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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі з’ясовано ґенезу правового регулювання

рекламних відносин, схарактеризовано поняття, ознаки та види реклами,

учасників рекламних відносин.Також проаналізовано рекламу як

комунікаційну систему сучасної бібліотеки та здійснено аналіз традиційних

форм рекламної діяльності бібліотеки (книжкової виставки, друкованих форм

реклами, віконної реклами, реклами в традиційних медіа, непоширених форм

реклами) і специфіку використання інноваційних форм реклами бібліотеки в

Інтернеті (реклами за допомогою веб-сайту, віртуальної книжкової виставки,

реклами в соціальних мережах).

      Ключові слова: бібліотека, інформаційно-комуныкаційна діяльність,

реклама, книжкова виставка, друковані форми реклами, віконна реклама,

реклама в традиційних медіа, маловживана форма реклами, інноваційні

форми реклами.

         In the master's work, the genesis of the legal regulation of advertising

relations is clarified, concepts, specificity and types of advertising, participants in

advertising relations are characterized. It also analyzes advertising as a

communication system of a modern library and analyzes traditional forms of

library advertising (book exhibition, print forms of advertising, window

advertising, advertising in traditional media, non-common forms of advertising)

and the specifics of using innovative forms of library advertising on the Internet

(web advertising site, virtual book exhibition, advertising on social networks).

         Keywords: library, information and communication activities, advertising,

book exhibition, print forms of advertising, window advertising, advertising in

traditional media, rare forms of advertising, innovative forms of advertising.

           

      


