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РЕФЕРАТ

        У магістерський роботі визначено базові поняття «зв’язки з 

громадськістю», «паблік рилейшенз», «реклама», «маркетинг» та теоретико-

методологічні засади дослідження; з’ясовано ступінь наукової розробки

проблеми використання PR-технологій у бібліотеках; вивчено основні

напрями PR-діяльності публічних бібліотек України (соціальне партнерство,

співробітництво зі ЗМІ, представлення бібліотек в мережі, реклама);

здійснено аналіз PR-діяльності вітчизняних бібліотек для дітей, зокрема

Кременчуцької міської Централізованої бібліотечної системи для дітей;

організовано аналітичне дослідження стосовно ролі соціального партнерства

у роботі Кременчуцької міської Централізованої бібліотечної системи для

дітей; визначено шляхи запровадження інноваційних технологій у PR-

діяльність дитячих бібліотек міста.

    Ключові слова: публічна бібліотека, користувачі, PR-діяльність, зв’язки

громадськістю, соціальне партнерство, веб-сайт, соціальні мережі.

       The master's work defines the basic concepts of "public relations", "public

relations", "advertising", "marketing" and theoretical and methodological

principles of research; the degree of scientific development of the problem of the

use of PR technologies in libraries has been determined; main directions of PR-

activity of public libraries of Ukraine (social partnership, cooperation with mass

media, presentation of libraries on the network, advertising) were studied; the PR-

activity of national libraries for children was analyzed, in particular theKremenchug 

City Central Library for Children; organized an analytical study on

the role of social partnership in the work of the Kremenchug city central library

system for children; ways of introduction of innovative technologies in PR-activity

of children's libraries of the city are determined

      Keywords: public library, users, PR activities, public relations, social

partnership, website, social networks.

     


