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“Для бібліотечного 

співтовариства нині доленосно 

важливо зорієнтуватися в 

перспективі – наново знайти своє 

незамінне місце в суспільстві, 

культурі, інтелектуальному 

житті особи. Знайти по-новому (і 

це принципово!), бо стрімко 

змінюється все, на основі чого 

традиційно будувалася 

бібліотечна діяльність: 

виробництво, накопичення, 

опрацювання, поширення 

інформації, інформаційні потреби 

і способи їх задоволення”
Олексій Онищенко, 

акад. НАН України, голова 

Інформаційно-бібліотечної 

ради НАН України



Довгострокова стратегія «виживання» бібліотеки:

 створення антикризового, детального плану діяльності 

бібліотеки з перегрупуванням сил;

 перебудова системи управління і переформатування кадрів 

з чітко визначеними цілями

Кінцевою глобальною ціллю кожної бібліотеки є максимальне 

задоволення потреб користувачів у релевантній інформації



Найближчі перспективні завдання: 

 трансформація та розширення набору 

послуг, у тому числі й віртуальних;

 стабільний вдосконалений розвиток служби 

інформаційно-бібліотечного сервісу;

 організація доступу до відкритих ресурсів 

світового інформаційного простору;

 підвищення професійної компетентності 

бібліотекарів

Публічна бібліотека Амстердама



Щоб довести суспільству свою 

значущість, бібліотеки повинні 

використовувати весь 

комплекс сучасних 

комунікаційних маркетингових 

технологій



Найважливіші маркетингові цілі сучасної бібліотеки:

 формування престижного образу (іміджу) бібліотеки в 

свідомості населення, спонсорів, представників місцевих 

органів влади та управління, громадських організацій;

 інформування про нові послуги, які впроваджені 

бібліотекою; 

 збереження популярності наявних бібліотечно-

бібліографічних послуг;

 інформування потенційних користувачів про час, місце 

та умови надання послуг;

 акцентування уваги потенційних користувачів на 

специфічних якостях і вигоді пропонованих бібліотекою 

послуг 



друкована продукція

Інструменти маркетингових комунікацій 

сучасної бібліотеки:

телевізійна

зовнішня та 

інтернет-реклама
зв'язки з громадськістю –

паблік рілейшнз

проведення 

масових заходів 
неформальні 

джерела інформації





Рекламна діяльність – невід’ємний компонент і головний 

інструмент будь-якої теоретичної моделі маркетингу

Створюючи привабливий позитивний образ бібліотеки ВДНЗУ 

«УМСА», колективом використовується весь комплекс видів 

реклами, форми її подання та засобів доведення до читача



Декоративний мýрал-арт на стіні з символічною назвою 

«Дерево пізнання»



Візочок мігруючої літератури 

з елементами буккросингу



Ефективне конструювання сприятливого іміджу бібліотеки 

досягається завдяки продуманому візуальному впливу на 

відвідувачів



Книжкові виставки, що привертають увагу читачів до певної 

теми, проблеми, спонукають до читання книг



Зовнішня реклама: художньо оформлені яскраві, барвисті 

афіші та емоційні виразні плакати



Щоб привернути увагу адміністрації, викладачів та студентів до традиційних і 

нових інформаційних послуг, викликати попит на літературу, бібліотека 

ВДНЗУ “УМСА” вдається до різноманітних рекламно-іміджевих заходів, 

побудованих на комунікативній вербальній взаємодії

Проводяться різні 

культурно-просвітницькі 

заходи, PR-акції, спрямовані 

на досягнення іміджевих, 

інформаційних і рекламних 

цілей та популяризації 

фондів



Книжкова феєрія «Книги, що читає увесь світ», присвячена 

Всесвітньому дню книги й авторського права



Тематичний захід з елементами тренінгу «Не потони в 

інформаційному дощі: будь медіаграмотним» 



Просвітницький захід «His Majesty English»



Акція «Подаруй книгу бібліотеці Академії»



Висока ефективність маркетингових комунікацій досягається 

завдяки використанню мультимедійних ресурсів



Відвідувачам пропонуються нові сучасні бібліотечно-

інформаційні продукти і послуги:

 доступ до глобальних світових інформаційних ресурсів 

Відкритого доступу;

 тестові доступи до повнотекстових баз даних; 

 доступ до електронного каталогу та інших ресурсів і 

віртуальних послуг для віддалених користувачів на блозі 

бібліотеки тощо



Створення в 2011 році блога бібліотеки ВДНЗУ «УМСА» 

http://www.biblumsa.blogspot.com/ значно розширило діапазон 

віртуальних послуг для потенційної читацької аудиторії

http://www.biblumsa.blogspot.com/


Блог – це онлайн обличчя бібліотеки ВДНЗУ «УМСА», головний 

комунікаційний канал, який активно розвивається і є 

повноцінним web-ресурсом популярним серед користувачів та 

презентує бібліотеку в Internet



Одна з найважливіших функцій блогу – маркетингова, 

використовується для просування послуг бібліотеки



Задля налагодження комунікацій зі студентами  бібліотека 

ВДНЗУ «УМСА» вже кілька років має сторінки в соціальних 

мережах та максимально використовує функціонал цих ресурсів





Дякую за увагу!


