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Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка

Валентина Юхимівна Черноус фахівець високого рівня, яка має не 
лише вищу освіту за фахом та багаторічний досвід роботи, а й усі якості 
менеджера лідерського типу, новатора бібліотечної справи, генератора 
прогресивних ідей та ефективних змін. Очолює Хмельницьку обласну 
бібліотеку для дітей ім. Т.Г. Шевченка з 2004 року. Під її керівництвом 
бібліотека стала культурно-інформаційним, просвітницьким, дозвіллєвим 
центром, діяльність якого спрямована на максимальне задоволення 
інформаційних та творчих потреб юних користувачів.

Як організаційно-методичний центр бібліотека вивчає різні аспекти 
діяльності бібліотек для дітей області шляхом проведення соціологічних 
досліджень, моніторингів, здійснює безперервну освіту фахівців, надає 
консультативно-методичну та практичну допомогу. Зокрема з 2016 року у 
бібліотеці діє Школа професійного розвитку «Ідеї. Практика. Досвід» для 
працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей. Завдяки особистим 
зусиллям Валентини Юхимівни у тісній співпраці з Хмельницькою обласною 
організацією профспілки працівників культури в умовах проведення реформи 
децентралізації зберігається мережа спеціалізованих бібліотек для дітей 
Хмельниччини, яка нараховує 40 бібліотек, що є методичними центрами для 
сільських бібліотек-філій, дитячих бібліотек ОТГ з питань бібліотечно- 
інформаційного обслуговування дітей.

Своїм досвідом Валентина Юхимівна ділиться з колегами під час 
навчань, семінарів, обласних, всеукраїнських і міжнародних конференцій, де 
висвітлює проблемні питання: «Сучасні тенденції обслуговування дітей у 
бібліотеці. Впровадження інноваційних технологій», «Бібліотека для дітей — 
пріоритети на шляху трансформації», «Інноваційні технології в
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обслуговуванні користувачів — шлях до створення позитивного іміджу 
бібліотеки», «Бібліотечне обслуговування дітей Хмельниччини в умовах 
адміністративно-територіального реформування: нова реальність, нові 
рішення».

Сьогодні бібліотека здобула позитивний імідж серед дитячих бібліотек 
України і відіграє провідну роль серед бібліотек області у пошуках 
інноваційних підходів до бібліотечного обслуговування користувачів та 
налагодженні соціальних партнерських стосунків. Свідченням цього є 
перемога роботи бібліотеки «Системність, новаторство та нетрадиційні 
форми роботи обласних бібліотек для дітей у залученні дітей до національної 
книги і читання» у номінації «Обслуговування читачів та організаторів 
дитячого читання» у Всеукраїнському огляді-конкурсі обласних бібліотек 
для дітей, організаторами якого спільно з НБУ для дітей виступали 
Міністерство культури України та Центр неперервної культурно-мистецької 
освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2013 р.).

У 2011 році на базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
директорів обласних бібліотек для дітей «Бібліотека для дітей: нове бачення, 
нові орієнтири та соціальне партнерство», у 2016 році — урочисто відкрито 
Всеукраїнський тиждень дитячого читання «З книгою в майбутнє».

За вагомий внесок в розвиток бібліотечної справи Черноус В.Ю. 
відзначено грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та 
Хмельницької обласної ради, Почесною відзнакою Міністерства культури 
України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» (2005 р.), 
Почесною Грамотою Міністерства культури України (2007 р.), Почесною 
грамотою Верховної Ради України (2011 р.), Почесною відзнакою УБА «За 
відданість бібліотечній справі» (2017 р.), присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник культури України» (2017 р.).

Виходячи з вищевикладеного, Національна бібліотека України для 
дітей рекомендує кандидатуру Валентини Юхимівни Черноус у конкурсі на 
заміщення вакантної посади директора Хмельницької обласної бібліотеки 
для дітей ім. Т.Г. Шевченка.


