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Заява
Заявляю про бажання взяти участь у конкурсі на заміщення посади 

директора Петрівської центральної бібліотеки.
Надаю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».
До заяви додаю:

- автобіографію;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи;
- мотиваційний лист

Мартиненко Т.О.



Мотиваційний лист

Я з упевненістю можу сказати, що любов до книги та бібліотеки 
супроводжувала мене все життя. Під час навчання у школі я мало не щодня 
приходила до дорослої бібліотеки, неодноразово брала участь у 
організованих бібліотекою заходах. По закінченню школи, коли постало 
питання, ким бути, я вступила до Олександрійського училища культури, а 
потім до Харківської державної академії культури, у яких колись навчалася й 
моя мама.

Тепер у знайому з дитинства бібліотеку я ходжу щодня, адже я 
працюю у ній вже 17 років і можу сказати, що моє дитяче захоплення книгою 
і бібліотекою не змінилося. Мені подобається моя робота через можливість 
бути ерудованою у різних галузях знань і допомагати іншим знайти відповіді 
на будь-яке питання, отримати цікаві знання чи підібрати літературу до 
душі, отримати корисне спілкування та цікаве дозвілля. Мені подобається те, 
що завдяки величезному масиву книг та інформації ти можеш бути корисним 
людям: ти можеш розповісти їм те, чого вони не знали раніше, допомогти їм 
навчитися чомусь новому -  будь це майстер-клас по виготовленню сувенірів 
чи оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Приємно допомагати 
людям і чути від них слова вдячності, адже кожна людина потребує 
моральної та інформаційної підтримки у своєму житті.

Разом з тим, я не ідеалізую свою професію і бачу у ній недоліки. 
Бібліотечна галузь потребує змін на вимогу часу, адже не оновлюючись, вона 
не може бути достатньо ефективною. Ми намагаємось і ти в ногу з часом, 
слідкуємо за настроями суспільства, бачимо, що поступово вся важлива 
інформація переходить з паперових на електронні носії, тож ми наполегливо 
вчимося користуватися сучасними онлайн-послугами, щоб потім допомогти 
ними скористатися іншим людям. Поруч з електронним урядуванням, 
важливими для нас є і спеціальні бібліотечні пограми, такі як електронна 
звітність ЕСМАРП та автоматизована система ІРБІС, які дозволяють швидко 
знайти потрібну інформацію з інших джерел.

Таким чином, моя бібліотека працює на користь людям і я, безперечно, 
хочу брати подальшу участь у її роботі.

Тетяна Мартиненко



Голові конкурсної комісії

Рекомендаційний лист

Мартиненко Тетяна Олександрівна працює на посаді директора 
Петрівської центральної бібліотеки.

У 2004 році закінчила Олександрійське училище культури, у 2009 році -  
Харківську державну академію культури. Має вищу освіту за спеціальністю: 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Свою трудову діяльність розпочала з 2004 року на посаді завідуючої 
відділом обслуговування Петрівської ЦРБ. З 2010 року і донедавна займала 
посаду директора Петрівської центральної районної бібліотеки.

За період роботи проявила себе як висококваліфікований спеціаліст, 
вимогливий та відповідальний керівник, який сумлінно виконує поставлені 
завдання. Користується авторитетом серед колег.

Рекомендую її на посаду директора Петрівської центральної бібліотеки.

Голова ТК профспілки 
працівників відділу культури, 
туризму, молоді та спорту 
Перівської селищної ради



Голові конкурсної комісії

Рекомендаційний лист

З Петрівською центральною бібліотекою та її директором Тетяною 
Мартиненко відділ «Петрівське бюро правової допомоги» Олександрійського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
співпрацює з 2016 року.

На базі бібліотеки, на постійній основі, діє консультаційний пункт по 
наданню безоплатної правової допомоги населенню, під час роботи якого наш 
фахівець безоплатно надає консультативну правову допомогу громадянам, 
періодично проводяться спільні масові заходи з правової тематики.

За період спільної роботи Тетяна Олександрівна показала себе як чуйна, 
неконфліктна людина та надійний діловий партнер.

Рекомендую її на посаду директора Петрівської центральної бібліотеки.

Начальник відділу 
«Петрівське бюро правової до 
Олександрійського МЦ з нада Ю.Турбаєвський


