інформації, необхідними для 

забезпечення запитів користувачів. 
3. Організовувати культурно-просвітницьки заходи, підвищувати інформаційну 

культуру користувачів. 
4. Формувати та підтримувати позитивний імідж бібліотеки. 
5. Створювати і розвивати нові форми співпраці із громадськими організаціями, 

державними установами, органами влади та засобами масової інформації . 
6. Розвивати бібліотеку як соціокультурний центр з надання додаткових сервісних 

послуг, як для дорослих, так і дітей . 
7. Створювати всі умови щодо надання різних послуг для користувачів  з особливими 

потребами. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Завідувач бібліотеки, повинен бути мотивований, активний, самостійний і 
самокритичний, він має ефективно взаємодіяти як зі своїм керівництвом, так і зі своїми 
читачами. Такий стиль роботи є для мене пріоритетним. Посада завідувача мене приваблює 
тому,  що вона передбачає спілкування з людьми, задоволення їх читацьких та духовних 
потреб, можливість необмеженого розвитку бібліотечного закладу в інтересах громади. 
 

 

«___»___________2021р.    _____________________ /Самойлова Ю.Ф./ 


