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 Прошу розглянути мою кандидатуру на заміщення вакантної посади директора 

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 фахову освіту, у 1985 р. закінчила Харківський державний інститут 
культури за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія».  
 У 1979р. була прийнята на роботу бібліотекарем Височанської бібліотеки – філії № 9. 
В 1987р. переведена з посади бібліотекаря на посаду завідуючої Височанської бібліотеки-

філії № 9. 
 У зв’зку з об’єднанням Височанської бібліотеки-філії № 1 та Височанської бібліотеки-

філії № 9, була призначена завідувачем Височанської бібліотеки-філії № 1 Харківської 
районної централізованої бібліотечної системи. 
 На даний час – завідувач бібліотеки-філії № 1 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. 
Добре знаю весь колектив. Вмію працювати в команді. 
 Основною мотиваційною ціллю для роботи на посаді директора є розвиток 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 , дитячими 
та шкільними закладами. 

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. 

8. Сприяти підвищенню професійного рівня бібліотечних фахівців відповідно до 
сучасних вимог. 

  

 



Керівник повинен бути мотивований, активний, самостійний і самокритичний, він має 
ефективно взаємодіяти як з керівниками інших установ, так і з підлеглими. Такий стиль 
роботи є для мене пріоритетним. Посада керівника мене приваблює тому,  що вона 
передбачає спілкування з людьми, задоволення їх читацьких та духовних потреб, можливість 
необмеженого розвитку бібліотечного закладу в інтересах громади. 
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