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Стаття присвячена актуальним питанням вгь\иву корпорат ивної 

культури науспішну 4Іяльність і розвиток книгозбірні, розкриває сутність 

поняття, розглям є рівні і структурні компоненти та ефективність прак

тичного використання типології корпорат ивної культури бібліотеки, а 

також виокремлює рекомендації ШОАО основ її формування в бібліотеках.

Посилення конкуренції на 
внутрішніх і зовнішніх ін
формаційних ринках, 

розширення сфери впливу засобів 
масовоТ інформації і поява нових 
комп'ютерних технологій змусили 
бібліотечні установи впроваджува
ти зміни для забезпечення їх вижи
вання в сучасному світі. Формуван
ня нових засад діяльності бібліотек 
привели до створення відповідних 
шляхів розвитку бібліотечних соці
альних інститутів і нових засобів 
управління ними. Зміни в якості об
слуговування та удосконаленні біб
ліотечних процесів малоефективні 
без змін культури книгозбірні, яку 
визначають як корпоративна 
культура бібліотеки (КК біб
ліотеки). ІТ вплив на розвиток і ді
яльність книгозбірні беззапереч
ний і викликає останнім часом 
особливий інтерес науковців. Кор
поративна культура трактується 
фахівцями як "сукупність моделей 
поведінки, які надбані організа
цією в процесі її внутрішньої інте
грації та адаптації до зовнішнього 
середовища і показують свою 
ефективність та поділяються біль
шістю членів організації" [ 10]. Вона 
визначається і як "система ціннос
тей. переконань, вірувань, уявлень, 
очікувань, символів, ділових прин
ципів. норм поведінки, традицій, 
ритуалів тощо, які склалися в орга

нізації або її підрозділах за час ді
яльності та які сприймаються і по
діляються більшістю працівників " 
[6. с.475].

У багатьох різних визначень 
корпоративної культури (а їх існує 
більше 250. і цей показник зрос
тає) головними виділяються на
ступні аспекти: КК - це унікальна 
система, де її ядро містить перева
жаючи колективні цінності й 
створені на їх основі норми, тради
ції, ритуали, символи тощо; КК 
адаптує організацію у зовнішньому 
середовищі і формує засобами ін
теграції внутрішні відносини в ко
лективі.

Присутність корпоративної 
культури у трудовому колективі по
зитивно відображається на моти
вації персоналу, іміджі організації 
та її репутаца О. М. Ястребова в до
слідженнях підкреслює, що КК біб
ліотеки є "внутрішньою свідомістю" 
організації, яка забезпечує її успіш
ну діяльність практично на "автопі
лоті", створює свідому відданість 
спіробітників, робить труд персона
лу бібліотек більш творчим та ре
зультативним [14, с. 24]. Дослідник 
зауважує, що розвинена корпора
тивна культура бібліотеки допома
гає вирішити два найважливіших 
завдання: вижити організації в со
ціально-економічному середовищі, 
демонструючи співробітникам за-



соби, за допомогою яких це можли
во зробити, та забезпечити внут
рішню єдність і згуртованість ко
лективу бібліотеки, показавши ме
тоди врегулювання робочих пи
тань серед співробітників. [14, с. ЗО 
-31].

У той же час фахівці вказують 
на низький рівень розвитку корпо
ративної культури в сучасних біб
ліотеках нашої країні, що пов'язано 
з використанням застарілих мето
дів і засобів управління та органі
зацією умов співпраці [9. с. 18]. 
Зважаючи на важливість питання 
розвитку корпоративної культури 
бібліотеки, ставимо мету дослід
ження -  визначити сутність понят
тя КК бібліотеки, її функціональні 
можливості для успішного розвит
ку книгозбірень у конкурентних 
умовах сучасного світу; виокреми
ти основні структурні компоненти 
КК бібліотеки з урахуванням її рів
нів; з'ясувати ефективну для прак
тичного використання типологію 
КК книгозбірні, а також сформулю
вати загальні рекомендації щодо 
основ її розвитку в бібліотеках на
шої держави.

Термін "корпоративна культу
ра" виник у другій половині XX сто
ліття, і вперше його застосував ні
мецький фельдмаршал та політич
ний діяч Хельмут Карл Бернар фон 
Мольтке (1800-1891), характеризу
ючи середовище офіцерів. Основу 
для такого визначення на початку 
XIX століття створив німецький 
військовий практик Карл Філіп 
Готліб фон Клаузевіц(1780-1831), 
сформулювавши цей феномен як 
"корпоративний дух". До ідеальних 
зразків розвиненої корпоративної 
культури у стародавні часи можна 
віднести, наприклад, японські са
мурайські клани,європейські ри
царські ордени і навіть злочинні уг- 
рупування Італії, що в суспільстві 
називали "мафією". Спільні ознаки 
їх корпоративної культури виража
лись у знанні свого місця і обов'яз
ків у структурі та в дотриманні чіт
кої ієрархії, що була здатна вирішу
вати загальномасштабні питання 
навіть на рівні цілих країн. Ключо
вою умовою виживання організа
цій була і є згуртованість її колек

тиву. Таким чином, КК залишаєть
ся елементом, що впливає практич
но на всі сторони діяльносгі орга
нізації. визначає її індивідуальність, 
формуючи співучасть до вирішен
ня стратегічних і тактичних цілей і 
завдань організації (1, с. 46-47].

Термін "корпоративна культу
ра" у бібліотечній справі почав роз
роблятися з кінця XX ст. У дослід
женнях. крім поняття "корпоратив
на культура", можна зустріти і "ор
ганізаційна культура". Більшість 
дослідників терміни вважають си
нонімами. що відрізняються між со
бою відтінками значень і не зміню
ють суті одного й того ж явища. 
Сутність поняття у бібліотечній 
справі досліджували: Ахмадова Ю. 
[2]. Галімова О. [7]. Ястребова О. 
[14], Бейліс Л. [3]. Богун Н. [5]. Мін- 
кіна В. [12], Ванєєв А. [12], Сульти- 
мова О. [13] та ін. У "Бібліотечному 
словнику" "корпоративна культура 
бібліотек" формулюється як "сукуп
ність домінантних в установі цінніс
них уявлень, норм і зразків пове
дінки. що визначають зміст і мо
дель діяльності співробітників не
залежно від їх посадового станови
ща і функціональних обов'язків" 
[12. с. 265]. Узагальнення спільних 
рис терміну "корпоративна культу
ра бібліотеки" в працях вчених да
ло змогу визначити, що корпора
тивна культура бібліотеки - 
це система, яка складається з 
набору цінностей, норм, пра
вил, стандартів і процедур, що 
визначають поведінку та сту
пінь згуртованості співробіт
ників у процесі спільної діяль
ності для успішного виконан
ня стратегії бібліотеки з ме
тою її розвитку, конкурентос
проможності й процвітання.

Для розвитку і управління КК 
бібліотеки важливо розуміти її 
зміст, що складається з трьох рів
нів. Для кращого уявлення про рів
ні КК фахівці використовують об
раз айсберга, де видима сторона, 
що знаходиться над поверхнею во
ди, порівнюється із зовнішнім 
(поверхневим, видимим) рівнем 
КК і відноситься до об'єктивної 
корпоративної культури. Інша 
частина уявного айсберга, що захо

вана під водою, відноситься до (не
видимого/ рівня суб’єктивної 
корпоративної культури. Цей 
невидимий рівень поділяється на 
підповерхневий та глибинний 
рівні КК бібліотеки.

Кожна людина, відвідавши уста
нову. формує про неї своє уявлен
ня на основі того, що вона почула, 
відчула і побачила. Все сприйняте 
відноситься до зовнішнього (по
верхневого. видимого) рівня КК  
книгозбірні, або рівня артефак
тів (артефакти - організаційні 
структури і процеси, які можна по
чути. побачити та відчути), а саме: 
фірмовий стиль бібліотеки (ін
тер'єр. оздоблення бібліотечних 
приміщень, герб бібліотеки, веб- 
сайт, візитки працівників, стиль 
спілкування, архітектура установи, 
зразки поведінки, стиль одягу спів
робітників. логотип, гасло бібліоте
ки. корпоративні заходи, продукція 
бібліографічної діяльності тощо), 
традиції, що сформовані на ос
нові історії, легенд і героїв біб
ліотеки і підкріплені звичаями, ри
туалами. церемоніями, свята
ми, символами та загальною 
емоційною атмосферою, демон
струючи психологічний клімат 
бібліотеки. Зовнішній рівень фор
мує імідж та репутацію бібліо
теки. але треба розуміти, що він 
обов'язково базується і відобра
жає сформований попередньо під
поверхневий і глибинний рівень 
КК бібліотеки.

Корпоративна культура внут
рішнього рівня (підповерхнево- 
го або середнього) знаходиться 
під зовнішнім і визначається як рі
вень цінностей, що містить; цін
ності тг пов'язані з ними стра
тегію, філософію, місію, цілі, 
норми, етичні правила, норма
тивні документи тощо. Цінності, 
що приймаються більшістю співро
бітників, впливають на вибір спо
собів й засобів виконання службо
вих обов'язків та на всю корпора
тивну стратегію книгозбірні. Зов
нішні атрибути без цінностей не 
мають самостійного значення. На 
основі цінностей виробляються 
норми і форми поведінки в органі
зації, і вони стають ключовою лан-



кою у згуртованості колективу [8, 
с. 91]. Формування цінностей вико
нує важливі функції: вони заміню
ють багато директив й інструкцій, 
є орієнтирами, що забезпечують 
бажану для організації поведінку та 
дозволяють виокремити реальні ці
лі. Цінності і норми виступають 
в якості загальних обмежень. Го
ловним критерієм результату робо
ти бібліотеки стає якість і опера
тивність обслуговування та ком
фортність представлених послуг. 
Відповідальність перед суспільст
вом бібліотека відображає у етич
ному кодексі (прийнятому в ко
лективі) та інших нормативних 
документах. Дуже важливою ка
тегорією корпоративної культури є 
м/сія організації. Вона вважається 
вченими одним із системотворчих 
чинників розвитку корпоративної 
культури, покликанням організації, 
твердженням сенсу її існування [11, 
с. 255]. З підповерхневого рівня КК 
починають формувати або навіть, 
якщо потрібно, змінювати корпора
тивну культуру бібліотеки.

Третій рівень КК бібліотеки на
зивається глибинним (невиди
мим) і він складається з вірувань, 
переконань, базових уявлень, 
національного менталітету, 
мотивів, настанов, суджень, 
установок, припущень, прихо
ваних очікувань та ін. Базові 
уявлення та переконання -  гли
бинна основа корпоративної куль
тури. що визначає поведінку людей 
у бібліотеці в прийнятті тих чи ін
ших рішень. Вони відкрито не ви
ражаються в артефактах і навіть не 
можуть бути сформульовані сами
ми співробітниками, тому що зна
ходяться на підсвідомому рівні і ро
зуміються без пояснень. Кожний 
новий член у групі вносить нові 
уявлення і переконання.виходячи 
з свого досвіду, що може змінюва
ти базові уявлення колективу част
ково або повністю. Із сформовано
го нового і буде складатись основа 
культури колективу. Співробітники, 
що не підтримують базові уявлен
ня та переконання, не будуть прий
няті колективом через культурний 
бар’єр, який може виникнути [12].

Розвиток КК бібліотеки - про

цес тривалий, який треба чітко від
різняти від "формування" корпора
тивної культури. За дослідженнями 
вчених розвиток базується на ос
нові історії бібліотечної організації 
та існуючих цінностях і проходить 
послідовні етапи, зародження, 
формування, впровадження, 
адаптації, покращання, само- 
відродження або зміни КК кни
гозбірні [2, с. 27].

Зупинимось на перших двох 
етапах більш детально, розглядаю
чи їх як основу для початку розвит
ку КК бібліотеки.

Головними ідеологами зарод
ження корпоративної культури 
бібліотеки виступають органи вла
ди (Міністерство культури, департа
мент культури), які в нормативних 
документах декларують цілі, функ
ції і систему управління бібліоте
кою.

Формування корпоративної 
культури лежить у площині відпові
дальності керівництва бібліотеки. 
Якщо цим питанням не займають
ся цілеспрямовано, культура фор
мується колективом спонтанно. У 
такому випадку немає гарантій, що 
культура буде відповідати цілям та 
стратегії бібліотеки, і це може при
звести до негативних наслідків та 
погіршення іміджу книгозбірні. 
Формування корпоративної 
культури - комплекс діагностич
них і управлінських заходів, спря
мованих на трансформацію ціннос
тей сучасної культури в адекватні 
стратегїї та цілі організації [А, с. 48]. 
До основних принципів форму
вання КК бібліотеки відносяться: 
створення згуртованого колективу, 
який поділяє основні цінності пове
дінки в бібліотеці: формування пси
хологічного клімату, заснованого 
на делегуванні керівництвом бібліо
теки деяких повноважень персона
лу; формування внутрішнього кад
рового резерву (що передбачає 
плекання своїх лідерів у бібліотеч
ному колективі): створення атмос
фери, що сприяє інноваційній, про
фесійній діяльності, готовності до 
надбання співробітниками профе
сійних знань [2, с. 94-96].

Стосовно типологічних характе
ристик КК - у науковій літературі їх

дуже багато. Звернемо увагу на ту, 
що зумовлена стратегічними ціля
ми і стосується бібліотечної устано
ви. Ястребова О. М. визначила 4 ти
пи КК. а саме: тип орієнтації на при
буток: на споживача: на персонал; 
на інновації та удосконалення 
якості. Дослідник вказує на те, що 
тип орієнтації на споживача та на 
інновації й удосконалення якості 
найбільше відноситься до бібліоте
ки [15,с. 193],

Таким чином, за висновками 
науковців і нашими дослідження
ми сформулююємо деякі рекамен- 
дації щодо розвитку КК бібліоте
ки, а саме;

-  керівникам необхідно вчасно 
інформувати персонал про стан 
справ бібліотеки та про перспекти
ви її діяльності, кожен співробітник 
повинен знати і розуміти місію, 
стратегію і цілі бібліотеки;

-  життєстійкість КК бібліотеки 
забезпечується створенням умов 
для самореалізаціїта задоволення 
співробітників своєю діяльністю, 
для чого варто проводити навчан
ня співробітників на курсах підви
щення кваліфікації;

] -для успішної діяльності бібліо-
і теки бажано використовувати ко

мандну роботу, де персонал і керів
ництво виступають єдиною коман
дою для досягнення поставленої 
мети: теплий психологічний клімат 
і згуртованість колективу -  важли
ві показники сформованої сильної 
позитивної КК бібліотеки;

-  для розвитку корпоративної 
культури бібліотеки керівництво 
повинно орієнтуватися на мотива
цію персоналу і, крім матеріальних 
стимулів, використовувати й інші 
методи, наприклад; підвищення на 
посаді, відправлення на курси під
вищення кваліфікації, надання 
більших прав і самостійності під 
час розширення кола обов'язків то
що [13. с. 268-270];

-  розвиток КК бібліотеки треба 
починати з її середнього (підповер
хневого) рівня, а саме: з визначен
ня цінностей, які треба сформува
ти, філософії, місії, стратегії і цілей 
діяльності бібліотечної установи, 
норм і правил, що треба зафіксува
ти у кодексах, інструкціях та інших



нормативних документах. Відповід
но до середнього рівня визначаєть
ся і тип КК бібліотеки. Структурні 
компоненти зовнішнього рівня КК 
бібліотеки формують на основі 
створеного підповерхневого (се
реднього) рівня, що дає передумо
ву і базу стосовно таких перетво
рень.

Результати дослідження питань 
корпоративної культури як чинни
ка перспективного розвитку сучас
ної бібліотеки дали змогу зробити 
ВИСНОВКИ:

-  корпоративна культура дає 
можливість гарантувати ефективну

роботу, гармонізувати відносини в 
колективі, привабити читачів та 
створити умови для прийняття 
ефективних рішень, відігравати діє
ву роль у соціальній комунікації з 
іншими організаціями, сприяти 
міжбібліотечній кооперації та за
безпечувати визнання книгозбірні 
в широких соціальних колах:

-  розвиток КК бібліотеки має 
чітку послідовність, що починаєть
ся з середнього рівня і передбачає 
визначення цінностей, місії страте
гії. цілей, завдань, норм і правил по
ведінки. яких працівники бібліоте
ки повинні дотримуватись:

- до основних принципів фор
мування КК бібліотеки у забезпе
ченні її успішної діяльності і розвит
ку відносяться: створення згурто
ваного колективу, який поділяє ос
новні цінності загальноприйнятої 
поведінки: формування психологіч
ного клімату, заснованого на деле
гуванні керівництвом деяких пов
новажень персоналу: формування 
внутрішнього кадрового резерву: 
створення атмосфери, що сприяє 
інноваціям і професійному вдоско
наленню.
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