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Рекомендаційний лист

Черноус В.ІО., по закінченні Київського державного інституту культури, 
з 1979 року працює в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені 
Т.Г.Шевченка. За цей період вона пройшла шлях від старшого бібліотекаря 
до директора обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка (2004 р.). 
Зарекомендувала себе високонрофесійним спеціалістом, здібним, творчим, 
енергійним, ініціативним, наполегливим, відданим бібліотечній справі 
працівником. Маючи широкий обсяг професійних знань, загальну 
ерудованість та компетентність, здатність до аналізу і прогнозування, 
Валентині Юхимівні вдається на творчих засадах успішно реалізовувати 
концепцію сучасної дитячої бібліотеки.

Враховуючи вимоги часу, вона постійно вдосконалює зміст роботи 
бібліотеки, втілює в практику її діяльності інноваційні методи. Активно 
запроваджує нові інформаційні технології. Створено локальну комп’ютерну 
мережу, працює Інтериет-центр для юних користувачів, який дає можливість 
забезпечити їм вільний доступ до інформації, оперативно та ефективно 
задовольняти інформаційні потреби, стати базою для виховання 
інформаційної культури підростаючого покоління. Відкрито і постійно 
оновлюється \¥ЕВ-сайт бібліотеки в мережі Ііггернет. Створюються власні 
електронні продукти: електронний каталог на всі види документів, який 
нараховує вже більше 50 тисяч записів, електронний покажчик “За знаннями 
- в електронний світ” тощо. Інформаційні технології, мультимедійна техніка 
широко використовуються в роботі з юними читачами (проводяться 
віртуальні мандрівки, відеопрезентації, мультимедійні подорожі, вікторини). 
У 2014 році запроваджено електронну видачу книг.
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Творчо збагачується культурно-масова робота бібліотеки. В бібліотеці 
запроваджено програмно-проектну діяльність. Успішно реалізуються творчі 
проекти: “Нове покоління Хмельниччини вибирає книгу”, “Моя мала 
Батьківщина”, “Ти у світі не один” (з соціальної підтримки бездоглядних і 
безпритульних дітей), авторські програми “ІТ-гінейджер”, “Я вивчаю 
англійську”, “Зроби уроки в бібліотеці”.

Великого значення надає Валентина Юхимівна залученню читачів до 
бібліотеки, підтримці інтересу до читання та стимулюванню читацької 
активності. В бібліотеці запроваджено нові моделі книжкових виставок, 
інсталяцій, конкурси “Найкращий читач... року”, читацьких рекордів, літні 
читання “Лі го, книга, я -  друзі”, “Читацький Х-фактор”, флеш-моби “Літо з 
книгою”, “Віват, бібліотеко!”, патріотичні флеш-акції “Майдан у серці 
українців”. У 2014 році розпочала діяльність Студія творчого розвитку і 
дозвілля дітей “Мері Погіпінс” для дітей від 1 до 3 років та від 3 до 6 років, 
служба психологічної допомоги “БОБ-ка для батьків”.

Актуальними стали серед читачів-дітей, вчителів, громадськості міста 
широкомасштабні заходи: літературно-мистецьке свято “Іду з дитинства до 
Тараса”, свято рідної мови “Передаймо нащадкам наш скарб -  рідну мову”, 
Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря” (у сквері, біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченку), Всеукраїнський тиждень дитячого читання, Магерівські 
читання “Охоронець рідного слова”, Дні обласної бібліотеки в школі, уроки 
на замовлення.

Важливим напрямком роботи Черноус В.Ю. є налагодження соціального 
партнерства з представниками навчальних закладів, соціальними службами, 
громадськістю, зокрема налагоджено тісну співпрацю з обласними 
організаціями Національної Спілки письменників України, Національної 
Спілки художників України, міським центром соціальної допомоги молоді, 
міським та обласним товариством “Просвіта”, громадською організацією 
“ХОМА” (Хмельницьке об’єднання молодих і активних), в рамках якої 
проведено патріотичні акції, День добровольця, “Місто професій”, де 
презентовано професію бібліотекаря.

Валентина Юхимівна забезпечує діяльність бібліотеки як науково- 
дослідного та організаційно-методичного центру з питань дитячого читання 
для бібліотек області. Вона надає консультативну та практичну допомогу, 
проводить творчі лабораторії, семінари-практикуми, творчі майстерні, 
гренінги для працівників дитячих бібліотек та професійні навчання сільських 
бібліотекарів. Щорічно бібліотека як методичний центр організовує 
конкурси, акції для активізації діяльності бібліотек і творчого розвитку дітей. 
Проводяться обласні акції та проекти: відео-проект “Пізнай свій край з 
бібліотекою”, обласна рукописна книга пам’яті, обласний поетичний онлайн- 
марафон “Хмельниччина читає Шевченка”, “Обласна бібліотека 
бібліотекам села”, “Бібліотека українського воїна”.

Бібліотека є учасником Всеукраїнських проектів “КЛЮЧ”, “ГІочитайко”, 
“Вибрані Інтернет-ресурси для дітей”, “Об’єднана довідкова служба 
бібліотек України”. Два роки поспіль у 2013 та 2015 роках бібліотека стала



переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей 
у номінації “Електронні ресурси” та “Обслуговування читачів”. У 2015 році 
сайт обласної бібліотеки став переможцем у Всеукраїнському конкурсі 
Інтернет-сайтів серед обласних бібліотек для дітей.

За досягнення у праці Черноус В.10. відзначена Грамотою Президії 
Верховної Ради України, Почесною Відзнакою Міністерства культури 
України “За досягнення в розвитку культури і мистецтв”,Почесною 
відзнакою УВД “За відданість бібліотечній справі”, грамотами Хмельницької 
обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2017 році Черноус В.Ю. 
присвоєно почесне звання “Заслужений працівник культури України”.

З огляду на викладене, акцентуючи увагу на професійних та особистих 
якостях Черноус Валентини Юхимівни, рекомендуємо її кандидатуру на 
посаду директора Хмельницької обласної дитячої бібліотеки ім. Т.Шевченка.

Начал ыж к у правл і н ня


