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Голові
Хмельницької обласної ради 
М.В. Загородному
Комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора Хмельницької
обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановний Михайло Васильовичу, 

шановні учасники Комісії з проведення конкурсного добору,

маю за честь рекомендвати Черноус Валентину Юхимівну на посаду директора 
Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка.

Знаю цього високоосвіченого знавця бібліотечної справи, керівника з багаторічним 
досвідом формування, навчання та злагодження у роботі професійної і самовідданої справі 
команди однодумців, вже більше десяти років.

За характером діяльності громадського об’єднання нам часто доводиться звертатися саме до 
цієї бібліотечної установи за порадою та допомогою у складанні сценаріїв, проведенні тематичних 
заходів,реалізації проектів для дітей та молоді з інвалідністю, яких, разом з колективом, який 
очолює Валентина Юхимівна Черноус, протягом року ми проводимо близько 20 разів.

Жодного разу нам не відмовлено у допомозі чи консультуванні, участі фахівців бібліотеки у 
проектуванні та проведенні заходів, реалізації проектів на високому рівні.

Маючи за плечами стажування у зарубіжних країнах за напрмком «Соціальне 
підприємництво» я знайомився і вивчав роботу громадських бібліотечних просторів, тому маю 
певне твердження -  за рівнем обслуговування громадян, за рівнем проведення тематичних 
заходів, за толерантним ставленням до різних категорій читачів наша обласна бібліотека для дітей 
на голову вище від закордонних аналогів. Єдине у чому ми поступаємося -  у бібліотечних 
просторах, у відсутності адекватних сприйняттю світлого бібліотечного простору площ та 
технічного оснащення.

Всі сучасні методики та технології у бібліотечній справі мають першочергове втілення 
керівником бібліотеки Черноус Валентиною Юхимівною у повсякденне життя бібліотеки.

Зазначу також що ця бібліотека має доступність для маломобільних юних громадян, 
облаштована пандусом, а у випадку укладання чергового контракту на новий термін з Валентиною 
Юхимівною Черноус, впевнений, що і за фінансової участі Хмельницької обласної ради, 
внутрішній простір бібліотеки буде також максимально облаштовано для зручності юних подолян, 
що пересуваються на візках -  є потреба у розширенні туалетних дверей і облаштуванні одного 
туалету саме для відвідування дітками на візках, облаштування короткого пандусу у фойє 
бібліотеки.

Впевнений, що підписання контракту з Валентиною Юхимівною Черноус на новий термін,
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