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Дозвольте Вам представити Тоцьку Наталію Вікторівну, яка бере
участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Зіньківської
районної централізованої бібліотечної системи.
Наталію Вікторівну знаю з 2013 року, коли вона була призначена
директором Зіньківської районної централізованої бібліотечної системи.
За час роботи зарекомендувала себе як людина сумлінна, принципова,
досвідчений фахівець, здібний менеджер.
Пані Наталя вмотивована і відкрита до впровадження інноваційних
форм роботи в діяльність ЦБС. Так, завдяки її наполегливості і
вмотивованості велика увага приділяється нею проектній діяльності. Разом з
колегами із ЦРБ брала участь у написанні грантів від програми «Бібліоміст»,
завдяки якому Опішнянська та Шилівська СБФ отримали оргтехніку. ЦРБ та
районна бібліотека для дітей, вигравши проект «Enqlish 1, 2, 3 у бібліотеці»
надали можливість
користувачам безоплатно пройти курс вивчення
англійської мови за допомогою Інтернету, в ході якої 2 особи отримали
сертифікати про успішне закінчення курсів, 15 інших завдяки курсам
поглибили свої знання з іноземної мови.
З 2016 року в рамках проекту Зіньківської ЦРБ «Бібліотека – вчимося
працювати по новому» в Інтернет-пункті бібліотеки спільно із Зіньківським
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бюро правової допомоги розпочав роботу дистанційний пункт по наданню
безоплатної первинної правової допомоги у Зіньківському районі. Бажаючі
отримують кваліфіковані консультації юриста Бюро з найрізноманітнішим
питань і раз на місяць відповідна правова допомога у режимі скайп-зв’язку
надається жителям села та користувачам Малобудищанської СБФ.
Бібліотеки системи є постійними учасниками, а часто і переможцями
всеукраїнських та обласних конкурсів. Так, у 2016 році Малобудищанська
СБФ стала переможцем обласного огляду-конкурсу «Бібліотека року
Полтавщини»
в
номінації
«Селищна,
сільська
бібліотека-філія
централізованої бібліотечної системи», а професійне портфоліо завідуючої
Бобрівницької СБФ Юлії Гавриш, представлене на участь в обласному
конкурсі «Кращий бібліотекар року», отримало третє місце.
Користувач Великопавлівської сільської бібліотеки-філії став
переможцем обласного конкурсу на кращий ескіз поштової марки серед
молодих користувачів «Полтавськими шляхами Кобзаря», користувач
Малобудищанської СБФ здобув перше місце в обласному конкурсі на кращу
творчу роботу серед молодих користувачів області «Україна починається з
мене», користувачі Ставківської та Артелярщинської СБФ зайняли
відповідно 2 та 3 призові місця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Мрії про Україну», а переможцем обласного конкурсу електронних
презентацій «Герой нашого часу» стала робота користувачки Тарасівської
сільської бібліотеки, користувач Дамасківської книгозбірні виборола перше
місце в обласному конкурсі молодіжної творчості «Наша спадщина» в
рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту
«Всесвітня спадщина в руках молоді», користувачі Малобудищанської
сільської бібліотеки-філії здобули перемогу у обласному етапі
Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули» та
обласному дитячому конкурсі соціального плакату «Книга – шлях до успіху».
Саме з її ініціативи, при Зіньківській ЦРБ розпочав свою роботу салон
народної творчості «Світ рукотворного дива».
Наталія Вікторівна є ініціатором заходів «День бібліотеки в дитячому
садочку», «Книжковий десант у школі», «Канікули в бібліотеці», «2016
секунд казкового читання», «День книги під відкритим небом», «Подорож
країною Читалією», «Бібліотечні посиденьки у терцентрі», «Веселе
англочитання», «Бібліопікнік для водія», «Бібліо-перерва для бухгалтера»,
«Разом з книгою на галявині», флеш-моби «Книга на канікулах», «Читати не
шкідливо, шкідливо не читати» тощо.
Наталія Вікторівна професійно, творчо та сумлінно підходить до
виконання покладених на неї обов’язків. Під її керівництвом в бібліотеці
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організовуються цікаві соціокультурні заходи з метою задоволення потреб
користувачів бібліотеки та жителів громади, популяризації книги і читання.
Наталія Вікторівна проявила себе і як гарний господарник. За час
перебування на посаді директора ЦБС, Наталія Вікторівна у співпраці з
народним депутатом України О. І. Кулінічем, районною владою, органами
місцевого самоврядування, спонсорами проводила роботу по покращенню
матеріально-технічної бази бібліотек системи. Останніми роками
комп’ютерами та ноутбуками забезпечені ЦРБ, Опішнянська селищна та 10
сільських бібліотек-філій, 7 з яких підключені до інтернет-мережі.
В Бобрівницькій, Шилівській, Малобудищанській, Пишненківській,
Великопавлівській, Покровській сільських бібліотеках було проведено заміну
систем опалення на нові, енергозберігаючі, проведена реконструкція
електричного опалення приміщення ЦРБ та РДБ. Ці переобладнання дали
змогу забезпечити працівників та користувачів комфортним температурним
режимом у приміщеннях бібліотек. Для догляду за територією
Василеустимівсько сільської бібліотеки-філії придбано мотокосу.
У Зіньківській ЦРБ капітально відремонтовано приміщення
книгосховища, замінено всі вікна на сучасні склопакети, проведений ремонт
двох туалетів, відмостки біля приміщення, встановлено велопарковку та нові
лавочки. У приміщеннях Ставківської, Проценківської, Артелярщинської,
Бобрівницької, Кирило-Ганнівської, Пишненківської, Власівської, Глинської,
Дамасківської, Попівської, Покровської бібліотек встановлено нові
склопакети та замінено вхідні двері.
Проведені ремонти східців, дахів, пічного опалення, підлоги в
Опішнянській, Дейкалівській, Тарасівській, Глинській, Ступківській,
Підозірківській, Ставківській, замінено електропроводку в Дамасківській
бібліотеках-філіях.
Для зручності користувачів з обмеженими можливостями добудований
пандус до приміщення Опішнянської селищної бібліотеки.
Важливо також відмітити, що вона цінує свою роботу, колектив, в
якому працює, завжди уважно ставиться до користувачів бібліотеки і колег,
користується їх повагою. Під час роботи зарекомендувала себе з позитивної
сторони.
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