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PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет 

У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR-інструменту 
для постійного взаємовигідного зв'язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності україн-
ських бібліотек вищих навчальних закладів. 
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В останні роки бібліотеки активно модифікують свої 

завдання та функції згідно зі зміною природи і характеру 

доступу до інформації, освоюючи новітні технології, збіль-

шуючи перелік послуг та додаючи до своєї назви уточнен-

ня — "інформаційний центр", "навчальний медіа-центр". 

Проте у суспільстві поширеною залишається думка про те, 

що вони як джерело отримання інформації поступаються 

новим цифровим технологіям. Це є чи не найвагомішим 

аргументом на користь того, що бібліотекам потрібно біль-

ше приділяти уваги зв'язкам із громадськістю (PR), надавати 

планомірний, системний характер, використовувати всі мож-

ливі канали розповсюдження та отримання інформації [1].  

Громадські зв'язки  є природньою властивістю людсь-

кого суспільства. Книгозбірня, як і будь-яка організація, що-

денно знаходиться у певній системі громадських зв'язків, 

комунікативних потоків та залучена до PR-діяльності, ство-

рюючи ту чи іншу репутацію. Можна не зважати на цей 

факт і пустити справу на самоплив, що нерідко призводить 

до випадків нерозуміння справжньої місії та значення уста-

нови через брак чи спотворення інформації. А можна ефек-

тивно використовувати паблік рилейшнз для досягнення 

власних цілей [2]. Постійна, безперервна практика PR у біб-

ліотеках, в основі якої лежить розповсюдження правдивої та 

повної інформації, допомагає підвищити престиж і конкуре-

нтоздатність організації (та професії загалом), виявити та 

подолати негативні сторони в її роботі, інформувати про 

спектр бібліотечних послуг і сприяє виробленню у користу-

вачів довіри до цих послуг та найоптимальнішому їхньому 

застосуванню [3]. Таким чином, PR стає важливим страте-

гічним ресурсом бібліотеки. 

У тій чи іншій мірі бібліотеками вищої школи викори-

стовуються засоби PR: написання прес-релізів, підготовка 

друкованих матеріалів, виставок, проведення прес- та нау-

кових конференцій, днів та тижнів бібліотек, святкування 

визначних дат, ознайомча робота із першокурсниками та 

інші. Перше ж десятиліття XXI ст. позначилося для бібліо-

течної справи України впровадженням та стрімким розвит-

ком інтернет-технологій — принципово нового інформацій-

но відкритого середовища із глобальними комунікаційними 

можливостями, які дають співробітникам книгозбірень мож-

ливість вивести спілкування зі своїми користувачами на 

якісно новий рівень.  

Статистичні дані про стан освіти в Україні та пошукові 

запити користувачів дають підставу стверджувати, що ви-

щим навчальним закладам та їхнім бібліотекам потрібно 

особливу увагу надавати розповсюдженню інформації про 

себе у мережі. Адже великий відсоток українського інтернет-

співтовариства становить їхня цільова аудиторія: близько 

27,93% студентів і школярів [4, с. 87]. Згідно із даними Дер-

жавної служби статистики України, на початок 2012/2013 

навчального року в українських вищих навчальних закладах 

I—IV рівнів акредитації налічувалося 2 170 100 студентів — 

потенційних користувачів сервісів бібліотек ВНЗ [6]. 

PR-діяльність у мережі Інтернет бібліотека ВНЗ може 

проводити за допомогою створення та підтримання власного 

веб-сайту, блогів та мікроблогів, участі у веб-форумах, со-

ціальних мережах (так, на кінець 2012 р. кількість корис-

тувачів однієї з них — Facebook — в Україні становила 

2 312 920), взаємодії з студентськими середовищами та ЗМІ 

в мережі [5]. Якщо бібліотека і не проводить цілеспрямова-

них PR-кампаній в Інтернеті, її співробітники можуть ціка-

витись інформацією своєї установи, яка як сприятиме, так і 

загрожуватиме її іміджу, що, відповідно, потребує оператив-

ної адекватної реакції. Моніторинг обговорень роботи кни-

гозбірень на форумах та у соціальних мережах допомагає 

виявляти існуючі проблеми (наприклад, у доступності серві-

сів для користувачів, якості обслуговування тощо) та вирі-

шувати їх для досягнення найоптимальніших результатів. 

Посилання із соціальних мереж, блогів та мікроблогів, з 

офіційної сторінки її ВНЗ спрямовують користувачів на 

головну сторінку бібліотеки, збільшуючи її відвідуваність, 

тим самим, підвищуючи інформованість про послуги та 

події, які відбуваються у бібліотеці. 

У червні 2011 р. групою вчених з Вайлядолідського уні-

верситету (Іспанія) проведено дослідження серед іспанських 

академічних бібліотек щодо застосування ними технологій 

Веб 2.0 у роботі з користувачами [7]. Для порівняння, Іспа-

нія знаходиться на сьомому місці за кількістю інтернет-ко-

ристувачів у Європі, що на три позиції вище за Україну [5]. 

Оскільки усі достовірні дані не можна виявити через 

зовнішній контент-аналіз додатків Веб 2.0, іспанськими 

дослідниками було прийнято рішення використати опиту-

вання як єдиний спосіб збирання даних. Анкета уміщувала 

запитання про те, чи використовуються бібліотеками вищих 

навчальних закладів інтернет-технології, з якого саме часу і 

з якою метою, чи існує політика щодо їхнього застосування 

та які плюси і мінуси були зауважені в процесі їхнього ви-

користання, з якими перешкодами доводиться стикатись та 

які ще послуги Веб 2.0 бібліотеки планують запровадити у 

майбутньому.  
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В опитуванні взяли участь 29 співробітників (27,6%) 

бібліотек ВНЗ Іспанії, з них 27 фахівців  активно використо-

вують у роботі технології Веб 2.0, вони пояснили свій вибір 

такими причинами: 

 покращується зв'язок із користувачами; 

 бібліотека наближається до користувача; 

 нею можна користуватись цілодобово; 

 економія грошей та часу; 

 користувачі мають можливість відчути себе безпо-

середніми учасниками реалізації проекту; 

 оперативний доступ до інформації про роботу та ін-

тереси інших бібліотек університетів й інститутів; 

 бібліотекарі підтримують тісні контакти з фахівцями 

інших галузей. 

Опитування показало, що найпоширенішими серед веб-

сервісів, які використовуються бібліотеками ВНЗ Іспанії, є 

блоги та соціальні мережі (СМ) (по 88,9%) та RSS (81,5%). 

Серед СМ найбільшу популярність здобула мережа Face-

book — 95,8%, співробітники, які взяли участь в опитуванні 

мають профіль у цій мережі. Результат виявився цілком 

передбачуваним, адже серед 17,8 млн користувачів СМ у 

країні (серед 21,4 млн користувачів Інтернету) — 16,3 млн 

зареєстровані у мережі Facebook. 

Дослідження також дало змогу виявити основні пере-

шкоди у використанні інтернет-технологій для комунікації з 

користувачами:  

 відсутність чіткої політики з цього питання (якби 

бібліотеки мали задокументовані інструкції, які б слугували 

як орієнтир для визначення моделі веб-присутності, рівень 

їхньої участі був би значно вищим); 

 відсутність посилань на профілі у соціальних ме-

режах на головній сторінці сайту бібліотеки (користувачі 

можуть не знати про їхнє існування); 

 відсутність достатньої кількості працівників для 

надання особливих видів послуг — обмін миттєвими по-

відомленнями, чати, форуми, регулярне оновлення бло-

гу, постійна активна присутність у соціальних мере-

жах тощо. 

Результати дослідження групи науковців з Вайлядо-

лідського університету слугували основою для подальшого 

вивчення ситуації, яка склалася із використанням інтернет-

сервісів академічними бібліотеками України для зв'язку із 

громадськістю. Попередній зовнішній моніторинг бібліотек 

вищої школи України в мережі показав: 

 згідно із даними сайту Державної служби статис-

тики на 2012—2013 рр. в Україні налічується 823 ВНЗ 

I—IV рівнів акредитації; 

 на сторінці НБУВ міститься перелік посилань 

на 34 сайти бібліотек вищих навчальних закладів Украї-

ни (близько 4% загальної кількості ВНЗ), 5 з яких — 

неробочі [8]; 

 на 34 представлених сайтах бібліотек ВНЗ містять-

ся посилання для спілкування із користувачами через ме-

режу на: адресу електронної пошти — 32 сайти (94%); різно-

го виду віртуальні довідки на сайті — 10 (3%); форум — 

5 (15%); Twitter — 4 (12%); блог — 3 (9%; з чотирьох наяв-

них блогів — два від однієї установи); Skype — 2 (6%); 

YouTube — 2 (6%); Flickr — одна (3%); Instagram — одна 

(3%); ICQ — одна (3%); Netrox SC — одна (3%); гостьова 

книга — одна (3%); профілі у соціальних мережах: Face-

book — 7 (21%; одне з посилань — на профіль навчального за-

кладу); Google+ — 3 (9%; один з профілів використовується 

лише для зберігання фотографій); ВКонтакте — 3 (9%); 

LinkedIn — 1 (3%). 

Отримані результати свідчать про надзвичайно низь-

кий рівень присутності бібліотек вищої школи України в 

мережі Інтернет. Причини цього явища та можливості 

його подолання стануть темою для подальших наукових 

досліджень. 

Бібліотекам ВНЗ потрібно наближатись до користу-

вачів, підтримувати з ними постійний та взаємовигідний 

зв'язок. Процес залучення інтернет-сервісів для роботи 

бібліотек має бути спланованим заздалегідь та відбуватися 

у співпраці зі спеціалістами з ІТ та PR, а не носити експе-

риментальний, випадковий характер. Навчальним закладам 

необхідно бути зацікавленими у застосуванні інтернет-

комунікацій із власними бібліотеками для підвищення 

присутності останніх у мережі. Співробітники книгозбі-

рень, де вже впроваджено деякі із Веб 2.0 сервісів, мають 

працювати над удосконаленням механізмів їхнього вико-

ристання та вивчати і запроваджувати нові. Об'єднання 

їхнього досвіду сприятиме просуванню тих бібліотек, які 

ще не під'єднані до мережі. Поява новітніх технічних засо-

бів передавання інформації відкрила нові можливості біб-

ліотечним працівникам. Потрібно навчитись сповна їх ви-

користовувати, бути готовими до нових тенденцій у спіл-

куванні, адже за ними майбутнє. 
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В статье рассмотрена необходимость использова-

ния библиотеками вузов средств интернет-коммуника-

ции как PR-инструмента для постоянной взаимовыгод-

ной связи с пользователями их услуг. Проанализировано 

современное состояние веб-присутствия украинских биб-

лиотек вузов. 

In the article considered the need of Internet com-

munication as a PR-tool for university libraries for constant 

mutual communication with users of their services. Analyzed the 

current state of web presence of Ukrainian university libraries. 
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