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Формування іміджу сучасного бібліотекаря 
як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки

Статтю присвячено проблемі формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливого напряму PR-діяльності 
бібліотеки. З'ясовано, що найактуальнішіш завданням сучасних бібліотечних установ є  створення позитивного іміджу та 
подолання усталених стереотипів щодо бібліотечної професії.

Доведено, що образ бібліотечного фахівця є  важливим складником іміджу установи та чинить вагомий вплив на п 
статус і роль. Відповідно, одним із головних питань у  цьому аспекті є  формування привабливого образу бібліотечного фаху 
згідно з потребами часу та суспільства. Авторка робить висновок про важливе значення вміння швидко адаптуватися до 
нових умов, використовуючи знання методик формування іміджу.

Особливу увагу приділено визначенню факторів, що сприяють створенню позитивного іміджу бібліотечних фахівців 
та впливають на успішне функціонування установи, якість наданої інформації та рівень обслуговування читачів. Поміж  
них першорядна роль належить професійним якостям (відданість фаху, впевненість у  соціальній значущості діяльності, 
аналітичний розум, старанність, працездатність, методичність, дисциплінованість). Зазначено, що найбільш значущим 
чинником є  рівень підготовки бібліотекаря як фахівця з інноваційним креативним мисленням, зацікавленого в якісному 
результаті праці.

Запропоновано та обгрунтовано складники формування позитивного образу, до яких належать такі: зовнішня 
привабливість; позитивний настрій; бездоганна репутація; позитивні послання групам користувачів; приватна участь; 
дистанціювання від негативних символів.

Наголошено на потребі модернізації принципів організації роботи бібліотечної установи. Розв'язанню цього питання 
сприяє використання маркетингових і PR-технологій для зміни іміджу бібліотекарів у  суспільній свідомості, а також для 
створення позитивного образу бібліотеки загалом. Важливою умовою вдосконалення іміджу є готовність колективу до 
спільних дій. Підсумовано, що професійне зростання й зміна діяльнісного простору є  запорукою успіху у  формуванні 
позитивного іміджу бібліотеки та бібліотекаря.
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Постановка проблеми. Нова соціокультурна та 
економічна реальність активно впливає на формуван
ня середовища для розвитку сучасних засобів соціаль- 
но-інформаційної комунікації, поміж яких важливу 
роль виконують зв'язки з громадськістю, або паблік 
рилейшнз (PR), та реклама.

Бібліотеки створюють насичений інформаційно- 
комунікаційний простір у суспільстві, а тому нині 
мають докорінно змінити вектор своєї діяльності, аби 
відповідати запитам сучасних користувачів, конкуруючи 
з численними медіа та мережевими ресурсами. Дієвим 
інструментом, що дає змогу популяризувати установу 
та довести її суспільну значущість, є PR. Однак, навіть 
попри стрімкий розвиток технологій і трансформацію 
методів роботи загалом, у більшості вітчизняних біб
ліотек немає спеціальних підрозділів, котрі виконують 
функції зв'язків з громадськістю, а також чіткої стра
тегії й розуміння цілей PR-роботи тощо. Поміж важ
ливих чинників, що негативно впливають на рекламну 
діяльність бібліотечних установ, насамперед виокреми
мо занизьку кваліфікацію кадрів і недостатнє усвідом
лення вагомого значення зв'язків із громадськістю та 
механізмів їх поширення. Відсутність виробленого 
механізму PR бібліотеки призводить до того, що її 
ресурси використовуються не повною мірою, знижуєть
ся рівень поінформованості користувачів про сервісні 
можливості та інформаційний потенціал- установи, 
внаслідок чого деформується уявлення про ії суспіль- 
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ну значущість та імідж загалом. Статус і роль бібліо
течного закладу, його належне сприйняття на держав
ному й громадському рівнях також безпосередньо 
залежать від позитивного іміджу співробітників, форму
вання якого є одним із головних завдань бібліотечної 
галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи
тання використання механізмів PR та реклами до
сліджували закордонні фахівці П. Борхард, Р. Вільямс, 
Ф. Котлер, Р. Рівз, К. Ховард та інші. Теорію, методи
ку й практику PR розглянуто в працях Г. Алтухової, 
Д. Беклешова, О. Борисової, Н. Герасимової, Г. Гор- 
дукалової, В. Клюєва, М. Матвєєва, С. Матліної,
І. Міхнової, Е. Сукіасян, В. Фокєєва, Г. Цесарської, 
О. Ястребовой

Створенню іміджу сучасної бібліотеки та бібліо
текаря присвячено розвідки вітчизняних фахівців 
В. Бабича, С. Барабаш, О. Башун, Н. Богун, О. Гаври- 
люка, В. Горового, В. Дригайла, О. Кашкарьової, 
Т. Костирко, О. Мацей, В. Осаули, Г. Паламарчука,
О. Шестопалової; питання адвокаційної діяльності 
бібліотечних установ висвітлювали С. Барабаш, В. За- 
гуменна, В. Пашкова та інші.

За результатами аналізу фахових публікацій можна 
зробити висновок, що, попри широкий спектр науко
вих праць із питань PR-діяльності, грунтовнішого 
вивчення потребує проблематика використання ін
формаційних засобів та PR-технологій для форму



вання позитивного іміджу сучасних книгозбірень 
загалом і бібліотечних фахівців зокрема.

Мета статті — з'ясувати особливості створення 
іміджу сучасного бібліотекаря як важливого напряму 
PR-діяльності бібліотеки відповідно до потреб 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про
фесійно організований PR є перспективним напрямом 
соціально-комунікаційної діяльності бібліотеки, яка в 
умовах глобалізації набуває нових форм і масштабів. 
Налагоджені зв'язки з громадськістю сприяють повно
му та своєчасному забезпеченню інформаційних по
треб читачів, популяризації установи, що допомагає 
формувати її позитивний образ в середовищі потен
ційних користувачів.

Бібліотечний імідж є синтезом професіоналізму, 
компетентності та організаторських здібностей, що 
визначають індивідуальність закладу. Перед сучас
ними бібліотекарями, окрім сервісних послуг, по
стають такі завдання, як навчання та консультації ко
ристувачів, посередництво між інформаційним прос
тором і споживачами інформації. Значний обсяг даних 
потребує й ширшого штату фахівців, які опанували 
новітні технології пошуку та опрацювання даних, здатні 
здійснювати моніторинг локальних і світових ресурсів, 
аналізувати різноманітний контент, створювати ін
формаційно-аналітичну продукцію, налагоджувати 
зв'язок з аудиторією за допомогою соцмереж тощо.

Активна популяризація діяльності бібліотеки, 
акцент на позитивних аспектах її соціальної місії до
помагає зробити установу привабливою для відвіду
вачів, а також створити сприятливі умови для ін
вестицій і залучити до професії молодих фахівців. Від 
діяльності колективу та керівництва, які формують 
імідж організації, залежить кут зору, під яким його 
сприйматимуть у суспільстві.

Імідж бібліотеки складається з багатьох компо
нентів — від реклами до дизайну приміщення та спе
цифіки роботи з читачами. Звичайно, уявлення про 
установу насамперед залежить від рівня її інформа
ційного сервісу, якості продуктів і послуг. Окрім того, 
імідж охоплює й суто функціональні елементи; назву 
бібілотеки; слоган; елементи зовнішньої реклами; 
вебсайт; приміщення та обладнання; професійну етику 
співробітників; фірмовий стиль. Для успішної реалі
зації PR-стратегії доцільно враховувати наведені склад
ники в комплексі.

У процесі формування зовнішньобібліотечного 
іміджу потрібно зважати на найдрібніші деталі, 
оскільки нині професійна промоція є одним із по
тужних інструментів конкурентної боротьби. І як свід
чить практика, нехтування головними правилами 
ефективного позиціонування організації зазвичай при
зводить до невтішних результатів.

Імідж бібліотекаря належить до внутрішньобіб- 
ліотечного, який зумовлюють місія установи, її статус, 
фірмовий стиль, соціально-психологічний мікроклімат 
у колективі тощо. Саме співробітники ретранслюють 
інформацію про внутрішню атмосферу та діяльність 
закладу, тому їхній негативний образ може спричи

нити стрімке зниження рівня довіри аудиторії. Нато
мість позитивний внутрішній імідж сприяє згурто
ваності працівників, стимулює їх до творчого пошуку, 
підвищення рівня кваліфікації, що позитивно по
значається на репутації бібліотечної установи [7].

До важливих складників формування позитив
ного іміджу належать такі:

1. Зовнішня привабливість. Дослідження доводять, 
що зовнішньо привабливих людей оцінюють вище й 
за іншими значущими параметрами.

2. Позитивний настрій. Доброзичливе ставлення 
до різних груп користувачів взаємно впливає на 
схвальну думку про бібліотеку.

3. Бездоганна репутація.
4. Комунікація з різноманітними фупами корис

тувачів, що передбачає спілкування в мережі Інтернет, 
надсилання позитивних повідомлень із висловленням 
поваги чи подяки, привітань тощо.

5. Особиста участь — виявлення щирого інтересу 
до людей, надання підтримки та допомоги не лише в 
межах службових обов'язків.

6. Дистанціювання від негативних чинників, 
особистостей чи груп, здатних зашкодити репутації 
закладу. Цю техніку доцільно використовувати, якщо, 
наприклад, поведінка співробітників відхиляється від 
етичних норм. Навіть один некоректний вчинок може 
зруйнувати імідж, створюваний роками.

Роботі бібліотек притаманна певна специфіка, а 
процес модернізації потребує відповідних знань і 
навичок у галузі інформатики, менеджменту, інформа
ційно-комунікаційних технологій тощо. Нині до кола 
обов'язків бібліотечних працівників входить оціню
вання, інтерпретація й фільтрація інформації, органі
зація швидкої й зручної навігації, налагодження зв'яз
ків між значними й різноаспектними масивами даних, 
які іноді навіть не стосуються діяльності бібліотеки, 
щоб забезпечити оперативний доступ до широкого 
спектра інформаційних носіїв різноманітним катего
ріям користувачів. Ефективність роботи бібліотечного 
фахівця, успішний контакт з аудиторією залежать від 
усвідомлення своєї місії, поваги до фаху й установи, 
що безпосередньо впливає й на його імідж. Отже, біб
ліотекар, працюючи над своїм образом, має зважати 
на низку чинників, від яких залежить конкуренто
спроможна діяльність його установи.

Оскільки бібліотечна сфера зорієнтована на широке 
впровадження новітніх інформаційних технологій, ро
бота відбувається в умовах інтенсифікації процесів 
розподілу праці в інформаційній діяльності. Ця тен
денція зумовлює потребу формування інноваційної 
свідомості бібліотечно-інформаційних фахівців. Особ
ливу увагу слід приділяти їх практично-технологічній 
підготовці, яка передусім передбачає опанування су
часних "м'яких" поліфункціональних технологій на 
базі застосування комп'ютерної техніки. Корекція 
професійної свідомості є важливим управлінським 
інструментом впливу на процес впровадження ІКТ у 
бібліотечну діяльність. Зміцнення техніко-техно- 
логічного базису сприяє розвитку бібліотечного со
ціального інституту, що визначає стратегію інно



ваційних змін у бібліотечно-інформаційній діяльності, 
й іміджева політика є одним із найважливіших 
напрямів цього курсу. Інновації в бібліотечній сфері 
стосуються не лише технологічного оновлення, а й 
зміни моделі мислення бібліотечних працівників, 
кожен з яких має стати фахівцем нового зразка — 
мультифункціональним, обізнаним у різноманітних 
галузях знань, здатним гідно репрезентувати свою 
установу в міжнародному бібліотечному просторі [7]. 
Вагому роль відіграють комунікаційні навички, від 
яких залежить залучення нових читачів, налагодження 
зв'язку з аудиторією, що сприятиме не механічному 
виконанню функцій, а повноцінному діалогові "біб
ліотека — читач" на основі сучасних потреб і запитів, 
зокрема й через різноманітні сервіси та майданчики 
Інтернету, соцмережі тощо.

Проблему іміджу бібліотечних закладів та їхніх 
працівників досліджують науковці багатьох країн світу, 
й наразі маємо певні теоретичні узагальнення. По-перше, 
імідж бібліотек залежить від того, як громадськість 
оцінює їхню роботу. По-друге, первісне уявлення про 
бібліотечних фахівців та установу формується під час 
навчання й надалі майже не змінюється. По-третє, 
наявна стійка сукупність стереотипів щодо роботи 
бібліотек та фаху загалом, котрі залишалися незмін
ними впродовж XX ст. і, на жаль, не мають виразної 
тенденції до поліпшення в XXI ст.

Цю думку поділяє й українська бібліотекознави- 
ця Т. Кулієва, яка вважає, що суспільне сприйняття 
бібліотеки і бібліотекаря й досі здебільшого залежить 
від усталених моделей, сформованих упродовж ба
гатьох років під ідеологічним та моральним впливами. 
Як зауважує авторка, на думку широкого загалу, цей 
фах не потребує ані значних зусиль для досягнення 
мети, ані кар'єрних перегонів, ані розв'язання стра
тегічних завдань [З, с. 17]. Слід докладати максимуму 
зусиль, аби зруйнувати міф про непрестижність і "за
старілість" бібіліотечного фаху, спираючись на приклади 
його найяскравіших вітчизняних та закордонних пред
ставників, які надали цій професії нового формату, 
прагнучи змінити фокус суспільного сприйняття.

Науковці наголошують на першорядній важли
вості самоідентифікації бібліотечного працівника, котра 
є не менш значущою, аніж створений користувачами 
імідж. Зокрема, австралійські бібліотекарі зауважують, 
що однією з головних умов формування привабливого 
образу їхніх колег є готовність до спілкування в ролі 
доброзичливого порадника. На їхню думку, у свідо
мості інших людей імідж індивіда складається з 
чотирьох елементів: поведінки, мови, зовнішнього 
вигляду та професіоналізму. І що вони гармонійніші, 
то більш цілісним і позитивним виявиться враження.

Пріоритетного значення набуває рівень фахової 
підготовки сучасного бібліотекаря, який здатний до 
інноваційних форм мислення й зацікавлений у до
веденні суспільної значущості та популяризації ін
формації, акумульованої у фондах. Ця професія по
требує безперервного навчання впродовж життя. По
стійне підвищення кваліфікації за допомогою різно
манітних тренінгів, семінарів і конференцій нині є

невід'ємною частиною фахового зростання, що безпо
середньо впливає на ефективний розвиток бібліотеч
ної справи загалом [З, с. 16].

Модернізація принципів організації роботи з 
трансформації іміджу бібліотечних працівників перед
бачає широке використання арсеналу іміджмейкерів, 
досягнень маркетингу та PR-технологій. Визначаль
ними чинниками також є готовність колективу до 
спільних дій, професійного зростання та зміни прос
тору навколо себе.

У процесі обслуговування, контактуючи з різни
ми категоріями споживачів, бібліотечний фахівець має 
бути взірцем доброзичливості, ввічливості, тактов
ності й готовності допомогти. На індивідуальний 
імідж суттєво впливають голос, мова й манера по
ведінки. Чимало професійних якостей, зокрема ана
літичний розум, старанність, працездатність, методич
ність, дисциплінованість, гарна пам'ять тощо, складають 
узагальнений образ бібліотекаря. Від його знань, 
умінь, навичок, цільових настанов залежить успішне 
функціонування закладу, якість наданої інформації та 
рівень обслуговування читачів.

Позитивне реноме організації та її працівників 
слід постійно підтримувати й розвивати, враховуючи 
норми, цінності й вимоги до професії. Важливо досягти 
іміджу, співвідносного з очікуваннями цільової ауди
торії, зважаючи на той факт, що її потреби зазнають 
змін із поступом прогресу.

За сучасних умов украй важливо, аби імідж біб
ліотеки був оригінальним, що дасть змогу вирізнити її 
з-поміж інших, закріпивши у свідомості користувачів 
певні маркери. Образ також має бути відповідним до 
специфіки діяльності й гнучким, оскільки мінливі 
умови сьогодення потребують уміння швидко пере- 
форматовувати робочий процес, використовуючи від
повідні PR-техніки.

Висновки. Стратегія формування та підтримання 
позитивного іміджу бібліотечних фахівців водночас 
слугує дієвим інструментом піднесення престижу 
установи. Цей процес має бути активним і безперерв
ним, оскільки саме від нього залежить успішна діяль
ність бібліотеки, популяризація професії, налагоджен
ня й розширення партнерських зв'язків, можливість 
отримати додаткове фінансування тощо.

Для розв'язання порушених завдань слід актив
ніше залучати іміджмейкерів, використовувати мар
кетингові технології й PR-методи. Діяльність зі 
створення позитивного іміджу має бути цілеспрямо
ваною, планомірною й гнучкою, зважаючи на сучасні 
потреби. Бібліотекам слід зосередити зусилля на до
сягненні конкурентоспроможних функціональних па
раметрів, для чого якнайкраще слугує інструментарій 
зв'язків із громадськістю, соціальних комунікацій, 
мережі Інтернет тощо. Формування позитивного 
іміджу бібліотеки та бібліотекаря, грамотна промоція 
установи на різноманітних заходах національного й 
міжнародного рівня допоможе заохотити нових ко
ристувачів, створити клімат для майбутніх інвестицій, 
забезпечити умови для залучення в професію 
талановитої молоді.
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T atiana  S a fon ova  

Forming the image of a modern librarian 
as important direction of library PR-activity

The article is devoted to comprehension o f the question o f forming the image o f modern librarian as an important direction o f 
PR-activity o f the library. It is determined that the most relevant fo r  the library today is the creation o f a positive image and the 
overcoming o f the stereotype that has emerged in the library profession.

It is shown that the image o f the library specialist is an important part o f  the library's image and has a significant influence on 
the status and role o f the modern bookstore. Therefore, one o f the main tasks in this aspect is to create a positive image o f the library 
profession in accordance with the requirements o f  society's time and needs. The conclusion is made o f the need, fo r  the ability to 
quickly adapt to new conditions, using the knowledge o f  techniques and approaches to image formation.

Particular attention is paid to determining the factors contributing to the creation o f a positive image o f library professionals 
and which affects the successful functioning o f the institution, the quality o f the information provided and the level o f service to the 
readers. Among them are professional qualities (loyalty to the profession, confidence in the social significance o f activity, analytical 
mind, diligence, working capacity, methodic, discipline). It is noted that the most significant factor is the level o f professional 
training o f  a librarian as a specialist in innovative creative thinking interested in the quality and outcome o f his work.

The techniques o f forming a positive attitude are suggested and substantiated, which include: increase o f  external 
attractiveness; positive mood; creating impeccable reputation; positive messages to user groups; private participation; distancing 
from negative characters.

The emphasis is placed on the need to modernize the principles o f organizing the work o f the library institution. The use 
o f marketing and PR-technoiogies to change the image o f librarians in the public consciousness, as well as to create a positive image of  
the library as a whole, can help to resolve this issue. A prerequisite fo r  the improvement o f the image is the readiness o f  the staff 
of the library institution fo r  joint action. Consequently, we can conclude that professional growth and the change o f space are- the 
key to success in shaping the positive image of the library and librarian.

Keywords: image, image o f the librarian, image o f the library, positive image, PR-activity o f the library
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