




















Мотиваційний лист Коваленко Ірини Миколаївни  на посаду директора КЗ "Центральна бібліотека" 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

Мета мого мотиваційрого листа - запропонувати Вам свою кандидатуру на посаду директора КЗ" 

Центральна бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської міської ради 

У 2007 році я отримала вищу освіту  у Кіровоградському педагогічному університеті ім. В.Винниченка 

та отримала спеціальність « Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.» Пропрацювала 

вчителем 30 років. Починала свою педагогічну кар’єру вчителем молодших класів. З 2018 по 2021 рік 

займала керівну посаду.та працювала заступником директора з виховної роботи. 

Знання, досвід, отримані в процесі роботи , дали мені змогу усвідомити, що посада  директора 

бібліотеки  вимагає від працівника ерудованого, креативного, комунікабельного справжнього фахівця 

своєї справи. 

Прагнення стати хорошим спеціалістом у своїй галузі підштовхує мене до постійного  саморозвитку та 

самовдосконалення, тому я готова працювати , щоб отримати найкращий результат у діяльності 

бібліотечного закладу. З цією метою готова і в подальшому працювати над собою  , підвищувати свою 

кваліфікацію у культурно - освітній роботі. 

Працювала заступником директора з виховної роботи 3 роки та знайома з роботою бібліотеки. Часто 

спільно з бібліотекарями районної бібліотеки проводили виховні заходи. 

Маю на меті добре познайомитися з колективом та працювати над модернізацією  та осучасненням  

закладу. А також працювати над розвитком бібліотечного закладу та співпрацювати з іншими 

бібліотеками міста, району, країни та міжнародними закладами. 

 Основною мотиваційною ціллю для подальшої роботи на посаді директора КЗ « Центральна  

бібліотека" виконавчого комітету Помічнянської міської ради є розвиток бібліотеки на основі 

впровадження інноваційних форм із залученням усіх верств населення. 

Бачу шляхи вирішення проблем. Це зміцнення матеріально технічної бази ( придбання нових меблів 

та комп’ютерної техніки , здійснення ремонту).  Збільшення надходжень ,як книг так і періодичних 

видань .Повнота, оперативність, ,задоволення читацьких запитів. 

Ця робота мені дуже цікава , вона передбачає спілкування з людьми, задоволенням їх читацьких 

інтересів та духовних потреб, а також можливість необмеженого розвитку 

бібліотечного закладу в інтересах громади. 

 

 

Ірина Коваленко  
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