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Дисципліна “Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних
послуг” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 029
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в
7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Коротка анотація Розроблений навчальний курс має на меті сформувати знання про
витоки та становлення поняття «реклама» та «рекламна діяльність
курсу
бібліотек». Висвітлює інноваційні зміни у бібліотечній діяльності.
Охоплює маркетингові підходи використання реклами у різних її
видах: від реклами окремої бібліотечної послуги до розробки
рекламної кампанії бібліотек.
Мета – окреслити й дослідити роль і місце реклами
Мета та цілі курсу
загалом в інформаційному суспільстві та зокрема у діяльності
установ
документно-інформаційного
профілю,
відповідно,
представити найбільш дієві маркетингові підходи у їх промоційній
діяльності.
Завдання навчальної дисципліни:
простежити історію виникнення реклами як комерційного
засобу оповіщення;
з'ясувати причини, провідні напрями, особливості й
закономірності розвитку рекламної діяльності, форми та види
реклами, проаналізувати її сучасний стан;
представити відповідний науково-понятійний апарат і
терміносистему галузі;
сформувати
систему
найбільш
адекватних
для
інформаційно-бібліотечних послуг рекламних концепцій і
продуктів, з огляду на загальну інформаційну стратегію відповідної

установи.
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90 год.
32 години аудиторних занять, із них – 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять, а також 58 годин самостійної роботи.
У результаті вивчення студент повинен
знати:
- основні періоди в історії розвитку реклами, зокрема з
проекцією на бібліотечно-бібліографічну;
- нормативно-правову законодавчу базу рекламної діяльності;
- основи бібліотечного маркетингу у царині рекламнопромоційної діяльності;
- засади застосування маркетингових підходів до створення
якісної бібліотечної послуги в контексті загальноісторичного
процесу та впровадження інформаційних технологій;
видову
класифікацію
бібліотечної
реклами,
яку
використовують бібліотеки України та закордону;
- види та форми рекламного повідомлення;
- етичні аспекти сучасної інформаційної кампанії бібліотеки в
умовах конкуренції на ринку інформаційно-бібліотечних послуг.
вміти:
- застосувати знання, вміння та навички, набуті під час
теоретичного курсу у практичній професійній діяльності;
- оперувати основними поняттями з реклами та маркетингу;
- використовувати інноваційні методи, спрямовані на
створення позитивного іміджу установи;
- створювати рекламні продукти відповідно до цілей і
специфіки інформаційного профілю організації.
Бібліотека, бібліотечна послуга, інформація, реклама, рекламна
діяльність, менеджмент, маркетинг, PR, фандрейзинг, адвокація,
партнерство.
Змішаний
Тема 1. Місце курсу в системі професійної підготовки фахівців
бібліотечно-інформаційної галузі. Предмет, зміст і завдання
навчальної дисципліни. Структура та міжпредметні зв’язки.
Джерельна база.
Тема 2. Науково-понятійний апарат: реклама, рекламна діяльність,
маркетинг, бібліотечний маркетинг, менеджмент, промоція, послуга
у бібліотеці, адвокація, адвокаційна діяльність, фандрейзинг,
спонсорство, донорство, грант, PR, партнерство та ін.
Тема 3. Зародження реклами у Стародавньому світі: протореклама.
Реклама у Середні віки. Західноєвропейська реклама Нового часу.
Вітчизняна реклама: етапи становлення, динаміка розвитку.
Тема 4. Бібліотечно-бібліографічна реклама: форми, засоби, види,
прикладне
значення.
Місце
бібліографічної
реклами
у
бібліотечному маркетингу: функції та принципи. Інтернет-сторінки

бібліотек як елемент промоції та інструмент комунікації з
користувачем.
Тема 5. Інформаційні продукти і послуги. Підходи до класифікації
бібліотечних послуг.
Тема 6. Фандрейзинг у бібліотеках. Етапи фандрейзинга.
Тема 7. Сутність та зміст поняття «Адвокація» та «адвокаційна
діяльність». Методика підготовки кампанії з адвокації на прикладі
діяльності УБА.
Тема 8. Рекламна кампанія бібліотек. Інноваційні підходи у
діяльності сучасних бібліотек.
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Залік наприкінці семестру виставляють за поточною успішністю.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
бібліотекознавства, бібліотечної справи, соціальних комунікацій.
Навчальні методи Презентації, лекції, дискусія, індивідуальні письмові роботи,
та техніки, які колоквіум.
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і
Необхідне
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
обладнання
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
Критерії
нараховуються за наступним співвідношенням:
оцінювання
(окремо
для • практичні: 70 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів –
кожного
виду 70;
навчальної
• дві контрольні (модульні) роботи: 20 % семестрової оцінки;
діяльності)
максимальна кількість балів 20;
• індивідуальне навчально-дослідне завдання – тезаурус 10%
семестрової оцінки; максимальна кількість балів100;
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт: (есе, доповіді, індивідуальне навчальнодослідне завдання – тезаурус).
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується,
що всі студенти відвідають усі лекції (відбуватимуться он-лайн) і
практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача
про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання
усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на
практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи та за
самостійні письмові роботи. У разі необхідності відбудеться
підсумкове опитування (колоквіум). При цьому обов’язково
враховуються присутність на заняттях та активність студента під
час практичного заняття; користування мобільним телефоном,
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в
цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне
виконання поставленого завдання і т. ін.

Опитування

Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

