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Голові конкурсної комісії

Рекомендаційний лист на Тоцьку Наталю Вікторівну,
кандидата на посаду директора Зіньківської ЦБС
Цим листом я хотів би засвідчити свою підтримку кандидатури Тоцької
Наталі Вікторівни у конкурсі на заміщення вакантної посади директора
Зіньківської районної централізованої бібліотечної системи.
Наталя Вікторівна має вищу культурологічну освіту, досвід керівної
роботи понад 4 роки, бібліотечна система Зіньківського району і після її
вступу на посаду директора ЦБС впевнено тримає звання однієї з кращих
бібліотечних систем області.
Наталя Вікторівна пропрацювала на посаді директора Зіньківської ЦБС
лише чотири роки, але за цей час зарекомендувала себе вмілим керівником,
талановитим організатором та управлінцем, людиною яка повністю
віддається улюбленій справі та якій не байдужа доля подальшого розвитку
книгозбірень Зіньківського району.
Під її керівництвом бібліотекарі системи продовжили практику
написання проектів від програми «Бібліоміст», вигравши проекти по
отриманню оргтехніки (Опішнянська, Шилівська б/ф) та безкоштовному
навчанню користувачів англійській мові (ЦРБ, РДБ). Цей досвід дає змогу
стверджувати, що під керівництвом Тоцької Н.В. бібліотеки системи і надалі
зможуть успішно приймати участь у різноманітних проектах із залучення
грантів на розвиток бібліотечної системи району.
Самовдосконалюючись та постійно підвищуючи свій професійний
рівень, Наталя Вікторівна і бібліотечних фахівців постійно спрямовує на
покращення бібліотечного обслуговування жителів нашого краю. Завдяки її
творчому підходу, правильно розставленим пріоритетам, бібліотеки району
все частіше відходять від традиційних форм масової бібліотечної роботи,
проводять та організовують інноваційні заходи, як то - акції, флешмоби,
читальні майданчики під відкритим небом, бібліопікніки, літературні
фуршети та ще багато іншого.
Саме з ініціативи директора при Зіньківській ЦРБ розпочав свою
роботу та вже третій рік поспіль плідно працює салон народної творчості
«Світ рукотворного дива», організовано роботу дистанційного пункту по
наданню безоплатної правової допомоги жителям району.
Наталя Вікторівна постійно дбає і про покращення матеріальнотехнічної бази бібліотечних закладів. Завдяки співпраці з керівниками
владних структур району, органів місцевого самоврядування, громадськості
за чотири роки було капітально відремонтовано приміщення книгосховища
та два туалети, повністю замінено віконні блоки центральної районної
бібліотеки, в 12 сільських книгозбірнях проведено заміну дверей та вікон,
реконструйовано систему опалення в 6 бібліотеках, проведений поточний
ремонт системи опалення в районній бібліотеці для дорослих.

Дванадцять бібліотек отримали нові комп’ютери та ноутбуки,
підключено до мережі Інтернет 7 сільських бібліотек.
Хотілось би ще раз підкреслити, що основними професійними
якостями Наталі Вікторівни є креативність, сумлінність, відповідальність. Її
вміле керування бібліотечною системою за чотири роки принесло
неодноразові перемоги як бібліотекарів, так і користувачів бібліотек у
Всеукраїнських та обласних конкурсах. Щороку вони здобувають не одне
призове місце. А визнання у 2016 році Малобудищанської сільської
бібліотеки-філіалу кращою сільською бібліотекою області вкотре довело, що
бібліотекарі Зіньківщини, під керівництвом директора Н.В.Тоцької, вдало
ламають стереотипи, що бібліотеки – це лише сховища для книг та
періодики.
Вважаю, що Наталя Вікторівна володіє тими професійними якостями та
високим професіоналізмом, які і надалі утримуватимуть бібліотечну галузь
району на високому рівні та забезпечить її сталий і постійний розвиток.
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