
Мотиваційний лист. 
 
Доброго дня.  
Я Яцун Ярина - активна та цілеспрямована і я хочу взятись за модернізацію простору обухівської 
центральної бібліотеки. 
 
Навчалась в Національному університеті водного господарства та природокористування 
(м.Рівне) новчально-науковий інститут будівництва та архітектури. Спеціальність - міське 
будівництво і господарство. Тому - місто, міські проблеми, міські території, формування та 
проектування міста, як гармонійного простору для людей – це моє професійне спрямування. 
 
Навчалась у Львові на курсі для ландшафтних дизайнерів і трохи проектувала приватні сади. 
 
Навчалась в ботсаду ім. Гришка на курсі садівників і маю досвід праці в міський комісії по огляду 
зелених насаджень міста Обухів. 
 
Моя перша заробітна плата була за ведення радіопередач для молоді в прямому ефірі, а 
підробітком в студентські роки – проведення соціальних опитувань серед місцевих мешканців. 
Тому я готова комунікувати і вести діалог з різними групами населення міста. І організовувати та 
проводити громадські опитування і громадські обговорення різних проблем міста. 
 
Мені довелось жити в різних містах України: Рівне, Львів, Київ, Обухів. Тому я практично, як 
мешканка розумію потреби і проблеми різних великих та малих міст України.   
 
Я працювала в команді всеукраїнської громадської організації Пласт і організовувала різноманітні 
культурно-мистецькі заходи освітнього та виховного спрямування в тому числі пов’язаних з 
бібліотеками та залученням дітей і молоді до активного читання.  Тому я маю досвід 
організовувати і проводити навчальні та освітні семінари, фестивалі, зустрічі, дискусії, 
презентації, тощо в різних містах України: Франківськ, Львів, Рівне, Київ, Тернопіль, 
Кропивницький, Кам’янець-Подільський, Донецьк, Дніпро. І за кордоном - маю досвід співпраці з 
українською діаспорою в Мюнхені Німеччина там в бібліотеці українського культурного центру ми 
проводили триденний навчальний семінар для молоді з різних країн Європи, які навчались в 
«Українському вільному університеті». 
 
Подорожуючи різними країнами Європи: Італія, Німеччина, Австрія, Польща мені довелось 
бачити як в демократичному суспільстві облаштовано і впорядковано: міста, громадські центри, 
музеї, парки, вулиці, освітні простори, дитячі садочки і публічні бібліотеки.  
 
В місцевій громаді Обухова я долучилась до активістів, які не байдужі до забудови міських лісів, 
та зелених зон, надмірного промислового забруднення міста і врахування громадських інтересів 
в процедурах громадських слухань при розглядах містобудівних проектів. Тому я бачу реальну 
потребу громади Обухова мати відкритий майданчик для можливості вести діалоги про місто 
Обухів та його розвиток. 
 
Маю також досвід співпраці з дитячими видавництвами, меценатами, благодійними фондами, 
грантами. Долучилась до видання у співавторстві трьох методичних посібників для організаторів 
виховних програм для дітей. В студентські роки працювала в редакції молодіжного журналу « В 
дорогу». 
 
 
Я готова вчитись новому. Мені цікаво працювати на розвиток міст, просторів і громад.  
Люблю працювати з рослинами, проектами просторів і дітьми .  
 
До того щоб бути директором публічної бібліотеки я маю особисті мотиви. Я виросла в бібліотеці 
– з малечку після школи ми з моєю найкращою подругою щодня їхали в бібліотеку бо там 
працювала її тьотя. В читальному залі дитячої бібліотеки ми вчили уроки, пили чай, грались, 
читали, допомагали замовляти книги і журнали, прикрашали бібліотечний простір до різних подій. 
Мені не соромно зізнатись, що кілька разів я навіть прогулювала уроки в юнацькій бібліотеці   
читаючи в читальному залі те що хочеться, а не те що треба. Цього року з друзями я організовую 
літературний пластовий табір для дітей 6-12 років «Пригода 2021» щоб дати дітям змістовне 
дозвілля і розуміння того, що читання книги це – пригода. Читаючи книгу можна зануритись в 
океан і полетіти в космос – пережити всі пригоди і набратись життєвого досвіду.  



Тому посада директора публічної бібліотеки може стати для мене шансом модернізувати її у 
громадський простір з відкритими дверима для втілення різних культурно-освітніх проектів. 
 
На мою думку публічна центральна бібліотека міста Обухова має попрацювати над тим, щоб 
охопити різні цільові аудиторії. Бібліотека має запросити до себе і бути цікавою для мам з 
маленькими дітками, бо тут можна проводити логопедичні заняття, курси молодих батьків, 
консультації з дитячими психологами, розвиваючі заняття для дітей. Бібліотека також має 
запросити до себе і бути цікавою школярам. Школярі мають приходити до бібліотеки не тому що 
їм треба, а тому, що там з ними вирізають, ліплять, малюють ілюстрації до книг, пишуть книги, 
шукають в книгах скарби, тощо. Бібліотека має запросити до себе і бути цікавою та корисною для 
молоді міста. Наприклад зустрічами з молодіжними кумирами і розмовами про те які книги ведуть 
їх по життю? Як досягати і ставити цілі? Як заробити перший мільйон? Як дати раду своїм 
почуттям? Дорослі люди рідко відвідують бібліотеки але публічна центральна бібліотека має 
запросити їх до себе і бути їм цікавою та потрібною. Часом просто як релакс у спокої з книгою а 
часом як дискусія про місто, чи як виставковий майданчик де можна поділитись з іншими своїми 
фотографіями, книгами, думками, проєктами. Бібліотека має запросити до себе і бути цікавою 
людям поважного віку адже тут вони можуть отримати консультації і доступ до інформації яка є в 
інтернет мережі. Часто офіційна інформація та всі електронні сервіси і електронні послуги, які 
надає місто Обухів громадянам є не доступні для людей старшого віку і вони не беруть участі в 
громадських слуханнях які стосуються проектів буквально в їхньому дворі під їхнім будинком бо 
вони не знають про ці громадські слухання. В бібліотеці вони зможуть отримати доступ до 
потрібної їм інформації і навчитись користуватись інформаційними сервісами та ще й поділитись 
своїми талантами і життєвим досвідом «клуб довгожителів»  для літніх людей може бути 
віддушиною і інтересом жити активно до 102.  Бібліотека також має запросити до себе і бути 
цікавою для людей з особливими потребами – просто творячи для них доступний соціальний 
простір для спілкування поза домом. Адже бути ізольованим в чотирьох стінах людині важко – ми 
всі це пережили в часі посиленого карантину. Якщо люди читатимуть бібліотечні анонси – вони 
знатимуть коли відбуватиметься та чи інша культурна подія в бібліотеці і зможуть обрати для 
відвідування ту яка їх зацікавить або запропонувати бібліотеці провести вечір читання своїх 
віршів чи своїх краєзнавчих досліджень. 
 
Для цього треба провести навчання працівників бібліотеки і перепланувати простір бібліотеки та 
простір навколо бібліотеки. 
Щоб бути сучасною часто відвідуваною і улюбленою установою публічна бібліотека має 
відповідати потребам і очікуванням різних цільових груп громади і пропагувати читання книг 
серед різних цільових груп.  
 
Маю надію, що місто Обухів досить амбітне, щоб підтримати модернізацію бібліотеки і вкласти 
кошти та отримати сучасну активну громадську установу для культурного та інтелектуального 
дозвілля її мешканців. 
 
З повагою, Яцун Ярина  
т. 093 057 40 75 
електронна адреса: kengamam@gmail.com 
 

особистий профіль в соціальних мережах:  Ярина Яцун 
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