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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі з’ясовано особливості сучасної моделі формування 

іміджу організації та проаналізовано сучасний погляд на імідж бібліотеки. 

Також з’ясовано роль будівлі та інфраструктури бібліотеки у формуванні її 

позитивного іміджу, здійснено аналіз рекламної діяльності бібліотеки як засобу 

впливу на її імідж, з’ясовано роль фірмового стилю бібліотеки у формуванні її 

позитивного іміджу, проаналізовано імідж сучасного бібліотекаря як базового 

елементу бібліотечного маркетингу. До того ж визначено роль ефективного 

управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін і 

соціально-психологічного клімату як основи розвитку особистості та 

ефективності діяльності колективу.

       Ключові слова: бібліотека, складові іміджу, інфраструктура бібліотеки,

фірмовий стиль, реклама, професія бібліотекаря, соціально-психологічний

клімат у колективі.

    
     Іn the master's work, the features of the modern model of forming the image of the
organization are clarified and a modern view of the image of the library is
analyzed. The role of the building and infrastructure of the li brary in the formation
of its positive image is also clarified, the advertising activities of the library as a
means of influencing its image are analyzed, the role of the corporate identity of
the library in the formation of its positive image is analyzed, and the image of the
modern librarian as the basic element of library marketing is analyzed. In addition,
the role of effective management of a modern library in the conditions of structural
and functional changes and a socio-psychological climate as the basis for
personality development and the effectiveness of the team.

        Keywords: library, image components, library infrastructure, corporate
identity, advertising, librarian profession, social and psychological climate in the
team.


